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 .1כתב-יד מאויר על קלף  -סדר ברכת המזון ,ברכות הנהנין וקריאת שמע על המטה  -גרמניה  /אוסטריה ,המאה ה18-
"סדר ברכת המזון בציורים נאים ,גם סדר ברכת הנהני'[ן]...
וסדר קריא'[ת] שמ'[ע] על המטה - "...כתב-יד מאויר על קלף.
[גרמניה/אוסטריה ,המאה ה.]18-
פורמט כיס .דיו על קלף ,עם איורים צבעוניים .כריכת קלף
מהתקופה ,עם עיטורים פרחוניים נאים.
לפנינו ספר ברכות עם איורים ועיטורים האופייניים ל"אסכולת
מורביה" מגרמניה או אוסטריה ,מהמאה ה .18-מאייר כתב היד
שלפנינו הכיר ,כנראה ,את הספרים שיצרו חברי האסכולה :אהרן
וולף שרייבר הרלינגן מגיביטש ,משולם זימל מפולנה ואחרים.
כתב היד כתוב על  17דפי קלף .כתיבה אשכנזית מרובעת נאה,
מנוקדת ,עם הוראות בעברית (בכתב רש"י) וביידיש-דייטש
(גרמנית באותיות עבריות  -באותיות צו"ר) .בתיבות הפתיחה
ובחלק מהאותיות מופיעים עיטורים וקישוטים מיניאטוריים.
הטקסט בכל עמוד מופיע בתוך מסגרת מלבנית.
בראש כתב היד ,דף שער עם איור ארכיטקטוני של שער עם שני
עמודים ,ומעליהם קשת שעליה מונחים שלושה אגרטלים .בשולי
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השער" :באותיות אמשטרדם" ,כשהמילה אמשטרדם מודגשת
(כמנהג המדפיסים באותם ימים) .בדף הבא ,בראש סדר ברכת
המזון ,מופיע קישוט פתיחה צבעוני ,שבתוכו המילים "ברוך הוא
וברוך שמו" .בסדר "על הנסים" מופיעים שני איורים מיניאטוריים,
האחד מתאר הדלקת נרות בחג החנוכה ,והשני את עשרת בני המן
תלויים על גרדום .בדף [14א] ,בראש נוסח "המלאך הגואל" ,מופיע
קישוט פתיחה מעוטר בפרחים ,במלאך ובמסגרת סגלגלה שבתוכה
מופיעה הכיתוב "המלאך".
[ ]17דף ( 33עמ' כתובים) 12.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים .דהיות
דיו קלות במספר מקומות בטקסט .מריחות דיו וצבע באיורים.
נקבים זעירים בשוליים הפנימיים של הדפים ,כתוצאה מתפירה
קודמת של הדפים .דפי בטנה חדשים .כריכת קלף מהתקופה,
משוקמת .כתמים בכריכה.
פתיחה$45,000 :
הערכה$60,000-80,000 :
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1. Illuminated Parchment Manuscript - Seder Birkat HaMazon, Birkot HaNehenin and Bedtime Kriat Shema
- Germany / Austria, 18th Century
"Seder Birkat HaMazon with lovely illustrations, also
Seder Birkot HaNehenin… and Seder Kriat Shema
al HaMita…" - illuminated parchment manuscript.
[Germany/Austria, 18th century].
Pocket size. Ink on parchment, with colorful illustrations.
Contemporary parchment binding, with charming floral
ornamentation.
A book of blessings with illustrations and ornamentation
characteristic to the "Moravian School" of book
illumination, of 18th century Germany or Austria.
The illustrator of this manuscript was, most probably,
familiar with books created by artists of the "Moravian
School": Aaron Wolf Schreiber Herlingen of Gewitsch
(Jevíčko), Meshulam Simmel of Polná, and others.
The manuscript is composed of 17 parchment leaves.
Neat Ashkenazi square script with vowel points, and
instructions in Hebrew (Rashi script) and in YiddishDeutsch (German in Hebrew letters - Tzena U'rena
script). The initial words and some letters are decorated
with miniature decoration. Rectangular borders frame

the text on every page.
The manuscript opens with an architectural title page illustration of an arched gate with two pillars, topped
with three vases. Written at the end of the title page:
"In Amsterdam typeface", with the word Amsterdam
enlarged (as was the custom of printers in those days).
On the following leaf, at the beginning of Seder Birkat
HaMazon appears a colorful ornamentation surrounding
the words "Baruch Hu U'Varuch Shemo" (Blessed is He
and blessed is His Name). The initial word of HaMalach
HaGo'el, on p. [14]a, is decorated with flowers, an angel
and a light-purple border.
[17] leaves (33 written pages). 12.5 cm. Fair-good condition.
Stains. Slightly faded ink in several places. Ink and paint
smears to illustrations. Tiny needle-holes to inner margins
from previous sewing of the leaves. New endpapers.
Contemporary restored parchment binding, stained.
Opening price: $45,000
Estimate: $60,000-80,000
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2. Miniature Parchment Manuscript - "Nighttime
Kriat Shema" According to Kabbalah - Italy, 19th
Century
Parchment manuscript, "Nighttime Kriat Shema". [Italy,
ca. 19th century].
Miniature manuscript. Ink on thin parchment leaves,
Italian square script, with instructions in Italian semicursive script. Title page with illuminated border:
"Nighttime Kriat Shema". The page following the
title page contains the title: "Nighttime Kriat Shema
according to Kabbalah".
Bedtime Kriat Shema, with prayers and verses. Divided
into the seven days of the week, with different psalms
for each day. This service is rooted in the teachings
of the Kabbalistic scholars R. Moshe Cordovero and
the Arizal (printed in "Seder VeTikkun Kriat Shema
She'al Hamita", Prague, 1615). This service was also
printed in the "Shaar HaShamayim" siddur of the
Shlah (Amsterdam, 1717, leaf 151), in the name of "the
kabbalistic scholars in an oral tradition" and according
to "the Sefardic siddur".
[54] leaves. 8.7 cm. Good condition. Stains. Leather binding.
Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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 "קריאת שמע של לילה" על- יד מיניאטורי על קלף- כתב.2
19- המאה ה, איטליה- פי הקבלה
 המאה, [איטליה." "סדר קריאת שמע של לילה,יד על קלף-כתב
.] בקירוב19-ה
 כתיבה איטלקית, דיו על דפי קלף דקים.יד מיניאטורי-כתב
 שער עם מסגרת. עם הוראות בכתיבה איטלקית בינונית,מרובעת
 "סדר: בדף שאחרי השער כותרת." "ספר ק"ש של לילה:מאויירת
."]קריאת שמע של לילה עד"ה [=על דרך הקבלה
. עם תפילות ופסוקים לאמירה,סדר קריאת שמע שעל המיטה
. בכל יום סדר שונה של מזמורים:מחולק לשבעת ימי השבוע
) רבי משה קורדובירו (הרמ"ק,סדר זה מקורו בגדולי המקובלים
.) פראג שע"ה,"והאריז"ל (נדפס ב"סדר ותיקון ק"ש שעל המטה
נוסח זה נדפס גם בסידור "שער השמים" להשל"ה (אמשטרדם
 בשם "חכמי המקובלים איש מפי איש" ועפ"י,) דף קנא,תע"ז
.""סידור הספרדיים
. כריכת עור. כתמים. מצב טוב. ס"מ8.7 .] דף54[
$1000 :פתיחה
$2000-3000 :הערכה
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 .3מחזור למועדי השנה  -ימים נוראים ,שלושה רגלים וראש חודש  -מיניאטורה מפוארת על מגזרת-קלף בצורת עיגולים -
כתב-יד עברי נדיר ויוצא דופן  -איטליה ,המאה ה15-
כתב-יד מיניאטורי על קלף  -מחזור למועדי השנה  -לימים נוראים,
שלושה רגלים וראש חודש[ .איטליה ,המאה ה.]15-
כתב-יד עברי מעוטר  -יוצא דופן ,יחיד במינו ונדיר באופן מיוחד -
משלהי ימי הביניים.
כתב-יד מיניאטורי ,כתוב על שני צדדיה של יריעת קלף הגזורה
ל 76-עיגולים ,שקוטרם כ 3.5-עד  4ס"מ ,המחוברים אלה לאלה
בשוליהם .העיגולים ערוכים בשבע שורות ,כל שורה בת אחד-
עשר עיגולים (עיגול אחד חסר) .כתב-היד שלפנינו כולל בסך הכל
 151עמודי טקסט (ועמוד נוסף חלק) .צורתו החריגה של כתב היד
מאפשרת קריאה ושימוש דינאמיים ,על-ידי קיפול וקיפול-חוזר של
יריעת העיגולים ,עד שקטעי הטקסט הרלוונטיים יופיעו עליונים
וישמשו לתפילה .בסיום השימוש ,יריעת הקלף ניתנת לקיפול עד
לקוטר של עיגול בודד ,לאחסון ולנשיאה בכיס.
כתב-היד עצמו נכתב בכתיבה איטלקית בינונית ,בתוך מסגרות
עגולות .תיבות הפתיחה מעוטרות בעלים זעירים ומקושטות
בצבעי כחול ואדום עזים .חלק מראשי הפסקאות מסומנים באדום
(סימני  .)Tabכותרות מעוטרות במסגרות או בפסים מעוקלים.
ההוראות וההנחיות נכתבו או עוטרו בצבע אדום .סגנון העיטור
וצורת האותיות תואמים כתבי-יד עבריים שנכתבו באירופה בשלהי
ימי הביניים.
תוכן כתב-היד:
כתב-היד כולל את נוסח תפילות העמידה לראש השנה ,יום
הכפורים ושלושת הרגלים  -חג הפסח ,חג השבועות וחג הסוכות -
לפי נוסח יהודי איטליה (מנהג בני רומא) ,וכן את "ענין ראש חודש",
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הכולל מוסף לראש חודש ,מוסף לשבת-ראש-חודש וסדר "הלל
לכל השנה".
לפני תפילת מוסף לראש השנה מופיע הפיוט "רשות דנשמת להר'
יואב"  -פיוט מאת רבי יואב בן יחיאל מרומא ,המתחיל "אכרע אקוד
לפני מלּכי אקראה מפניו אברך" (דוידזון ,אוצר השירה והפיוט ,מס'
.)3291
בתפילת נעילה של יום הכפורים ובתפילות שלושה רגלים ,לא
טרח הסופר לחזור ולכתוב את שלוש הברכות הראשונות והשלוש
האחרונות ,שנוסחן אינו משתנה ,אלא רק את הברכות האמצעיות
של כל תפילה.
להלן פירוט סדר כתב-היד:
עמודים [ :]1-15תפילת עמידה לשחרית ,מנחה וערבית של ראש
השנה.
עמודים [ :]15-22תפילת "אבינו מלכנו".
עמודים [ :]23-60מוסף לראש השנה (נוסח מלא ,עם ברכות
"מלכויות זכרונות ושופרות") .בעמוד [ ]60קולופון סיום" :סליק ענין
ראש השנה ,תהלה לאלהי קדם מעונה" ,וכותרת התחלה" :סדר יום
הכפורים".
עמוד [ :]61הוראות לתפילת מנחה של ערב יום הכפורים ,ולאחר
מכן כותרת מעוטרת "תפלת צום כפור".
עמודים [ :]62-82תפילת עמידה ליום הכפורים.
עמוד [ :]83עמוד זה מחוק .ככל הנראה הופיעו בו שורת הסיום של
נוסח "אלהי נצור" של תפילת העמידה ליום הכפורים ,וכן כותרת
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לתפילת המוסף ליום הכפורים.
עמודים [ :]84-97תפילת מוסף ליום הכפורים (שלוש הברכות
האחרונות לא הועתקו ,והסופר מפנה את המתפלל לנוסח בתפילה
הקודמת).
עמודים [ :]98-103תפילת נעילה.
עמוד [ ]104קולופון סיום" :תפלת ראש השנה ויום הכפורים נשלם
שבח ותהלה לבורא עולם אמן ואמן סלה".
עמוד [ ]105כותרת פתיחה" :תפילת שלפסח שבועו'[ת] וסוכות".
עמודים [ :]106-110תפילת עמידה לשלושה רגלים.
עמודים [ :]111-132תפילת מוסף לשלושה רגלים (קטעים נפרדים
לכל חג ,ובסוף נוסח האמירה לשמונת ימי חג הסוכות ,עם הכותרת:
"מוספין שלחג") .בעמוד [ ]132קולופון סיום" :נשלם ענין פסח
שבועות וסוכות ,תהלה לרוכב ערבות ,א'[מן]".
עמודים [ :]133-137תפילת מוסף לראש חודש ,עם כותרת פתיחה:
"עניין ראש חדש".
עמודים [ :]137-142תפילת מוסף לשבת-ראש-חודש ,עם הכותרת:
"מוסף לשבת וראש חדש".
עמודים [" :]143-152סדר קריאת ההלל לכל השנה" .בין עמודים
[ ]146ו ]147[-חסר עמוד אחד ,עם חסרון בטקסט בנוסח ההלל.
ידועות דוגמאות בודדות של כתבי-יד נוצריים ומוסלמיים ,מהמאה
ה ,15-המזכירים במקצת את כתב היד שלפנינו; הידוע שבהם הוא
 ,Codex Rotundusכתב-יד של "ספר השעות" שנכתב ואוייר
בברוז' במאה ה 15-ושזכה לכינויו  - Rotundus -בגלל צורתו

העגולה ,אך אף אחד מאלה אינו כולל את המאפיינים העיקריים
של כתב היד שלפנינו :ממדיו הזעירים במיוחד ,היותו כתוב על
גבי יריעת-קלף אחת גדולה המאפשרת קיפול ,ושפת הכתיבה -
עברית .שלושת המאפיינים הללו הופכים כתב-יד זה לפריט בלתי-
שגרתי ונדיר באופן יוצא מן הכלל.
ידועות שתי מקבילות לכתב-היד שלפנינו :בשנת  1984הוצע
למכירה בבית המכירות הפומביות סות'ביס כתב-יד דומה ,הכולל
 49עיגולים בלבד ,בקוטר  6.5ס"מ ,ומכיל רק את תפילות שלושת
הרגלים .כתב-יד נוסף שמור באוסף מוזיאון הסקירבול בלוס-
אנג'לס ,והוא כולל  64עיגולים ,ומכיל את סדר ההגדה של פסח.
מצורף נרתיק מתכת (עם שרידי זכוכית) ,דמוי נרתיק של שעון-
כיס ,בתוכו היה שמור כתב היד.
[ ]152עמ' .קוטר כל עיגול  3.5עד  4ס"מ .גודל היריעה כולה 27X43
ס"מ .מצב משתנה ,בינוני עד טוב .עיגול אחד חסר בראש השורה
הראשונה (שבצדו האחורי היה קטע מנוסח ההלל ,ראה בפירוט
התוכן לעיל) .עיגול אחד מנותק .עמ' [ ]83חלק ,וגונו כהה (ככל
הנראה ,הכתוב בו נשחק ודהה לגמרי) .כתמים ,קרעים ופגיעות
בטקסט בעיגולים הממוקמים בשוליים החיצוניים .כתמים כתוצאה
מהתחמצנות נרתיק המתכת בעיגולים החיצוניים ,שבאו במגע עמו
בהיות כתב היד מקופל .העיגולים הפנימיים במצב טוב ,עם מעט
כתמים .קורוזיה ופגמים בנרתיק המתכת .הזכוכית שבורה וחסרה.
פתיחה$60,000 :
הערכה$150,000-250,000 :
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3c

Only a few Christian and Muslim manuscripts from the
15th century that bear some similarity to this manuscript
are known; the best-known of them is the Codex
Rotundus, a "book of hours" (Christian devotional)
manuscript written and illuminated in Bruges during the
15th century, known as the Rotundus due to its circular
shape. None of these manuscripts, however, include the
most striking and unique features of the manuscript
offered here - namely, its miniature dimensions, it being
written on a single sheet of parchment that can be
folded to pocket size, and it being written in Hebrew.
These three features make this manuscript an extremely
rare and exceptionally unique item.
There are only two known items which are similar to
this manuscript: In 1984, Sotheby's auctioned a similar
manuscript, consisting of 49 circles with a diameter of
6.5 cm, containing the prayers for Pesach, Shavuot and

Sukkot. A similar manuscript is held in the collection
of the Skirball Museum in Los Angeles. It consists of 64
circles and contains the Passover Hagaddah.
Enclosed is a metal case (with glass remnants), similar to
a pocket-watch case, used to store the manuscript.
[152] pages. Each circle has a diameter of 3.5-4 cm. The
entire sheet (unfolded) is 43X27 cm. Condition varies; fair
to good. The first circle of the first row is missing (part of the
text of Hallel was written on its verso, see above). One circle
detached. P. [83] is blank and darkened (its text was apparently
worn and completely faded). Stains, tears and damage to text
on the outermost circles. Stains from oxidation due to contact
with the metal carrying case when folded. The inner circles
are in good condition, with slight staining. Corrosion and
damage to metal case. Broken and missing glass.
Opening price: $60,000
Estimate: $150,000-250,000
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3. Holidays Machzor - High Holy Days, Pesach, Shavuot, Sukkot and Rosh Chodesh - Elaborate Miniature on
a Single Sheet of Parchment Cut Into Circles - Unusual and Unique Hebrew Manuscript - Italy, 15th Century
Miniature manuscript on parchment - year-round
machzor for the High Holy Days, Pesach, Shavuot,
Sukkot and Rosh Chodesh. [Italy, 15th century].
Illuminated Hebrew manuscript - unusual and
exceptionally unique - of the Late Middle Ages.
Miniature manuscript, written on both sides of a
single sheet of parchment cut into 76 circles, each
with a diameter of approximately 3.5-4 cm, attached
to one another at their margins. There are seven rows
of circles, with eleven circles in each row (one circle is
missing), for a total of 151 pages of text (one side of
one of the circles is blank). This unique format allows for
dynamic use of the manuscript, enabling the reader to
fold the various circles into different configurations in
order to expose the appropriate prayer segments. Upon
completion of the prayers, the entire manuscript can be
folded to the diameter of a single circle, and be easily
stored and carried.
The manuscript is written in Italian semi-cursive script,
within circular frames. The initial words are decorated
with miniature leaves and ornamented in vivid blue
and red colors. Several of the paragraph indentations
are marked in red (tab marks). Headings are framed or
underlined with curved lines. Instructions are written or
decorated in red. The style of illumination and the shape
of the letters match those of other Hebrew manuscripts
written in Europe in the late Middle Ages.
Contents of the Manuscript:
The manuscript includes the text of the Amidah prayers
for Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Shavuot and
Sukkot according to the Italian rite, as well as "Inyan
Rosh Chodesh", which includes Mussaf for Rosh
Chodesh, Mussaf for Shabbat Rosh Chodesh and "Hallel
for the entire year".
The liturgical poem (piyyut) "Reshut D'Nishmat L'Harav
Yoav" appears preceding Mussaf for Rosh Hashanah
- a piyyut by R. Yoav ben Yechiel of Rome (Davidson,
Thesaurus of Medieval Hebrew Poetry, no. 3291).
The Neilah prayer for Yom Kippur, as well as the prayers
for Pesach, Shavuot and Sukkot, do not contain the first
three blessings nor the final three blessings, whose text
is standard. The scribe only included the unique middle
blessing of each prayer.
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Order of Text:
Pages [1-15]: Amidah prayer for Shacharit, Minchah and
Arvit of Rosh Hashanah.
Pages [15-22]: "Avinu Malkeinu" prayer.
Pages [23-60]: Mussaf for Rosh Hashanah (complete
text, including the Malchuyot, Zichronot and Shofarot
blessings). Page [60] contains a concluding colophon:
"The Rosh Hashanah prayers are complete, praise G-d",
as well as the title: "Seder Yom HaKippurim".
Page [61]: Instructions for the Minchah prayer of Yom
Kippur eve, followed by the decorated heading: "Tefillat
Tzom Kippur".
Pages [62-82]: Amidah prayer for Yom Kippur.
Page [83]: This page is blank (the text completely faded).
It apparently included the final line of the "Elokai
Netzor" prayer of the Yom Kippur Amidah, as well as
the title for Mussaf of Yom Kippur.
Pages [84-97]: Mussaf for Yom Kippur (the three final
blessings were not copied, and the reader is referred to
the previous Amidah).
Pages [98-103]: Neilah prayer.
Page [104] concluding colophon: "The Rosh Hashanah
and Yom Kippur prayers are complete, praise G-d,
Amen Selah".
Page [105] opening title: "Tefillah of Pesach, Shavuot
and Sukkot".
Pages [106-110]: Amidah prayer for Pesach, Shavuot and
Sukkot.
Pages [111-132]: Mussaf for Pesach, Shavuot and Sukkot
(separate paragraphs for each holiday; the texts for the
eight days of Sukkot are titled: "Mussafin shel Chag").
Page [132] contains a concluding colophon: "The
prayers for Pesach, Shavuot and Sukkot are complete,
praise G-d, Amen".
Pages [133-137]: Mussaf for Rosh Chodesh with the title:
"Inyan Rosh Chodesh".
Pages [137-142]: Mussaf for Shabbat Rosh Chodesh
titled: "Mussaf for Shabbat and Rosh Chodesh".
Pages [143-152]: "Hallel for the entire year". A page is
missing between pages [146] and [147], with part of the
text of Hallel missing.

 .4כתב-יד עם איור ,תחריטים ומגזרת-נייר  -החושן ובית
המקדש  -אמשטרדם ,תמ"ח  -בנימין שניאור גודיניץ ,מאייר
שער "מאה ברכות"
כתב-יד העוסק בענייני בית המקדש ,עם איור מאת בנימין שניאור
גודיניץ[ .אמשטרדם] ,תמ"ח  .1688ספרדית ופורטוגזית.
קונטרס הכולל שני חיבורים ,איור ,תחריטים ומגזרת-נייר .על שער
הקונטרס מופיעים הכותרת "חשן המשפט" ואיור איכותי ונאה של
החושן ,צבעוני ומוזהב ,חתום "על ידי הצעיר בנימין שניאור יצו"א,
שנת תמ"ח לפ"ק".
החיבור הראשון (ספרדית) עוסק באבני החושן ,שמותיהן,
תכונותיהן וזיהויין כיום .בראש הדברים מצוין כי החיבור ערוך
על פי הספר "שלטי הגבורים" (לרבי אברהם הרופא פורטלאונה,
.)1542-1612
החיבור השני (פורטוגזית) עוסק בענייני בניין בית המקדש:
מידותיו ,זמן בנייתו ,כמויות הכסף והזהב הנדרשות לכליו השונים,
כמות השמן והיין הנצרכת למקדש בשנה ,ועוד .חיבור זה נמצא גם
בכתב-יד אחר שהיה בבעלות רבי יצחק בן מתתיה אבוהב ,שנמצא
היום בספריית עץ חיים באמשטרדם (כת"י  ,48 E 26מספור שלישי,
דפים /28ב/33-ב).
בין שני החיבורים נתונים שלושה תחריטים :האחד ,צבוע ביד ומעוטר
בזהב ,מציג את המשכן וכליו ,והשניים הנוספים מציגים את בית
המקדש וכליו .התחריט המציג את המשכן לקוח מן הספר Retrato
 ,Del Tabernaculo De Mosehושני התחריטים המציגים את
המקדש וכליו לקוחים מאחת המהדורות של הספר Retrato del
 ,templo de Selomoשניהם לרבי יהודה לאון טמפלו (,)1603-1675
מחכמי אמשטרדם ,שעסק רבות בענייני המקדש והמשכן ואף בנה
דגם של בית המקדש שאותו הציג ברחבי אירופה .מגזרת-נייר
ייחודית בצורת האפוד והחושן מודבקת על הדף הריק שלאחר
התחריטים.
בנימין שניאור גודיניץ ( )Binyamin Senior Godinesהיה צייר,
סופר אומן וחרט מפורסם ,מבני הקהילה הפורטוגזית באמשטרדם.
העתיק חיבורים עבור רבי יצחק בן מתתיה אבוהב מאמשטרדם
( .)1631-1707הוציא לאור את הספר "מאה ברכות" (נקרא גם:
סדר ברכות ,Orden de Benediciones ,אמשטרדם תמ"ז ותמ"ח),
והתחריט שבשער ספר זה הוא מעשה ידיו (חתום .)B.G. :בהקדמת

4a

הספר "מאה ברכות" כותב גודיניץ שהוא מביאו לדפוס עפ"י כתב-
יד שמצא בספריית רבי יצחק בן מתתיה אבוהב ,בעוד למעשה
כתב-היד נכתב על ידו בהזמנת רבי יצחק אבוהב (כת"י זה נמצא
כיום בספריית עץ חיים באמשטרדם ,מס'  .)47 E 33במוזיאון היהודי
בלונדון נמצאים שלושה ציורים שצייר גודיניץ "במצות יצחק בן
מתתיה אבוהב יצו"א" ,ובספריית עץ חיים באמשטרדם נמצאים
כמה כתבי-יד שכתב וצייר ,כולל ציור קבלי של אילן ספירות (סוף
כת"י .)48 A 16
[ ]1מעטפת ]7[ ,דף  ]3[ +לוחות תחריט .מצב טוב .מעט כתמים.
מעט קמטים.
פתיחה$5000 :
הערכה$8000-12,000 :

4b

 | 14אפריל 2018

4c

4. Manuscript with Illustration, Engravings and a Papercut - The Priestly Breastplate and Beit HaMikdash
(Holy Temple) - Amsterdam, 1688 - Binyamin Senior Godines, Illustrator of the Title Page of Meah Berachot
Manuscript on topics related to Beit HaMikdash (the
Temple), with an illustration by Binyamin Senior
Godines. [Amsterdam], 1688. Spanish and Portuguese.
The manuscript contains two compositions, an
illustration, engravings and a papercut. The title page
bears the title "Choshen HaMishpat" and a splendid
high-quality colorful gilt illustration of the priestly
breastplate, signed "By Binyamin Senior, 1688".
The first composition (in Spanish) deals with the
breastplate gems, their names, virtue and identity in our
times. At the beginning of the composition, the author
notes that the composition is arranged according to
the book Shiltei Giborim (by the physician R. Avraham
Portaleone, 1542-1612).
The second composition (in Portuguese) describes the
edifice of the Temple and its services: dimensions, time
of construction, amounts of gold and silver required
for the various Temple vessels, amount of oil and wine
required annually for the services, etc. This composition
is also found in another manuscript which belonged to
R. Isaac de Matatia Aboab, held in the Ets Haim Library
in Amsterdam (Manuscript 48 E 26, third pagination, pp.
28/b-33/b).
Three engravings were bound between the two
compositions: One, hand-colored engraving, with gilt
adornments, depicts the Mishkan (Tabernacle) and its
vessels, and the other two depict the Temple and its
vessels. The engraving of the Mishkan is taken from
the book Retrato Del Tabernaculo De Moseh and the
other two engravings of the Temple and its vessels were
taken from an edition of the book Retrato del templo
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de Selomo, both by R. Judah Leon Templo (1603-1675), a
Dutch scholar from Amsterdam who extensively studied
matters pertaining to the Temple and the Mishkan
and built a model of the Temple which he exhibited
throughout Europe. A unique papercut shaped like the
ephod and choshen is glued on the blank leaf following
the engravings.
Binyamin Senior Godines was a renowned artist, scribe
and engraver, member of the Portuguese community
in Amsterdam. He copied compositions for R. Isaac de
Matatia Aboab of Amsterdam (1631-1707) and published
the book Meah Berachot (also called Seder Berachot,
Orden de Benediciones, Amsterdam 1687-1688) with
his own engraving on the title page (signed: B.G.). In
the introduction to the book Me'ah Berachot, Godines
writes that he prepared the book for print and that it
is based on a manuscript found in the library of R. Isaac
de Matatia Aboab, while in fact, he himself wrote the
manuscript at the behest of R. Isaac de Matatia Aboab
(this manuscript is held today in the Ets Haim Library
in Amsterdam, no. 47 E 33). Three drawings created
by Godlines are held today in the Jewish Museum
London which were made "at the behest of Isaac de
Matatia Aboab". Several other manuscripts written and
illustrated by Godlines are held in the Ets Haim Library
in Amsterdam including a kabbalistic illustration of an
Ilan Sefirot (end of manuscript no. 48 A 16).
[1] wrapper, [7] leaves + [3] engravings. Good condition. Few
stains and creases.
Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000
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 .5כתב-יד  -הלכות שחיטה וטריפות ,ופסוקים לספירת העומר  -איטליה ,המאה ה16-
כתב-יד ,הלכות שחיטה וטריפות ,עם שאלות ותשובות בהלכות
אלה ,ופסוקים לספירת העומר[ .איטליה ,ראשית שנות הש' -
המחצית השניה של המאה ה 16-בקירוב].
כתיבה איטלקית רהוטה ,על נייר עבה ואיכותי (סימן מים באחד
הדפים מתאים לנייר שיוצר בגרמניה במחצית המאה ה.)16-
בראש כתב-היד חיבור בהלכות שחיטה ובהלכות טריפות ,בקיצור,
ממחבר לא ידוע .אחריו שאלות ותשובות קצרות לבחינת בקיאות
בהלכות הנ"ל.
החל מדף [26ב] ליקוט מיוחד של פסוקים הרומזים למספרים
מא' ועד מ"ט לימי ספירת העומר ,לפי מנהג ידוע לציין את מספר
היום בספירה באמצעות פסוק [מנהג זה מובא בספר 'מועד דוד',
לרבי דוד מילדולה ,אמשטרדם ת"ק ,המספר כי "נהגו הסופרים
כשכותבים איזו אגרת שלומים לאיזה מאוהביהם ומקרוביהם בזמן
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ספירת העומר ,שבמקום רשימת אותו היום ...לכתוב פסוק אחד של
תורה או של כתובים הרומז מספר של אותו יום מספירת העומר."...
מכתב-היד שלפנינו עולה כי מנהג זה נהג כבר בימים קדומים] .ברוב
המספרים אוסף גדול ומגוון של פסוקים .לצד הפסוקים מופיע ציון
המקור לכל פסוק.
כריכת הקלף של כתב-היד הוכנה מקטע של כתב-יד עתיק
בלטינית.
 46דף 13.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ,עקבות רטיבות .דהיית
דיו במספר מקומות .פגעי עש בחלק מהדפים ,עם פגיעה בטקסט
במספר מקומות .כריכת קלף מקורית ,פגומה.
פתיחה$1000 :
הערכה$2000-3000 :

5c

5. Manuscript - Laws of Shechita and Terefot and Verses for Sefirat HaOmer - Italy, 16th Century
Manuscript, laws of shechita and terefot, with questions
and answers regarding these laws and verses for Sefirat
HaOmer. [Italy, ca. second half of the 16th century].
Cursive Italian script, on thick high-quality paper
(watermark on one leaf concurring with paper produced
in Germany in the mid-16th century).
At the beginning of the manuscript is a brief composition
on the laws of shechita and terefot by an anonymous
author. This is followed by questions and short answers
for testing proficiency in these laws.
P. [26b] opens with a special compilation of verses which
allude to the numbers 1-49, corresponding to the days
of the Counting of the Omer. This conforms to a wellknown custom of noting the number of each day of
counting by means of a verse. [This custom is cited in
the book Mo'ed David by R. David Meldola, Amsterdam
5500: "Scribes had the custom of writing, on letters
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which they wrote to loved ones or to relatives during
the period of Sefirat HaOmer, a verse from the Torah
or Scriptures which alluded to the number of that day
of counting instead of writing the number…". The
manuscript attests that this custom had already been
practiced in earlier times]. Most of the numbers have a
large and varied selection of verses. Including the source
of each verse.
The parchment binding of the manuscript was made
from a part of an ancient Latin manuscript.
46 leaves. 13.5 cm. Good-fair condition. Stains, traces of
dampness. Faded ink in several places. Worming to some
leaves, affecting the text in several places. Contemporary
damaged parchment binding.
Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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 .6כתב-יד - Libro de Capitoli ,ספר התקנות של "חברת סנדקאות"  -סניגאליה ,ת"ק-תק"א 1740
כתב-יד[ Libro de Capitoli della Unione de Compari ,ספר
התקנות של חברת סנדקאות] .סניגאליה ( ,Senigalliaאיטליה),
ת"ק-תק"א .1740
ספר תקנות של "חברת סנדקאות" שפעלה בעיר סיניגאליה .רוב
כתב-היד באיטלקית ,מלבד שני עמודים ומספר כותרות בעברית.
לאחר עמוד השער ,מופיע עמוד בעברית ,עם הכותרת" :גודל
מצות סנדקאות" ,ובו ציטוטים מספר שני לוחות הברית (של"ה) על
חשיבות המצוה של הסנדק האוחז בזמן ברית המילה את התינוק
על ברכיו .בתחתית העמוד עיטורים נאים .המילים שבסוף הטקסט
 "והסנדק הוא מזבח" הודגשו באותיות מוגדלות.לאחר מכן מופיעה ההקדמה ,באיטלקית ,ובה תאריך כתיבת
התקנות (באותיות עבריות)" :ר"ח ניסן הת"ק" .על גבי כריכת
הקרטון נכתב[ "Libro de Capitoli" :ספר התקנות] ,ופרט השנה:
"."1740
בסוף כתב היד (עמודים 26ב27-א) חתימות חברי האגודה
(באיטלקית) ,ולאחר מכן (עמוד 27ב) שטר עדות (בעברית ,בכתיבה
איטלקית) ,שנכתב ונחתם בראשית שנת תק"א ,ובו פירוט שמות
החברים בעברית:
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"בפנינו עח"מ [עדים חתומים מטה] באו המעולים והמפוארים כל
החתום בשטר הזה ואמרו לנו הוו עלינו עדים נאמנים וכשרי'[ם] איך
מרצון נפשנו הטוב עשינו חבורה זו בינינו ,והנה אנחנו קראנו לכם
כדי שתהיו לנו לעדים ,כי בעינינו ראינו ובאזנינו שמענו כל הכתוב
בספר הקפיטו' הזאת עם כל הדברים והתנאים אשר הוזכר שם,
וקנינא אנן ספרי דחתימי לתתא מידי[ ...כאן בא פירוט השמות]...
יום א' לחדש חשון בשנת התק"א לפ"ק פה סיניגאליא".
על שטר העדות חתומים" :יצחק מ' דילאלמו" ו"מנחם וטרבי".
בקהילות איטליה ,כמו גם באשכנז ,נהגו "חברות סנדקאות" ,אשר
שימשו כאגודות צדקה .חבריהן נהגו לספק את הוצאות הסעודה
וצרכי ברית המילה לעניים ומעוטי יכולת ,ובתמורה שימשו
כסנדקים בברית.
[ 28 ,]1דף 20.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ובלאי .כריכת קרטון
מקורית ,עם כתמים ובלאי.
פתיחה$1000 :
הערכה$2000-3000 :

6. Manuscript, Libro de Capitoli - Book
of Regulations of "Chevrat Sandekaut" Senigallia, 1740
Manuscript, Libro de Capitoli della Unione
de Compari [Book of Regulations of Chevrat
Sandekaut]. Senigallia, Italy, 1740.
Book of regulations of the "Chevrat Sandekaut"
[Society of Sandeks] in Senigallia. Most of the
manuscript is in Italian, with two pages and several
headings in Hebrew. Following the title page is a
page in Hebrew with the title: "The Importance of
Sandekaut", with quotes from Shnei Luchot Habrit
(Shlah) regarding the importance of this mitzvah
[holding of the baby at his circumcision]. The
bottom of the page is beautifully decorated. The
words at the end of the text, "the sandek is akin
to an altar", are emphasized with enlarged letters.
Following is an introduction in Italian with the date
(in Hebrew letters): "Rosh Chodesh Nissan 1740".
Handwritten on the cover: "Libro de Capitoli"
(book of regulations) and the date: "1740".
At the end of the manuscript (pp. 26b-27a)
are signatures (in Italian) of the members of
the society, followed (p. 27b) by a document
of testimony (Italian Hebrew script) which was
written at the beginning of the following Hebrew
year (October 1740), containing the names of the
society members in Hebrew: "In our presence, the
undersigned members requested our testimony
to the fact that they established this organization
6c
of their free goodwill, and they have read all the
ordinances in this book of regulations, and have
signed their names below… [list of signatories]… Cheshvan, 1740, Senigallia".
The testimony is signed by "Yitzchak M. dell Almo" and "Menachem Vaterbi".
In Italy, as in other Ashkenazic communities, members of "Chevrat Sandekaut"
would provide the expenses of the brit milah and the accompanying festive
meal for those of limited means, and would serve as sandeks at the bris.
[1], 28 leaves. 20.5 cm. Good condition. Stains and wear. Original cardboard cover, with
stains and wear.
Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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 .7כרוז גדול בכתב-יד" ,תקנת החתנים" ותקנות נוספות של קהילת אנקונה ,מאת רבי יוסף פיאמיטה (חותנו של ה"שמש
צדקה") ורבני העיר  -אנקונה ,תנ"א
דף גדול (כרוז) בכתב-יד" ,תקנת החתנים" ותקנות נוספות של
קהילת אנקונה למניעת פריצות וחיזוק גדרי ההלכה ,מאת רבני
אנקונה ,ובראשם רב העיר רבי יוסף פיאמיטה[ .אנקונה] ,תנ"א
[.]1691
דף בפורמט גדול במיוחד .כתיבה איטלקית מרובעת ,על נייר
עבה .בשולי התקנות הועתקו חתימות רב העיר  -רבי יוסף ב"ר
שלמה פיאמיטה (רבה של אנקונה ,מגדולי חכמי ומקובלי איטליה.
חותנו של רבי שמשון מורפורגו בעל "שמש צדקה") ,ושניים מרבני
העיר ,רבי יהודה אלקוסטנטיני ורבי יוסף פירמי.
בראש הדף" :תקנת החתנים"  -תקנה למניעת "מנהג בורות
ורקות המוליד אלף אלפי מיני גיהנם" שהחתנים נפגשים עם
הכלות במקומות פרטיים .התקנה אוסרת על כל מפגש כזה ,למעט
מפגשים במקומות ציבוריים ,בתוספת איומים על חתנים שיפרו את
האיסור ["אם המצא ...חתן שיעבור על דברי ההסכמה ...לא יאמרו
עליו מנחת חתנים ולא ישימו לו מקום כבוד בבית הכנסת.]"...
במרכז הדף כותרת נוספת" ,תקנות שבת ויום טוב"  -תקנות שונות
על סגירת חנויות בערב שבת סמוך למנחה ,ביטול מלאכה לאחר
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קבלת שבת ,איסור לחמם אוכל ומשקה על ידי גויים ,למעט עבור
חולים או ילדים ,איסור ללכת אל מחוץ לגטו היהודי ("חוץ לגט")
לקנות בשבת מצרכים מן הגויים ,איסור לנשים להסתרק במסרק
בשבת ,ועוד.
בהמשך הדף תקנות נוספות ,ביניהן :איסור על קניית תירוש ענבים
ללא כשרות ,איסור על משחקים משותפים בין גברים ונשים שאינם
קרובי משפחה מדרגה ראשונה (עם פירוט המשחקים" :צחוק דפים
היינו קארטי"  -קלפים" ,קוביא"" ,סקאקי"  -שחמט ,ועוד) ,איסור
על מסיבות שבהן משתכרים גברים ונשים או נשים לבד ,איסור על
"הנשים המשודכות (נערות לקראת שידוכים) וכל שכן הארוסות
ונשואות" ללכת בבגדים קצרים ,איסור על גילוח הפאות בתער,
ועוד.
דף בכתב-יד .גובה 56.6 :ס"מ .רוחב 42.5 :ס"מ .מצב בינוני .כתמים
כהים .סימני קיפול .קרעים גסים בסימני הקיפול במספר מקומות,
עם פגיעה בטקסט.
פתיחה$500 :
הערכה$1000-2000 :

7. Large Handwritten Proclamation, "Regulations for Fiancés" and Other Regulations of the Ancona
Community, by R. Yosef Fiametta (Son-in-law of the Author of Shemesh Tzedaka) and by the City Rabbis Ancona, 1691
Large broadside (proclamation), "Regulations for
fiancés" and other regulations of the Ancona
community for preventing immorality and reinforcing
halachic controls, with signatures of the city's rabbis,
headed by R. Yosef Fiametta, Rabbi of Ancona.
[Ancona], 1691.
Large-format broadside. Square Italian script on thick
paper. In the margins are copied signatures of the city's
rabbi, R. Yosef son of R. Shlomo Fiametta (Rabbi of
Ancona, eminent Italian Torah scholar and kabbalist.
Son-in-law of R. Shimshon Morpurgo, author of
Shemesh Tzedaka) and two other Rabbis of Ancona.
At the top of the leaf is a "Regulations for fiancés" - to
prevent "the practices of the ignorant and unlearned
which lead to thousands of thousands types of
Gehinnom", that fiancés meet their fiancées in private
places. The regulation prohibits such meetings, with
the exception of meeting in public places and threatens
those fiancés who breach this prohibition ["If we find…
a fiancé who breaches this agreement… he will not be
blessed with the 'Minchat Chatanim' and he will not
receive a place of honor in the synagogue…"].
In the center of the leaf is another title - "Regulations of

Shabbat and Yom Tov" and a list of various regulations:
closing shops on Erev Shabbat in the late afternoon,
ceasing all work after Kabbalat Shabbat, prohibition to
warm food and drink by non-Jews on Shabbat except
for the ill or for children, prohibition to leave the ghetto
to buy commodities from non-Jews, prohibition for
women to comb their hair on Shabbat, etc.
Further in the leaf are more regulations: prohibition to
purchase grape juice without proper kashrut supervision,
prohibition of mixed games not within the immediate
family (with a detailed list of games: cards, dice, chess,
etc.), prohibition to participate in parties at which men
and women or women alone drink alcoholic beverages
to inebriation; prohibition for "women of marriageable
age as well as those who are engaged to be married and
married women" to wear short clothing; prohibition to
shave side locks with a razor, etc.
Handwritten leaf, height: 56.6 cm, width: 42.5 cm. Fair
condition. Dark stains. Folding marks, with coarse tears in
several places, affecting text.
Opening price: $500
Estimate: $1000-2000

 תפ"ו, מנטובה-  חותנו של הרמח"ל,ידו וחתימתו של רבי דוד פינצי אב"ד מנטובה- בכתב-  הסכמה על פסק דין- יד- כתב.8
 תלמידם,)הגאון המקובל רבי דוד ב"ר עזריאל פינצי (נפטר תצ"ה
 הרמ"ז- של רבי יהודה בריאל בנגלה ושל המקובל רבי משה זכות
 כמה. אב"ד מנטובה ומחשובי רבני איטליה בדורו,בחכמת הנסתר
 עמד לצידו של הרמח"ל.מתשובותיו נדפסו בספרי חכמי בני דורו
, ואף שלח אגרת תמיכה בו אל רבי שמשון מורפורגו,בפולמוס נגדו
 אגרת,בעל "שמש צדקה" (נדפסה בספר אגרות רמח"ל ובני דורו
 לימים הפך לחותנו של הרמח"ל כאשר נתן לו את בתו צפורה.)נז
 "הוי: על פטירתו חיבר הרמח"ל קינה ארוכה (מתחילה.לאשה
.)שיא- עמ' שז, נדפסה בספר ירים משה."מעינות דמעה
 מעט. נייר איכותי. מצב טוב. ס"מ21 .] עמ' כתוב1[ ,דף מקופל
. סימני קיפול.כתמים
$2000 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה
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- בכתב, הסכמה על פסק דינם של חכמי ישיבת אנקונה,יד-כתב
 חותנו של רבי משה,ידו וחתימתו של רבי דוד פינצי אב"ד מנטובה
, מנטובה. "בשם חכמי הישיבה" במנטובה, הרמח"ל- חיים לוצאטו
.]1726[ תפ"ו
]"הסכמה לפסק דין בהלכות שכנים ["הזיז אשר נעשה על גבי החלון
 "ראה ראיתי פסק דין של חכמי ישיבת אנקונה:מאת חכמי אנקונה
 אורה יש,ואפלה אין כאן..." : בסופה חותם רבי דוד פינצי."...הרמתה
 מנטובה, ה' יאיר עינינו במשפטיו ויראנו מתורתו נפלאו' אכי"ר,כאן
 הצעיר דוד בכמהח"ר עזריאל פנצי זלה"ה,יום ה' כ"ב שבט תפ"ו
."הכותב בשם חכמי הישיבה יע"א
 ערעור עליו והסכמות חכמי איטליה לדעתם של רבני,פסק הדין
 נדפסו בשו"ת שמש צדקה לרבי שמשון מורפורגו אב"ד,אנקונה
 ההסכמה שלפנינו נדפסה שם.לב- חלק חושן משפט סי' יג,אנקונה
. בסימן יט,][בשינויים קלים

8

8. Manuscript - Endorsement of a Ruling - Handwritten and Signed by Rabbi David Finzi, Rabbi of Mantua,
Son-in-Law of the Ramchal - Mantua, 1726
Manuscript, endorsement of a ruling by the sages of the
Ancona Yeshiva, handwritten and signed by R. David
Finzi, Rabbi of Mantua, son-in-law of R. Moshe Chaim
Luzzatto, the Ramchal, "on behalf of the sages of the
yeshiva" in Mantua. Mantua, 1726.
Endorsement of a ruling regarding laws of neighbors by
Ancona sages: "I have seen the ruling of the sages of
the Ancona Yeshiva…". At the end, R. David Finzi signs:
"… Obscurity does not exist here, rather light, G-d shall
enlighten our eyes with his laws and show us wonders
of his Torah, Mantua, Thursday, the 22nd of Shevat 1726,
David son of R. Azriel Finzi who writes on behalf of the
sages of the yeshiva".
The ruling, objections to the ruling and endorsements
of the opinion of the rabbis of Ancona by Italian
sages were printed in the Shemesh Tzedaka responsa
by R. Shimshon Morpurgo, Rabbi of Ancona, Choshen
Mishpat, sections 13-32. This endorsement was printed

there in section 19 [with minor variations].
The kabbalist and Torah sage R. David son of R. Azriel
Finzi (died in 1735) was a disciple of R. Yehuda Briel in
revealed Torah knowledge and of R. Moshe Zacuto in
Kabbalistic wisdom, Rabbi of Mantua and prominent
Italian rabbi in his days. He sided with the Ramchal
during the polemic against him and sent a letter
supporting the Ramchal to R. Shimshon Morpurgo,
author of Shemesh Tzedaka (printed in the book Igrot
Ramchal U'Vnei Doro, Igeret 57) and ultimately wed the
Ramchal's daughter Zipporah. The Ramchal composed
a long lamentation upon the death of his son-in-law
(printed in the book Yarim Moshe, pp. 307-311).
Folded leaf, [1] written page. 21 cm. Good condition. Highquality paper. Few stains. Folding marks.
Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000

2018  | אפריל22

 .9כתב-יד  -תפילה ללידה קלה ,בעד הקיסרית
אשת נפוליאון  -מאת רבי רפאל ישעיה אזולאי
אב"ד אנקונה ,בנו של החיד"א  -אנקונה (איטליה),
תקע"א
כתב-יד (שני דפים) ,סדר תפילה ללידה קלה ,בעד
הקיסרית מריה לואיזה אשת נפוליאון ,מאת רבי רפאל
ישעיה אזולאי בן החיד"א ,אב"ד אנקונה[ .אנקונה
(איטליה) ,תקע"א .]1810/1
כתיבה איטלקית ,עם תיקונים והוספות בכתב איטלקי
ובכתב ספרדי.
בראש כתב-היד" :תפלה אשר סידר מעלת הרב המובהק
כמוהר"ר מורינו ורבינו רפאל ישעיה אזולאי נר"ו ,בעד
המלכה הקיסרית אשת אדונינו המלך אדיר הקיסר
הגדול ,בימי עיבורה כדי שה' ישמע תפלתינו ויושיעה
בעת לדתה שתלד בריוח ושלוה בלי שום צער אמן".
במקור השאיר הסופר מקום ריק לשם הקיסר ולאשתו,
ובמספר מקומות כתב תחת זאת" :פ' הנק'" [=פלונית
הנקראת] ,או רק" :פ'" [=פלונית] .לאחר מכן ,הושלם
שמה של הקיסרית "מאריא לוויגייא" (איטלקיתMaria :
 ,)Luigiaבין השורות במספר מקומות .בשני מקומות
נוסף שמו של נפוליאון עם תארי כבוד באיטלקית
(באותיות עבריות)" :נאפוליאוני פרימו אימפיראטור די
פראנציסי אי רי די איטלייא".
לאחר התפילה מופיעה תפילת "הנותן תשועה
למלכים" עבור נפוליאון ומשפחתו [כאן שולבו השמות
מלכתחילה בתוך הטקסט ע"י הסופר] .לאחר מכן
מופיעה תפילת "מי שבירך" עבור "הקהל הקדוש הזה".
במספר מקומות תיקונים ומחיקות ,בהם מספר
תיקונים בכתיבה ספרדית ורישום נוסף בעמוד האחרון,
אף הוא בכתיבה ספרדית" :תפלה בעד הקסרית" .יתכן
והתיקונים ו/או הרישום הם בכתב-ידו של רבי רפאל
ישעיה אזולאי עצמו.
בסביבות שנת  1810נשא נפוליאון בונפרטה ,קיסר
9a
צרפת ,את הארכידוכסית מריה לואיזה ,בתו של פרנץ
השני ,קיסר אוסטריה ,לאחר שגירש את אשתו הראשונה שלא העמידה לו יורש .ב 20-במרץ  1811ילדה מריה לואיזה את יורש העצר ,נפוליאון
פרנסואה ז'וזף שארל בונפרט ,הידוע כנפוליאון השני.
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 נדפסו בספרי אביו הגדול שהוקירו וכבדו ותמיד הזכירו בחיבוריו בחיבה יתירה
("הבן יקיר לי"" ,בני בכורי החכם השלם עצום ורב"" ,אור עיני"" ,ידיד נפשי" ,ועוד לשונות של חיבה והערכה) .משנפטר רבי אברהם ישראל רבה
של אנקונה בשנת תקמ"ה ,פנו ראשי הקהילה 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"ו וימיו כימי אביו פ"ג שנה ,כבוד גדול עשו לו במותו ובני קהילתו התאבלו עליו ימים
רבים [ראה עוד אודותיו בספרו של מאיר בניהו על החיד"א ,עמ' תעו-תפז].
[ ]4עמודים 26 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .קרעים ונזקי עש עם פגיעה בטקסט .סימני קיפול.
פתיחה$1200 :
הערכה$2000-3000 :
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9. Manuscript - Prayer for Easy Labor for Napoleon's Wife, the Empress - By Rabbi Refael Yeshaya Azulai,
Rabbi of Ancona, the Chida's Son - Ancona (Italy), 1810/1
Manuscript (two leaves), prayer for easy labor for the
Empress Marie Louisa, Napoleon's wife, by R. Refael
Yeshaya Azulai son of the Chida, Rabbi of Ancona.
[Ancona (Italy), 1810/1].
Italian script with corrections and additions in Italian
and Sephardi script.
The manuscript opens with "A prayer arranged by R.
Refael Yeshaya Azulai, for the Empress wife of our
Master the mighty King the great Emperor, in the time
of her pregnancy. G-d should heed our prayers and
sustain her during labor that she should bear with ease
and tranquility without any pain, Amen".
The scribe left an empty space for the name of the
Emperor and his wife and in a few places, he wrote in
these spaces: "She [Plonit] who is called" [acronym],
or just "Plonit". Subsequently, the name of Empress
Maria Luigia (Italian) was added in the space between
the lines in several places. The name of Napoleon, with
honorary titles in Italian (in Hebrew letters), was added
in two places.
Following the abovementioned prayer are the prayer
HaNoten Teshu'a LaMelachim for Napoleon and his
family [with the names integrated into the text by
the scribe], and the prayer Mi SheBerach for "this holy
congregation".
Corrections and erasures in several places with several
revisions in Sephardi script and another inscription on
the last page, also in Sephardi script: "Prayer on behalf
of the Empress". Possibly, these corrections and/or
inscription are in the handwriting of R. Refael Yeshaya
Azulai himself.

In 1810, Napoleon Bonaparte married the Archduchess
Marie Louise, daughter of Archduke Francis of Austria,
Emperor of Austria, after divorcing his first wife who
was unable to give him an heir. On March 20, 1811,
Maria Louisa gave birth to the crown prince, Napoléon
François Charles Joseph Bonaparte, known as Napoleon
II.
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, he was a rabbi, 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.). In 1785, after the death of R. Avraham
Yisrael Rabbi of Ancona, the community leaders applied
to the Chida and he hinted that his son Rabbi Refael
Yeshaya is suitable for this position. The latter served
many years as Rabbi of Ancona until his death on the
9th of Shevat 1826 (he lived 83 years, like his father). He
was greatly honored at his death and was mourned by
his congregation for a long time thereafter [for further
information see the book by Meir Benayahu on the
Chida, pp. 476-487].
[4] pages. 26 cm. Fair condition. Stains and wear. Tears and
worming affecting text in some places. Folding marks.
Opening price: $1200
Estimate: $2000-3000

2018  | אפריל24

 .10דף בכתב-יד קדשו של רבינו החיד"א
 מתוך ספרו ברכי יוסף  -עם שינוייםמהנדפס
דף (שני עמודים) בכתב-יד קדשו של רבינו
החיד"א ,חידושים על אבן העזר ,סימן ט.
תוכן הדברים נדפס בספרו של החיד"א "ברכי
יוסף" (ליוורנו תקל"ד) ,אלא שלפנינו שינויים
רבים מהנדפס.
דוגמאות לשינויים:
לפנינו ביטוי מליצי על הרמב"ם" :הדבר יצא
מפי המלך הרמב"ם תשובה הובאה בשו"ת
מהרם אלשקר ."...בנדפס הושמטה מליצה זו,
וכך נדפס" :הרמב"ם בתשובה הביאה מהר"ם
אלשקר."...
לפנינו מופיע" :וראיתי למהרלנ"ח תשובה סי'
ל"ו שעל מדוכה זו ישב "...ובנדפס" :ובצפייתנו
צפינו להרב מהר"ר לוי ן' חביב בתשו' סי' ל"ו
דעל מדוכה זו ישב."...
לפנינו מופיע" :וק"ק דבתחילת דבריו כתב
דראיה זו ,"...ואילו בנדפס" :ויש להעיר דתחילת
דיבר כתב דראיה זו."...
בראש העמוד הראשון הקדים החיד"א הערה
מעניינת ,המתייחסת לסדר כתיבתו" :בסימן ט'
כתוב אצלי בקונט'[רס] נ"א מאות רכ"ז ואילך,
ובעה"י בל"נ [א]שיבה ידי על כל מ"ש ויעת"ק
משם ,הן עתה מה שאכתוב פה הוא במקום מה
שכתוב שם באות רל"ב" .הערה זו לא נדפסה.
רבינו החיד"א  -רבי חיים יוסף דוד אזולאי
(תפ"ד-תקס"ו) ,מגדולי הפוסקים ,מקובל
אלוקי ,גאון מופלג ,מחבר פורה ושד"ר מפורסם.
נולד בירושלים לרבי רפאל יצחק זרחיה אזולאי,
מחכמי ירושלים ונינו של המקובל רבי אברהם
אזולאי בעל "חסד לאברהם" .מנערותו יצק
מים על ידיהם של גדולי החכמים והמקובלים
בירושלים ,ביניהם רבינו חיים בן עטר  -ה"אור
10
החיים" הקדוש .את לימודיו בחכמת הסוד החל
בישיבת המקובלים "בית אל" ,אצל רבי שלום מזרחי שרעבי  -הרש"ש הקדוש .יחד עם החיד"א למד אז אצל הרש"ש חברו המהרי"ט אלגאזי.
בשנת תקי"ג יצא במסע שליחות ראשון כשד"ר [=שלוחא דרבנן] מטעם קהילת חברון ,מסע שנמשך כחמש שנים בהן עבר בערי איטליה,
גרמניה ,הולנד ,אנגליה וצרפת .בשליחות זו החל שמו להתפרסם .הופעתו עוררה תשומת לב רבה ,ובמקומות רבים הכירו בגדולתו .בשנת
תקל"ג יצא החיד"א לשליחות נוספת מטעם קהילת חברון .שליחותו השניה הטביעה חותם עמוק בכל המקומות בהם ביקר .בסוף מסע זה
השתקע בליוורנו שבאיטליה ,בה כיהן ברבנות והוציא את רוב ספריו.
החיד"א היה מגדולי מחברי הספרים בכל הדורות .הוא כתב למעלה מ 80-חיבורים בכל מקצועות התורה .ספריו התקבלו בכל תפוצות ישראל
וזכו להערכה רבה .את רוב חיבוריו כתב תוך כדי טרדותיו ומסעותיו ,כשבידיו ספרים מועטים ,ומתוך כך משתקפת גאונותו האדירה וכוח זכרונו
הבלתי מצוי .בכל מקום אליו הגיע נהג החיד"א לבדוק את אוצרות הספרים והספריות המקומיות ,וחקר אחרי כתבי יד וחיבורים של גדולי
ישראל שלא נודעו .בזכות הכבוד וההערצה להם זכה ,קיבל אישורי כניסה לספריות גדולות ומוזיאונים ,כדוגמת הספריה הלאומית בפריז ,בה
ישב שעות רבות והעתיק כתבי יד חשובים .גילוייו וידיעותיו הרבות בענייני ספרים ,שרכש בביקורים אלה ,משוקעים בכל ספריו ,אך במיוחד
בספרו הביבליוגרפי החשוב "שם הגדולים".
בין ספריו מתבלט חיבורו הגדול "ברכי יוסף"  -פירוש וחידושים לשולחן ערוך ,שהתפרסם ביותר ונודע בהשפעתו הרבה בתחום פסיקת
ההלכה .את הספר התחיל לחבר בחברון אך הוסיף וכתב אותו גם בימי נדודיו .בראשית שליחותו השניה ,כשהגיע לליוורנו ,בשנת תקל"ד ,העלה
אותו על מזבח הדפוס .הספר התפשט בכל תפוצות ישראל וכבר בחיי החיד"א נעשו ממנו קיצורים ,האחד הוא ספר "משפט כתוב" לרבי אברהם
ב"ר ישראל פינסו ,והשני ספר "קמח סולת" לרבי יהודה ב"ר משה עלי (שני הספרים נדפסו בשאלוניקי ,בשנת תקנ"ח).
דף ,שני עמודים כתובים בכתב-יד קדשו של החיד"א 31 .שורות בעמוד 20.5 .ס"מ .מצב בינוני .פגעי עש ,עם פגיעה חלקית בטקסט.
מצורף אישור מומחה על זיהוי כתב-היד ככתיבת ידו של רבינו החיד"א.

·
·
·

פתיחה$5000 :
הערכה$10,000-15,000 :
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10. Leaf Handwritten by the Chida - From his Book Birkei Yosef - With Variations from the Printed Version
Leaf (2 pages) handwritten by the Chida, novellae on
Even HaEzer, section 9.
The content has been printed in the Chida's book Birkei
Yosef (Livorno 1774), however, this leaf contains many
variations in comparison to the printed version.
For example: This leaf contains a flowery phrase about
the Rambam: "The words were emitted from the
mouth of the king the Rambam, a responsum cited
in the responsa of the Maharam Elshakar…". This
expression was omitted from the printed version and
printed simply: "The Rambam, in a responsum cited
the Maharam Elshakar …". See more examples in the
Hebrew description.
The Chida - R. Chaim Yosef David Azulai (1724-1806),
a leading posek, kabbalist, exalted Torah scholar,
prolific author and famous rabbinical emissary. Born in
Jerusalem, son of R. Raphael Yitzchak Zerachya Azulai,
a Jerusalemite scholar and great-grandson of Kabbalist
Rabbi Avraham Azulai, author of Chesed Le'Avraham.
From his early years, he was a disciple of leading
Jerusalemite scholars and kabbalists, including Rabbi
Chaim Ben Attar, the Or HaChaim HaKadosh. He began
studying kabbalah at the Beit E-l Yeshiva for Kabbalists
headed by R. Shalom Mizrachi Sharabi, the holy Rashash,
and was a contemporary of R. Yom Tov (Maharit) Algazi
who studied with him in the yeshiva.
In 1753, he embarked on his first mission as a rabbinical
emissary on behalf of the Hebron community. During
the course of his five years of travel, he passed through
Italy, Germany, the Netherlands, England and France,
gaining fame and attracting a great deal of attention
and esteem wherever he traversed. In 1873, the Chida
embarked on another mission on behalf of the Hebron
community which left a profound imprint on all the
places he visited. At the end of this journey, he settled
in Livorno, Italy, to serve as rabbi and there he published
most of his books.
The Chida was among the greatest authors of all times
and composed more than 80 works in all facets of Torah,

including his composition Birkei Yosef, a commentary
on the Shulchan Aruch which has greatly impacted
the area of halachic rulings. His books were heralded
throughout the entire Jewish Diaspora with the highest
deference. He wrote the majority of his compositions
while preoccupied with travelling or with other matters
and with access to very few books, attesting to his
overwhelming genius and phenomenal memory. In each
city the Chida visited, he would visit the local libraries
in search of unknown manuscripts and compositions
written by Torah scholars. Due to the great respect and
admiration he evoked, he was granted authorization to
enter large libraries and museums, such as the National
Library of France, in which he spent many hours copying
important manuscripts. The vast knowledge he gained
during these visits was infused into all his books, and
especially into his bibliographic masterpiece Shem
HaGedolim.
His monumental composition Birkei Yosef particularly
stands out among his works. This commentary and
novellae on the Shulchan Aruch earned high acclaim
and is known for its strong impact on the area of
halachic rulings. He began to write the book in Hebron,
however, he continued adding to it during his travels.
At the beginning of his second mission, upon reaching
Livorno in 1774, he brought it to print. The book quickly
spread throughout the Jewish Diaspora and in the
Chida's lifetime already appeared in abridged form,
such as Mishpat Katuv by R. Avraham son of R. Yisrael
Pinso and Kemach Solet by R. Yehuda son of R. Moshe
Ali (both printed in Salonika in 1798).
[1] leaf, two pages in the handwriting of the Chida. 31
lines per page. 20.5 cm. Fair condition. Worming, partially
affecting the text.
Enclosed is an expert's report identifying the
handwriting as that of the Chida.
Opening price: $5000
Estimate: $10,000-15,000
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 .11דף בכתב-יד ,תשובה הלכתית בכתב-ידו וחתימתו של רבי משה בן חביב  -ירושלים ,המחצית השניה של המאה ה16-
דף בכתב-יד ,תשובה הלכתית בכתב-ידו וחתימתו של רבי משה בן
חביב בעל "גט פשוט"[ .ירושלים ,המחצית השניה של המאה ה.]16-
דף כתוב משני צדיו .כתיבה אוטוגרפית של הרב המחבר ,עם
מחיקות ותיקונים ,בעניין ביאור התוספות במסכת ראש השנה ,דף
ד' ד"ה צדקות ומעשרות .לפנינו מחציתה השניה של התשובה ,עם
חתימתו בסיום התשובה" :הנלע"ד כתבתי הצעיר משה ן' חביב".
תשובה זו נדפסה בספר "קול גדול" (ירושלים תרס"ז ,סימן פד;
נדפסה שנית בשו"ת מהר"ם חביב ,מהדורת חכמת שלמה ,סימן
רעד).
הגאון הנודע רבי משה (מהר"ם) אבן (בן) חביב (תי"ד-תנ"ו) ,מגדולי
דורו ומגדולי חכמי ארץ ישראל ,ה"ראשון לציון" ורבה של ירושלים,
בעל "שמות בארץ וכפות תמרים"" ,גט פשוט" וחיבורים נוספים.
זכה לכינויי הערצה רבה על גדלותו המופלגת בתורה .החיד"א
מכנהו" :גדול הדור"" ,המאור הגדול בדורו" ,ועוד ,ובין היתר הוכתר
גם בתואר "גדול האחרונים" .כך לדוגמה כותב עליו בעל ה"פני
יהושע" (כתובות יד/א ,קונטרס אחרון ,אות מו)" :צא ולמד מה
שכתב גדול האחרונים מהר"ם ן' חביב ז"ל בספר גט פשוט ,"...וכך
מופיע כינויו במקורות נוספים (ראה חומר מצורף) .נולד בשאלוניקי
למשפחה מיוחסת ממגורשי ספרד (מצאצאי רבי יעקב ן' חביב בעל
"עין יעקב" ובנו רבי לוי ן' חביב  -מהרלב"ח) ,בגיל צעיר  -בשנות
העשרה לחייו  -עלה לארץ ישראל ללמוד בירושלים בישיבתו
של רבי יעקב חאגיז .עד מהרה תפס את מקומו כאחד מהאריות
שבחבורה ,ועל אף שנותיו הצעירות היו גדולי החכמים בישיבה,

כרבי חזקיה די סילווה בעל "פרי חדש" ,רבי שלמה אלגזי ,רבי משה
גאלנטי ועוד ,נושאים ונותנים עמו במלחמה של תורה כאחד מהם.
בהיותו כבן חמש עשרה נשא לאשה את בתו של ראש הישיבה -
רבי יעקב חאגיז .לאחר פטירת אשתו זו ,נשא לאשה את בתו של
רבי יונתן גאלנטי ,אביו של רבי משה גאלנטי  -הרב המג"ן .עם
פטירת הרב המג"ן ,נתמנה במקומו כ"ראשון לציון" ואב"ד ירושלים.
במשרה זו שימש כשבע שנים עד פטירתו בדמי ימיו .הותיר אחריו
כתבים רבים ,מהם נדפסו לאחר פטירתו" :גט פשוט"" ,עזרת נשים"
ו"שמות בארץ" (הכולל את החיבורים "יום תרועה"  -על מסכת
ראש השנה" ,תוספת יום הכפורים"  -על מסכת יומא ,ו"כפות
תמרים"  -על מסכת סוכה) .הספרים "גט פשוט" ו"עזרת נשים"
הפכו לספרי יסוד בפסיקת ההלכה .הספר "שמות בארץ" התקבל
כספר חשוב בפרשנות המסכתות הנזכרות .בעל ה"פני יהושע"
מרבה להביאו ובמקום אחד כותב כי קיצר את חיבורו בשל קיומו
של ספר זה ,והגאון רבי עקיבא איגר כתב עליו את הגהותיו .בדורות
האחרונים יצאו לאור עוד מחיבוריו ,בהם :תשובותיו בהלכה (בספר
'קול גדול' ובספר 'שו"ת מהר"ם בן חביב') ,פירושו על הירושלמי -
פני משה ,וספר דרשותיו.
[ ]1דף ,כתוב משני צדיו 20 ,ס"מ בקירוב .מצב בינוני .כתמים
ועקבות רטיבות ,בלאי וקרעים גסים בשוליים.
פתיחה$1000 :
הערכה$2000-3000 :
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11. Manuscript Leaf, Halachic Responsum Handwritten and Signed by Rabbi Moshe Ibn Chaviv - Jerusalem,
Second Half of the 16th Century
Manuscript leaf, a Halachic responsum, handwritten and
signed by R. Moshe ibn Chaviv, author of "Get Pashut".
[Jerusalem, second half of the 16th century].
Single leaf, handwritten on both sides. Autographic
writing of the author, R. Moshe ibn Chaviv, with
deletions and emendations. The responsum concerns
the explanation of a Tosafot in Tractate Rosh Hashanah.
This leaf contains the second half of the responsum,
signed at the end: "So it seems to me, the young Moshe
ibn Chaviv". This responsum was printed in Kol Gadol
(Jerusalem, 1907, section 84; reprinted in Responsa
Maharam Chaviv, Chochmat Shlomo edition, section 274).
R. Moshe ibn Chaviv [Habib] (1654-1696) was the
"Rishon LeTzion" and rabbi of Jerusalem, and one
of the greatest Torah scholars of his generation. He
authored "Shemot BaAretz VeKapot Temarim", "Get
Pashut" and other works. The Chida pronounced him
"the greatest of his generation", "the great illuminator
of his generation" and other honorific titles. The Pnei
Yehoshua (Ketubot 14a, Kuntres Acharon, section 46)
titled him "the greatest of the late masters of Torah
(Acharonim)". R. Moshe was born in Salonika to a
prominent family of Spanish exiles (descendants of R.
Yaakov ibn Chaviv, author of "Ein Yaakov", and his son
R. Levi ibn Chaviv, the Maharalbach). As a teenager he
travelled to Eretz Israel, to study in Jerusalem at the
yeshiva of R. Yaakov Chagiz. Soon he became renowned
as one of the best students, and despite his youth, the
great scholars of the yeshiva such as R. Chizkia da Silva,

author of "Pri Chadash", R. Shlomo Algazi, R. Moshe
Galante and others, would include him in their Torah
debates. At around the age of fifteen he married the
daughter of the Rosh Yeshiva, R. Yaakov Chagiz, and
upon her passing, he remarried the daughter of R.
Yonatan Galante, a sister of R. Moshe Galante ("HaRav
HaMagen"). Upon the passing of R. Moshe Galante, R.
Moshe ibn Chaviv succeeded him as "Rishon LeTzion"
and rabbi of Jerusalem, a position which he held until
his untimely passing seven years later. He left a large
number of manuscripts, from them the following
compositions were printed posthumously: "Get Pashut",
"Ezrat Nashim" and "Shemot BaAretz" (the latter
comprises "Yom Teruah" on Tractate Rosh Hashanah,
"Tosefet Yom HaKippurim" on Tractate Yoma, and
"Kapot Temarim" on Tractate Sukka). The works "Get
Pashut" and "Ezrat Nashim" have become basic texts in
Jewish law, while "Shemot BaAretz" is accepted as an
important commentary to the aforementioned tractates.
In fact, the Pnei Yehoshua writes that he abridged his
own work due to the existence of Shemot BaAretz, and
R. Akiva Eiger authored annotations to this work. In
more recent years, further works of R. Moshe ibn Chaviv
have been published, including responsa, sermons and
his commentary to the Jerusalem Talmud.
[1] leaf, written on both sides. Approx. 20 cm. Fair condition.
Stains and dampstains, wear and large tears to the margins.
Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

 בחתימותיהם של גדולי-  תקצ"ז, ירושלים- " כתב שליחות לשד"ר רבי יצחק פרחי "המוכיח הירושלמי- יד- דף בכתב.12
ידו וחתימתו של רבי יצחק פרחי- עם תוספת מכתב בכתב- ירושלים
 עם רישום כתובת,"... אשר בעי"ת אנקונה...ואפרכי השרים והסגנים
. חותמות דואר ושרידי חותמת שעוה,באיטלקית
 המכונה "המוכיח,)תרי"ג-החכם והמקובל רבי יצחק פרחי (תקמ"ב
 נולד. מגדולי ירושלים בדורו,"הירושלמי" או "המגיד הירושלמי
 התייתם,בצפת לאביו רבי שלמה פרחי שהיה דרשן ומרביץ תורה
 בביתו של המהרי"ט אלגאזי,בצעירותו ומאז גדל והתחנך בירושלים
 באותו פרק זמן שימש את גדולי המקובלים.שפרש עליו את חסותו
 רבי אברהם שלום מזרחי-  וביניהם גם את הרא"ש,בירושלים
 ברבות הזמן היה לאחד מהמפורסמים.)דידיע שרעבי (נכד הרש"ש
. דרשן ומגיד מישרים, והתפרסם כמרביץ תורה,שבחכמי ודייני העיר
 כאשר נסע מספר פעמים,תקופה בולטת בחייו עסק בשד"רות
. ארצות הבלקן ואיטליה,מטעם כוללות ירושלים לקהילות תורכיה
 אותם נהג לחלק לנדיבי,במהלך נסיעותיו הדפיס את ספריו הרבים
, מוסר השכל, מרפא לעצם, זכות הרבים, מתוק לנפש: בין ספריו.עם
, צוף דבש, מיני מתיקה,) הדרת זקנים (על האידרא,שבט מישור
 במיוחד התפרסם בספרו "מתוק. ועוד, זכות ומישור,רוכב ערבות
 ונדפס כבר, שזכה להתחבב על רבים בכל תפוצות ישראל,"מדבש
, בין היתר בדפוסי זולקווא, בלמעלה מעשר מהדורות19-במאה ה
. לובלין ולמברג, וורשא, וילנא,זיטומיר
 כתמים (בצדו החיצוני של. מצב טוב. ס"מ25 .)דף (מקופל לשנים
. נקב עש זעיר בודד. סימני קיפול.)הדף
$2000 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה

 בחתימותיהם, כתב שליחות לשד"ר רבי יצחק פרחי,יד-דף בכתב
 "הראשון לציון" רבי יונה משה נבון:של גדולי רבני ירושלים בדורו
,) רבי יצחק קובו ("הראשון לציון" משנת תר"ח,)"(מחבר "פי שנים
רבי בנימין מרדכי נבון (ראב"ד ירושלים וראש ישיבת המקובלים
 רבי יום,) רבי חיים משה פיזאנטי (מחכמי ודייני ירושלים,)בית אל
 מחבר "מי באר") ורבי אברהם,טוב רפאל מיוחס (מגדולי ירושלים
.) "פקיד" ומפרנסי הקהילה ירושלים,בכר אברהם (המכונה רבנו
.]1836  חשון [תקצ"ז,ירושלים
 עם הדגשות באותיות מרובעות, בכתיבה ספרדית רהוטה,דף נאה
," "יצחק פרחי," "ארבע בתי כנסיות," "כתל המערבי:של המילים
. ועוד," "פעמון זהב ורמון וכתר תורה ולוחות העדות,""מגישי מנחה
 במקום שהושאר ריק למילוי שם הקהילה אליה נוסע,בראש הדף
." "אנקונה: נכתב [בכתיבה אחרת] שם העיר,השד"ר
ידו וחתימתו- מופיע קטע ארוך בכתב,בשולי הדף לאחר החתימות
," המכנה את עצמו "איש צעי"ר המשתל"ח,של רבי יצחק פרחי
 בהיותו בעיר טרייסט ("ותשובתכם,הכותב מכתב לקהילת אנקונה
 רבי יצחק מתנצל על כך שלא.)"מהרה אני מצפה פה טריסטי יע"א
 מאחר ושמע כי הבאים לשם נדרשים לשהות,מגיע בעצמו לאנקונה
 מחנה הסגר לצורך,contumàcia( "קודם לכן "בקונדומאפייו
 ומבקש כי יהודי הקהילה ישלחו אליו,מניעת מחלות) במשך י"ד יום
."את התרומות ויזכו "לבנות א' מחרבות ירוש'[לים] ת"ו
 מעבר לדף כתובת הנמענים.הדף קופל ונשלח בדואר לאנקונה
 "לפני מלכים תיצב ה"ה מלכי:ידו של רבי יצחק פרחי-בכתב
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12. Manuscript Leaf - Emissary Writ for Rabbi Yitzchak Parchi - Jerusalem, 1836 - Signatures of Jerusalemite
Rabbis - With an Addition of a Letter Signed by Rabbi Yitzchak Parchi
Manuscript leaf, emissary writ for R. Yitzchak Parchi,
signed by leading Jerusalemite rabbis of his times:
the Rishon L'Zion R. Yonah Moshe Navon (author of
Pi Shnayim), R. Yitzchak Kovo (the Rishon L'Zion from
1848), R. Binyamin Mordechai Navon (Ra'avad of
Jerusalem and head of the Kabbalist Yeshiva Beit E-l),
R. Chaim Moshe Pizanti (Torah scholar and dayan in
Jerusalem), R. Yom Tov Refael Meyuchas (prominent
Jerusalemite sage, author of Mei Be'er) and R. Avraham
Bachar Avraham (a Jerusalemite community leader).
Jerusalem, Cheshvan [1836].
Handwritten in cursive Sephardi script, with several
enlarged words written in square letters: "Western
Wall", "Four Synagogues", "Yitzchak Parchi", "Magishei
Mincha", "Golden bell and pomegranate and Torah
crown and Tablets of Law", etc.
At the beginning of the leaf, the name of the city
Ancona is written [in another handwriting] in the blank
space left for entering the name of the community
visited by the emissary.
A long passage handwritten and signed by R. Yitzchak
Parchi appears under the signatures, containing a letter
to the Ancona community written in Trieste ("I am
waiting for a speedy reply here in Trieste"). R. Yitzchak
apologizes that he himself will not come to Ancona
because he heard that those who visit there are required
to be quarantined ("in contumàcia" - detention camp
for preventing epidemics) for 14 days, and he requests
that the Jews of the Ancona community send him their
donation and merit "building one of the Jerusalem
ruins".
The leaf was folded and sent by mail to Ancona.

On the verso appear a Hebrew address in the
handwriting of R. Yitzchak Parchi, as well as an address
in Italian, postal stampings and remnants of a wax seal.
The kabbalist and sage R. Yitzchak Parchi (1782-1853),
called the "Jerusalemite Maggid", was a leading Torah
figure in his times. Born in Safed, son of R. Shlomo
Parchi who was an orator and teacher, orphaned in
his childhood and raised and educated in Jerusalem in
the home of the Maharit Algazi who took him under
his wing. He assisted the leading Jerusalem kabbalists
including the Rosh, R. Avraham Shalom Mizrachi Sharabi
(grandson of the Rashash). Eventually, he grew to be a
celebrated sage and dayan in the city and was famous
as a teacher and preacher. Many years of his life were
devoted to collecting funds on behalf of the Jerusalem
Kollels in Turkey, the Balkan countries and Italy. During
his travels, he printed many of his books and distributed
them among Jewish notables. He wrote Matok L'Nefesh,
Zechut HaRabim, Marpeh LaEtzem, Mussar Haskel,
Shevet Mishor, Hadrat Zekenim (on the Idra), Minei
Metikah, Tzuf Dvash, Rochev Aravot, Zechut U'Mishor,
and other books. He was primarily celebrated for his
work Matok M'Dvash which is cherished throughout
the Jewish world and already during the 19th century
was reprinted in over ten editions in Zhovkva, Zhitomir,
Vilna, Warsaw, Lublin and Lemberg.
Leaf (folded into two). 25 cm. Good condition. Stains (to
outside of leaf). Folding marks. Single tiny worm hole.
Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000
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 .13ספר התקנות  -ירושלים ,תר"ב  -כולל דף ההסכמות הנדיר  -חתימה והגהות בכתב-יד
ספר התקנות והסכמות ,תקנות ציבוריות ומנהגים הלכתיים
שתקנו חכמי ירושלים במשך הדורות .מאת רבי חיים אברהם גאגין.
ירושלים ,תר"ב [ .]1842דפוס רבי ישראל בק.
שני שערים ,השער הראשון מאויר בפיתוחי עץ .השער השני מופיע
בדף [ ]5לאחר הקדמת הרב גאגין.
הספר העברי השני שנדפס בירושלים ,בדפוס שהוקם ע"י המדפיס
מברדיטשוב וצפת ,רבי ישראל בק ,תלמידם של רבי לוי יצחק
מברדיטשוב ורבי ישראל מרוזין.
ספר זה כולל שני חלקים :הראשון ,הקדמות הרב גאגין ותשובה
ארוכה (משנת תקפ"ד) של רבי שלמה משה סוזין ,על כח בית דין
לתקן תקנות בעיר .החלק השני כולל ליקוט תקנות ומנהגי ארץ
ישראל לפי סדר ד' חלקי שו"ע .בסוף הספר מופיעים דפי הסכמות
הרבנים וממוני הקהל משנת תר"א ומשנת תר"ב ,המעניקים זכות
בלעדיּות על הדפסה בארץ ישראל לבית הדפוס של רבי ישראל
בק .בהסכמות אלה מספרים הרבנים על הדפוס החדש שהוקם
בירושלים ,לאחר שבית הדפוס שהקים המדפיס רבי ישראל בצפת
נהרס ונבזז ע"י שודדים [יש טפסים שלא נדפסה בהם ההסכמה
משנת תר"ב .ראה על כך במפעל הביבליוגרפיה רשומה ,123175
ובספרה של ש' הלוי "הספרים העבריים שנדפסו בירושלים" ,מס'
.]3
הביבליוגרף א' טויבר כותב במאמרו "לדברי ימי הדפוס בארץ
ישראל" (מחקרים ביבליוגרפים ,עמ'  ;10-11קובץ ירושלים -
לחקירת ארץ ישראל ,ירושלים תרפ"ח ,עמ' קעט-קצב) כי המטרה
העיקרית של הדפסת הספר ,היתה כפי הנראה לחיזוק כמה תקנות
שהתעורר עליהן פולמוס באותה תקופה ("תקנת העזבונות",
"תקנת החזקות" ועוד) .לצורך הדפסת ספר זה עודדו הרב גאגין
וממוני הקהלה הספרדית בירושלים ,את הקמת בית הדפוס החדש

של רבי ישראל בק ,וספר זה היה אמור להיות הספר הראשון
שיודפס בו .הרב גאגין שסבל מרדיפות מתנגדיו ,יזם את הדפסת
הספר כדי לענות למבקריו בתשובות שבראש הספר .בכדי שלא יוכר
שהספר נתחבר למגמה מסוימת ,הושיב הרב גאגין שניים מחכמי
ירושלים ,רבי יעקב קאפילוטו ורבי אברהם אשכנזי ,ללקט ממקורות
שונים את תקנות ומנהגי ארץ ישראל לפי סדר ד' חלקי שו"ע ,ולצרף
אליהם את התשובות כנגד המערערים על עניני התקנות שעליהם
יצא הקצף באותו פולמוס.
כפי הנראה נדפס הספר בשלבים ,לפי התקדמות עבודת העורכים
הנ"ל .לדבריו של טויבר ,חלקו הראשון של "ספר התקנות" שלפנינו
נדפס כנראה כבר בשנת תר"א (לפני הדפסת הספר "עבודת
הקודש"  -הידוע כיום כספר העברי הראשון שנדפס בירושלים),
וסיום ההדפסה נעשה רק לאחר שהרבנים קאפילוטו ואשכנזי גמרו
ללקט ולערוך את חלקו השני של הספר.
בשער הראשון חתימת בעלים בכתב-יד מזרחי" :ז"ש חפנ"י" [=זה
שלי ח ---פ ---נרי יאיר] .מספר הגהות בכתב יד מזרחי (בעיקר על
דיני ומנהגי כתיבת גיטין) .בדף סז 2/הגהה מכותב אחר ,החתומה
"ש"ץ".
[ ,]16יג-עב ]4[ ,דף .ספירת דפים משובשת 14.5 .ס"מ .נייר איכותי.
מצב טוב-בינוני .נזקי עש (חלקם משוקמים במילוי נייר מקצועי).
כתמים .כריכה ישנה.
ש' הלוי ,מס' ( 3למעשה זהו הספר העברי השני שנדפס בירושלים,
כי רשומה מספר  2בספרּה של ש' הלוי ,היא רשומה על כרוז ולא
כותר ספר).
פתיחה$1500 :
הערכה$2000-3000 :
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13. Sefer HaTakanot - Jerusalem, 1842 - Including
Rare Page of Approbations - Handwritten Glosses
and Signature
Sefer HaTakanot V'Haskamot, public regulations and
halachic customs established by Jerusalem's rabbis
throughout the generations, by R. Chaim Avraham
Gagin. Jerusalem: R. Yisrael Bak, 1842.
Two title pages. The first title page is decorated with a
woodcut. The second title page appears on leaf [5] after
R. Gagin's introduction.
The second Hebrew book printed in Jerusalem, in the
printing press established by R. Yisrael Bak of Berdichev
and Safed, disciple of R. Levi Yitzchak of Berdichev and
R. Yisrael of Ruzhyn.
This book is comprised of two parts: the first contains
R. Gagin's introduction and a long responsum (dated
1824) by R. Shlomo Moshe Suzin regarding the ability
of a religious court to establish public regulations. The
second part includes a compilation of the regulations
and customs of Eretz Israel organized according to the
four sections of the Shulchan Aruch. At the end of the
book are approbations of rabbis and community officials,
who give the printing press of R. Yisrael Bak the exclusive
rights to printing in Eretz Israel, dated 1841 and 1842.
The approbations describe how R. Yisrael established a
new printing press in Jerusalem after his press in Safed
was destroyed by vandals. [There are some copies without
the approbations from 1842. See the Bibliography of the
Hebrew Book no. 123175, and S. Halevy, "Hebrew Books
Printed in Jerusalem", no. 3].
The bibliographer A. Tauber, in his article "History of the
Printing Press in Eretz Israel" (Mechkarim Bibliographim,
pp. 10-11; Jerusalem Anthology - Lechakirat Eretz
Israel, Jerusalem 1928, pp. 179-192), posits that the
main purpose of this book was to strengthen several
controversial public regulations (especially regulations
regarding estate and ownership titles). R. Gagin and
the Sephardic community officials encouraged the
establishment of R. Yisrael Bak's printing press in order
to print this book, which was intended to be the first
book printed in that printing press. R. Gagin, who was
persecuted by his opponents, initiated the printing of
this book in order to answer their contentions. In order
that this should not be obvious, R. Gagin instructed
R. Yaakov Kapiluto and R. Avraham Ashkenazi, two
Jerusalemite scholars, to research the customs and
ordinance of Eretz Israel and organize them according
to the four sections of the Shulchan Aruch. They then
added the responsa opposing those who questioned the
abovementioned ordinances.
This book was evidently printed in stages according to
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the progress of the abovementioned editors. According
to Tauber, the first part of "Sefer HaTakanot" was
already printed in 1841 (before the printing of "Avodat
HaKodesh", which is recognized as the first Hebrew
book printed in Jerusalem). The printing was only
concluded after R. Kapiluto and R. Ashkenazi completed
compiling and editing the second part of the book.
The first title page contains ownership inscriptions in
Eastern handwriting: "Z.S. Chofni" (=This belongs to
me, Ch--- P---, may my light shine). Several glosses in
Eastern handwriting (especially in the section regarding
the laws and customs of religious divorce). P. 67b
contains a gloss from a different author, signed "S.Tz".
[16], 13-72, [4] leaves. Mispagination. 14.5 cm. Highquality paper. Good-fair condition. Worming damage (some
professionally restored with paper). Stains. Old binding.
S. Halevy, no. 3 (in fact this is the second book printed
in Jerusalem, as no. 2 in S. Halevy's listing is a broadside,
not a book).
Opening price: $1500
Estimate: $2000-3000
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 .14פנקס בית העלמין של חברא קדישא  -ירושלים ,תר"ב-תרי"ח
כתב-יד ,פנקס הנפטרים של "חברא קדישא" בירושלים .כתיבה
מזרחית-ספרדית בעברית ולאדינו .ירושלים ,תשרי תר"ב-טבת
תרי"ח [.]1841-1857
כרך גדוש באלפי רשימות ופרטים הקשורים לקבורת נפטרים
בירושלים במחצית המאה ה .19-מקור היסטורי רב ערך על יהודי
ירושלים באותה תקופה .רבים מן הפרטים המתועדים כאן אינם
ידועים ממקורות אחרים .הפנקס כולל :אלפי שמות של נפטרים
מיהודי העיר ,תאריך ומקום קבורתם ,ורישומים על תשלומים
שונים .אצל חלק מהנפטרים נוסף גם מקומם בעיר (רישום מקום
מגורי הנפטר או מקום יציאת ההלוויה ,לפי שמות ה"חצרות" או
ה"הוספיטאל").
מלבד רשימות הנפטרים מופיעים בפנקס גם רישומים על העברות
כספים וחשבונות שונים הקשורים לחכמי העיר וממוני הקהל;
רישומים על קניית חלקות קבורה מראש; תשלומים על הוצאות
קבורה ,בניית מצבות וקניית תכריכים; חשבונות עם ה"כוללים"
וקופות הצדקה בעיר ("קופת עניים"" ,קופת ביקור חולים"" ,קופת
יתומות" ,ועוד  -שהשתתפו בתשלומי ההוצאות לקבורת נפטרים
שאין ידם משגת לשלם).
הפנקס נכתב בשעתו לצורך בדיקה ותיאום החשבונות בין כל
הגורמים המעורבים בעניני הקבורה :קבלני העבודה ,משפחות
הנפטרים ,הרבנים וקופות הצדקה בעיר ,וסבך הבעלויות על חלקות
הקבורה (שהתחלקו בין גורמים שונים בעיר ,אנשים פרטיים
ומוסדות) שהכותב נדרש לתאם בין כולם .בפנקס נרשמו גם
תיאומים עם ממוני הקהילה האשכנזית ומול ממוני הקהילות בערי
הקודש ,חברון צפת וטבריה [יהודים מערים אחרות באו להתרפא
בבתי החולים בירושלים ,וחלקם נקברו בירושלים].
התאריכים המוזכרים בפנקס הם לפי יום הקבורה [שבדרך כלל הוא
גם יום הפטירה ,עפ"י המנהג ש"אין מלינין את המת בירושלים",
והיו קוברים את הנפטרים בו ביום].
ברשימות מוזכרות החלקות ("קביר" בערבית-יהודית) לפי שמות
המגרשים (או בעלי המגרש)" :חסידים" [ליד קברי המקובלים
הרש"ש וה"אור החיים" הקדוש]; "מאג'אריס"; "בוראק"; "קבר
זכריה הנביא"; "יד אבשלום"; "בית החיים ישן"; "חדש"; "כהנים";
"עטייאס" (או "עטייאז"); "ארייה"; "טייא"; "קאנפיקו"; "מאחג'אר";
"פולניס"" ,מיזרחיס"" ,סאנבוסקי" (או "זאנבוסקי") [באותן השנים
לא נקברו כל הנפטרים בהר הזיתים ,ורבים מהם נקברו בבית
הקברות "סמבוסקי" במורדות הדרום-מזרחיים של הר ציון .בית
קברות זה נקרא "סמבוסקי"  -על שם קברי משפחות "סמבוסקי"
הנמצאים באותו בית קברות].
בפנקס שלפנינו מופיעות רשימות של אלפי נפטרים שנקברו באותן
השנים ,ביניהן שמות של חכמים ידועים בירושלים ,לדוגמה:
בשנת תר"ז אנו מוצאים רישום על פטירתו של רבי יעקב ענתבי
מדמשק "הרב ח"ר יעקב אינטיבי נ"ע ,יום ה' [ד' תשרי תר"ז] ,קביר
מג'אריס" [הגאון רבי יעקב ענתבי ,מרבני דמשק .בזמן עלילת
הדם בדמשק בשנת ת"ר ( ,)1840ישב במאסר ועמד בגבורה מול
העינויים הקשים .לאחר שהשתחרר מבית הסוהר ,עזב את הרבנות
ועלה לירושלים ,בה נפטר בתשרי תר"ז ( ,)1846ועל מצבתו נכתב:
"הרה"ג המפורסם בקדושתו וחסידותו ,שמסר עצמו גופו ונפשו,
וקידש שם שמים ברבים ...בהיותו רב ומו"צ בעיר דמשק"] .בשנת

·

·

תר"ח מופיע רישום על פטירת הרב הראשי "עט"ר מרן מלכא הרב
נסים חיים אברהם גאגין ,יום ג'  20אייר [תר"ח] ,קביר מאג'אריס".
לאחר כחצי שנה אנו מוצאים רישום על קבורת אשתו" :הרבנית
מרת כו' דודא אלמ'[נת] הרב הגדול עט"ר הרב אג"ן זצ"ל ,יום ו' 18
טבת [תר"ט] ,קבר מאג'אריס" [בספר "אור השמש" עמ' פט מוזכרת
פטירתה ונוסח מצבתה ,אך נפלה טעות בתאריך המופיע שם" ,ח'
לח'[ודש] טבת" ,ואילו בפנקס שלפנינו מתגלה התאריך הנכון ביום ו'
י"ח טבת] .בחודש חשון תר"י מופיע רישום על "ח"ר יעקב פארדו,
בח'[צר] ח'[כם] יצחק יפה ,יום ד'  29חשון ,קבר מאג'אריס" .בשנת
תרי"ב מופיע רישום על פטירתו של "הרב עט"ר בנימין רפאל מרדכי
נבון ז"ל ,יום א'  5טבת ,קבר חסידים" [רבי בנימין מרדכי נבון ,בעל
"בני בנימין" נפטר בשבת ד' טבת תרי"ב ,ולכבודו הלינו את קבורתו
עד יום א' בבוקר ,למרות מנהג ירושלים שלא להלין בה את המת].
ביום ד' ג' אייר תרי"ג נקבר הרב יצחק פרחי ב"קבר חסידים"
["המגיד הירושלמי" רבי יצחק פרחי הנ"ל ,בעל "מתוק מדבש"
ו"מרפא לעצם" (ראה אודותיו לעיל פריט  ,)12היה דודו של כותב
הפנקס ,והוא מוזכר בתואר "מור דודי" במספר מקומות בפנקס,
בחשבונות התשלומים ובהחלטות שונות הקשורות לנהלי הקבורה].
הנפטרים מבני הקהילה האשכנזית המופיעים בפנקס (רובם
ברשימות נפרדות) נרשמו בדרך כלל רק בשמם הפרטי ולפעמים רק
בשם החצר בה התגוררו (לדוגמה" :אישכנזי בחצר .)"...בין האישים
המוזכרים רבות בפנקס הוא "רבי ישראל מדפיס" [רבי ישראל בק]
ומופיע בו גם תאריך פטירתם של שניים מחתניו.
לא התבררה לנו זהותו של כותב הפנקס ותפקידיו בחברא-קדישא
ובניהול בתי העלמין בירושלים .בדף [/110ב] מופיע רישום בלאדינו
בחתימת "הצעיר יאודה חיים הלוי ."...בדף [/237ב] מופיע שטר
[בכתב-יד שונה] בחתימת רבי "מרדכי חיים ב"ר יוסף מיוחס",
שמאשר את סילוק חשבונותיו מול בעל הפנקס .מתוך אותו שטר
נראה ששמו של האחראי היה "חיים" .יתכן שבעל הפנקס הוא רבי
חיים יעקב פרנס מרבני ירושלים ,שעמד בשנת תרי"ד בראש חברת
"ארבע המשמרות" של חברא קדישא לעדת הספרדים.
בעמוד הראשון של רשימות הנפטרים מופיעה הכותרת "פנקס די
נפטרים די פרנס" [=פנקס הנפטרים של פרנס] .ידוע כי משפחת
פרנס מירושלים [צאצאי רבי חיים יעקב הנזכר] היו מוחזקים
בתפקידם כקבלני בית העלמין בירושלים במשך יותר ממאה שנה.
ידועים פנקסי הקברנים של משפחת פרנס מתקופה מאוחרת
יותר ,בשנות התר"נ-תש"ח בקירוב (פנקסים אלה ,הנמצאים כיום
ב"ארכיון העיר" ירושלים ,הם המקורות החשובים ביותר לבירור
מיקום הקברים בהר הזיתים מאותן השנים) ,ואולם הפנקס שלפנינו
הוא מתקופה מוקדמת בהרבה [אמצע המאה ה ,]19-ויש בו מידע
רב שאינו ידוע מכל מקור אחר .להבדיל מהפנקסים הידועים של
משפחת פרנס ,שנכתבו בקצרה כתיעוד לעבודת הקברן ומיקום
הקברים ,הפנקס שלפנינו כתוב בסגנון שונה ומכיל מידע רב ,מסודר
ומפורט.
[ ]295דף ,מתוכם כ ]410[-עמ' כתובים (בכתב קטן ובצפיפות).
 13.5ס"מ .נייר איכותי .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי רב .כריכת
עור מקורית ,עם הטבעת עיטורים ,מעט פגומה.

·

·

·

·

פתיחה$3000 :
הערכה$5000-10,000 :
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14a

The ledger lists thousands of deceased buried in
Jerusalem, including many great Jerusalemite rabbis,
such as the Chacham Bashi R. Avraham Gagin and R.
Yaakov Antebi of Damascus.
The Ashkenazic deceased are listed (mostly in separate
lists) usually only by first name, and occasionally only by
the name of the courtyard where they lived. One of the
Ashkenazic individuals mentioned often is "R. Yisrael
the printer" (R. Yisrael Bak). The ledger also includes the
dates of the passing of two of his sons-in-law.
The identity of the writer, as well as his official position
within the burial society, is unknown. On p. 110b is a
Ladino inscription signed "the young Yehuda Chaim
Halevi…". On p. 237b appears a contract (in different
handwriting) signed by R. "Mordechai Chaim ben Yosef
Meyuchas", confirming the payment of his debt to the
author of the ledger. The contract seems to indicate that
the author's name was Chaim, possibly R. Chaim Yaakov
Parnas, rabbi in Jerusalem and head of the Sephardic
Chevra Kadisha in 1854.
The title of the first page of the listings of the deceased
reads: "Register of the Deceased of Parnas". The

Parnas family of Jerusalem [descendants of R. Chaim
Yaakov Parnas] served as trustees of the cemeteries
serving Jerusalem for over a century. Other cemetery
ledgers of the Parnas family are known, from a later
time period (ca. 1900-1940). These ledgers (located
today in the Jerusalem city archives), are essential in
the identification of graves on the Mount of Olives
from that time period. This ledger, however, is from
a considerably earlier time period (mid-19th century),
and provides much information not found elsewhere.
The known ledgers of the Parnas family were written
briefly and were used to document the work of the
gravediggers and the locations of graves. Unlike them,
this ledger contains a great deal of organized, detailed
information.
[295] leaves; approx. [410] written pages (in small, cramped
handwriting). 13.5 cm. High-quality paper. Good-fair
condition. Stains and extensive wear. Original leather binding,
with embossed ornamentation, slightly damaged.
Opening price: $3000
Estimate: $5000-10,000
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14. Cemetery Ledger of Chevra Kadisha - Jerusalem, 1841-1857
Manuscript, ledger of "Chevra Kadisha" [burial society]
in Jerusalem. Oriental Sephardic script in Hebrew and
Ladino. Jerusalem, 1841-1857.
The volume is replete with thousands of records and
details, related to burial in Jerusalem of the mid-19th
century. This manuscript is a highly valuable source
for the history of Jerusalem's Jews of that time; many
of the details recorded here are unknown from other
sources. The register contains thousands of names of
the deceased, the date and place of burial, and various
payment listings. Some of the entries also include the
address of the deceased or the location of the start of
the funeral procession (using the names of courtyards
and hospitals).
The ledger also contains listings of money transfers
involving the city's leaders and rabbis; listings of burial
plots purchased in advance; payment of burial expenses;
purchase of burial shrouds and headstones; and
accounts with the various kollelim and organizations in
the city who contributed to the burial expenses in cases
of need ("Poor fund", "Orphans fund", "Bikur cholim
fund" and others).
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The ledger was written in order to organize payment
among all the involved parties: the graveyard
workers, families of the deceased, rabbis and
charitable institutions. Also mentioned in the ledger
are arrangements with leaders of the Ashkenazic
community in Jerusalem and community leaders from
Hebron, Safed and Tiberias (residents of other cities
used to travel to Jerusalem for medical treatment, and
some of them were buried in Jerusalem).
The dates listed in the notebook are the dates of
burial, which are usually the dates of death as well,
since in Jerusalem every effort is made to bury the
deceased on the day of their passing. The listings
mention various burial sections ("Kabir" in JudeoArabic): "Chassidim" (near the graves of the Rashash
and the Or HaChayyim), "Mag'aris", "Burak", "Tomb
of Zechariah", "Absalom's Pillar", "Beit HaChayyim
Yashan", "Chadash", "Kohanim", "Attias", "Aryeh",
"Tiya", "Kanfiko", "Machg'ar", "Polnis", "Mizrachis",
"Sambuski" [Sambuski refers to the graveyard on
Mount Zion, named for the prominent Sambuski family
buried there].

15a

 .15כתב-יד  -תשובות בהלכה מאת רבי אליהו סלימאן מני אב"ד חברון ,בכתב ידו וחתימתו  -כולל תשובות שהשיב לתלמידו
ה"בן איש חי"  -חלקן לא נדפסו
צרור דפים בכתב-יד ,תשובות בהלכה בכתב-ידו וחתימתו של
רבי אליהו סלימאן מני אב"ד חברון ,בהן תשובות רבות שהשיב
לתלמידו רבי יוסף חיים מבגדאד בעל "בן איש חי"[ .חברון ,בסביבות
שנת תרל"ו .]1876
דפים מתוך מחברת התשובות של רבי אליהו מני (דפים יב-יט ,לז-
מב) .המחברת כתובה לסירוגין בכתיבה אוטוגרפית (עם מחיקות,
הוספות ותיקונים) של המחבר ובכתיבה נוספת (כנראה בכתב-יד
בנו רבי סלימאן מנחם מני) .כפי הנראה ,מחברת זו שימשה לכתיבת
התשובות במקור ,ולאחר מכן הועתקו באופן מסודר למכתבים
שנשלחו אל השואלים .הדפים שלפנינו כוללים תשובות וקטעים
רבים שטרם נדפסו.
תוכן הדפים שלפנינו:
בעמוד הראשון קטע מנוסח שטר ,העתקה בכתב-יד רבי סלימאן
מנחם מני עם תיקונים בכתב-יד רבי אליהו מני .דף יב.1/
עשרים וחמש שאלות ששאל רבי יוסף חיים מבגדאד בעל "בן איש
חי" את רבי אליהו מני  -כתובות ברצף ,בכתב-יד רבי מנחם מני
 ואחריהן התשובות של רבי אליהו מני על שאלות אלה ,כתובותבכתב ידו .בסיום התשובה האחרונה ,מופיעה חתימתו" :הצעיר
אליאו סלימאן מני" .שלוש מן התשובות (ללא השאלות) נדפסו
בספר ברכת אליהו לרבי אליהו סלימאן מני (ירושלים תשכ"א ,דף
כח) ,השאר  -לא נדפס ,למיטב ידיעתנו .דפים יב-2/טו.1/
שאלה בענייני גוד או אגוד בירושה ויתומים ,עם תשובה ארוכה
מאת רבי אליהו מני; תשובה מרבי אברהם אשכנזי [מירושלים,
ה"ראשון לציון"] בעניין זה (העתקה בכתב-יד רבי מנחם מני);
תשובה שניה מרבי אליהו מני בעניין זה (התשובות כתובות לסירוגין
בכתב-יד רבי אליהו מני ובכתב יד בנו) .תשובות אלו נדפסו בשו"ת
תנא דבי אליהו לרבי אליהו סלימאן מני ,הוצאת חברת אהבת שלום,
ירושלים תשנ"א .דפים טו-2/יט.
תשובה (חסרה בתחילתה) בענין מוחזק וכללי הפסיקה,
מסתיימת" :זעירא דמין חברייא ...הצעיר יצחק אבולעפייא ס"ט"
[רבי יצחק אבולעפיה ,מחכמי טבריה ודמשק ,בעל "פני יצחק"].
העתקה בכתב-יד רבי אליהו מני .למיטב ידיעתנו ,לא נדפסה .דפים
לז-1/לח.

·
·
·
·
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טיוטת תשובה בענייני חושן משפט ,מסתיימת" :כה דברי איש
צעיר ומן הדעת עני אליאו סלימאן מני יצ"ו" .למיטב ידיעתנו ,לא
נדפסה .דף לט.
עשרים שאלות ששאל רבי יוסף חיים מבגדאד בעל "בן איש
חי" את רבי אליהו מני  -כתובות ברצף ,בכתב-יד רבי מנחם מני
 ואחריהן תשובותיו של רבי אליהו מני על שאלות אלה ,כתובותבכתב ידו .כותרת בראש השאלות" :אלו השאלות באו לי מבבל
מאת הרב רי"ח טוב נר"ו" .בסוף התשובות חתימה" :כה דברי איש
עני אליאו סלימאן מני יצ"ו" .שאלות ותשובות אלה ,מלבד השאלה
האחרונה ,נדפסו בקובץ 'מן הגנזים' בהוצאת חברת אהבת שלום
[כרך שישי ,תשע"ה ,עמ' קעא-קפג] ,אך לא מתוך המקור שלפנינו
אלא מתוך העתקה של השו"ת שהכין רבי יחזקאל עזרא רחמים
(היע"ר) .לפנינו המקור בכת"י המחבר ,עם תוספות בגליונות שלא
נדפסו שם ,וכן שאלה כ' שלא נדפסה שם .דפים מ-מא.
שאלות מאת ה"בן איש חי" ,בכתב ידו של רבי אליהו מני,
ממוספרות ז"ן[=נ"ז]-פ"ב .עם הכותרת" :כ"ב לחו' ניסן תרל"ו בא
לי מהרב ריח טוב נר"ו פ"ב שאלות וכתבתי תשובה ל ]?[---וזה
תשלום שאלה" .למיטב ידיעתנו ,לא נדפסו .דף מב.
החכם המקובל רבי אליהו סלימאן מני (תקע"ח-תרנ"ט) ,מגדולי
רבני בבל ורבה הראשי של העיר חברון .נולד בבגדאד ,והיה תלמידו
המובהק של רבי עבדאללה סומך .כבר בצעירותו עסק בחכמת
הנסתר ,בצומות ובסיגופים לתיקון השכינה ,ובשנת תרט"ז החליט
לעלות לארץ ישראל ולהצטרף לחכמי ישיבת המקובלים בית אל
בירושלים .בשנת תרי"ח עבר לעיר חברון ובשנת תרכ"ד מונה לרבה
הראשי של העיר .בחברון הקים את בית הכנסת "בית יעקב" שנהג
על פי מנהגי המקובלים והמכוונים של ישיבת בית אל.
רבי אליהו מני היה רבו המובהק של רבי יוסף חיים מבגדאד בעל
ה"בן איש חי" ("הרי"ח טוב") .עוד בהיות רבי אליהו מני בבגדאד,
כשהיה ה"בן איש חי" צעיר לימים ,קיבל ממנו תורה ואף למד אצלו
את חכמת הקבלה .גם לאחר עלייתו של רבי אליהו לארץ ישראל
עמד עמו בקשר מכתבים רצוף והיה נוהג לשאול אותו שאלות
רבות .רבות מן השאלות עסקו במנהג ארץ ישראל ובפרט במנהגי
המקובלים .בחיבוריו מרבה ה"בן איש חי" לצטט את תשובות רבו

·

·
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וענייני הלכה ומנהג שקיבל ממנו .קטעים מתוך חילופי השו"ת
בין רבי אליהו מני וה"בן איש חי" נתפרסמו ע"י הרב יעקב משה
הלל ,ראש ישיבת המקובלים חברת אהבת שלום בירושלים ,בקבצי
'מקבציאל' השונים ,הכותב על כך (מקבציאל ,גליון כא ,עמ' פד):
"הנה הבקיאין והרגילים בספרי רבינו הרי"ח טוב זלה"ה ובפרט
בספרו בן איש חי ובשו"ת רב פעלים שלו ,יודעים ומכירים היטב
שדרך הגאון הרי"ח טוב זלה"ה להזכיר תדיר בהלכותיו ותשובותיו
את תשובות הגאון הגר"א מני זלה"ה אליו ,ועל הרוב עשאם יסוד
מוצק לכל הלכותיו והכרעותיו ...ועל כל פנים דברי הגר"א מני היו
מקובלים אצל מרן הרי"ח טוב זלה"ה כדברי אלהים חיים ממש,
המקובלים מסיני ,ותמיד עשאם עטרות לראשו" ,ובהמשך כותב
על חשיבותם של חילופי השו"ת האלה..." :אין ערוך לחשיבות

קונטרסים אלו ,כי מאחר שספרי מרן הרי"ח טוב זלה"ה התפרסמו
והתקבלו בכל העולם ...שהגיע הדבר לכך עד שנחשב להפוסק
האחרון ,אשר כולם הולכים לאורו .והלא מכתבי תורה אלו שבין
רבינו הרי"ח טוב זלה"ה לבין רבינו הגר"א מני זלה"ה ,נעשו כעין בנין
היסוד לכל ספריו ,שהרי עיקר הייחודיות שבספריו הם החידושים
בכמה עניינים מוקשים ,והכרעותיו בהם ...ורוב ככל עניינים אלו כבר
דן בהם רבינו עם רבו הגר"א מני זלה"ה."...
יב-יט ,לז-מב דף [ 14דפים] 27.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ופגעי
רטיבות ,קרעים גסים ,בעיקר בשוליים .דפים מנותקים ,ללא כריכה.
פתיחה$2500 :
הערכה$4000-6000 :
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15. Manuscript - Halachic Responsa Handwritten and Signed by Rabbi Eliyahu Suleiman Mani, Rabbi of
Hebron - Including Responsa to his Student, the Ben Ish Chai - Partially Unprinted
Collection of manuscript pages, Halachic responsa
handwritten and signed by R. Eliyahu Suleiman Mani,
rabbi of Hebron, including many responsa sent to his
student R. Yosef Chaim of Baghdad, the Ben Ish Chai.
[Hebron, ca. 1876].
The pages are excerpts from R. Mani's personal notebook
of responsa (leaves 12-19, 37-42). The notebook is
written alternately in the autographic handwriting of
R. Mani (with erasures, additions and corrections), and
another handwriting, likely that of his son, R. Suleiman
Menachem Mani. Apparently, this notebook was used
to write the original responsa, and they were then
copied and sent to the askers. These pages include many
responsa and sections that have never been printed.
Contents of the pages:
On the first page is a part of a contract, copying in
the handwriting of R. Suleiman Menachem Mani, with
emendations by his father R. Eliyahu. Page 12a.
Twenty-five questions sent by R. Yosef Chaim of
Baghdad, the Ben Ish Chai, to R. Eliyahu. The questions
are written in succession by R. Menachem Mani,
followed by answers handwritten by R. Eliyahu. R.
Eliyahu's signature appears following the last answer:
"The young Eliyahu Suleiman Mani". Three of the
responsa (without the questions) have been printed in
Birchat Eliyahu by R. Eliyahu Suleiman Mani (Jerusalem,
1961, p. 28); the others, to the best of our knowledge,
have never been printed. Pages 12b-15a.
Question regarding ownership issues in cases of
inheritance, with a long responsum by R. Eliyahu
Mani; responsum regarding this issue by R. Avraham
Ashkenazi, the Rishon Letzion of Jerusalem, copied by
R. Menachem Mani; further responsum in this matter
by R. Eliyahu Mani (the responsa are written alternately
by R. Eliyahu and his son). These responsa have been
printed in Responsa Tana D'vei Eliyahu by R. Eliyahu
Suleiman Mani (Jerusalem: Chevrat Ahavat Shalom,
1991). Pages 15b-19b.
Incomplete responsum (lacking at the beginning)
regarding the principles of Halachic ownership, signed
"the young Yitzchak Abulafia" (R. Yitzchak Abulafia, of
Tiberias and Damascus, author of Pnei Yitzchak). The
responsum was copied by R. Eliyahu Mani, and to the
best of our knowledge has never been printed. Pages
37a-38a.
Draft of a responsum regarding monetary matters,
ending: "These are the words of the young Eliyahu
Suleiman Mani". To the best of our knowledge this
responsum has never been printed. Pages 39a-b.
Twenty questions asked by R. Yosef Chaim of
Baghdad, the Ben Ish Chai, to R. Eliyahu Mani. The
questions are written in succession, handwritten by R.

·
·

·

·

·
·

Menachem Mani, followed by R. Eliyahu's answers to
these questions in his own handwriting. The title reads:
"These questions I received from Babylon (Iraq), from
R. Yosef Chaim…". The answers are signed: "These
are the words of a poor man Eliyahu Suleiman Mani".
These questions and answers, except the last, were
printed in Chevrat Ahavat Shalom's "Min HaGenazim"
anthology (Vol. VI, 2015, pp. 171-183), using a copy of
the responsa prepared by R. Yechezkel Ezra Rachamim
(Haya'ar). Here we have the original text in the author's
handwriting, including some unprinted additions, as
well as the twentieth question which was not printed.
Pages 40a-41b.
Questions from the Ben Ish Chai in the handwriting of
R. Eliyahu Mani, numbered 57-82, titled: "On 22 Nissan
1876, I received 82 questions from R. Yosef Chaim, and
I wrote answers… these are the remaining questions".
To the best of our knowledge, they have never been
printed. Pages 42a-b.
R. Eliyahu Suleiman Mani (1818-1899) was among the
great Torah scholars of Babylon (Iraq), and the Chief
Rabbi of Hebron. He was born in Baghdad, where he
became a disciple of R. Abdullah Somech. He studied
Kabbalah from a young age, and would fast and mortify
himself in honor of G-ds presence. He moved to the
Holy Land in 1856 in order to join the kabbalistic Beit
El Yeshiva in Jerusalem. In 1858 he moved to Hebron,
and was appointed chief rabbi of the city in 1864. He
established the Beit Yaakov synagogue in Hebron under
the auspices of the kabbalistic Yeshivat Beit El.
R. Eliyahu was the principal teacher of R. Yosef Chaim
of Baghdad, known as the Ben Ish Chai, and instructed
him in Torah as well as Kabbalah. Their close connection
developed in Baghdad during the Ben Ish Chai's youth,
and was maintained through frequent letters after
R. Eliyahu moved to Eretz Israel. The Ben Ish Chai
frequently forwarded questions to R. Mani, often
regarding the customs of the land of Israel in general,
and specifically the customs of its kabbalists. In his
own works, the Ben Ish Chai often quotes R. Eliyahu's
responsa as well as halachot that he taught. Sections of
their correspondence and responsa were published by
R. Yaakov Moshe Hillel, rosh yeshiva of Chevrat Ahavat
Shalom in Jerusalem, in the Mekabtziel anthologies.
R. Hillel argues that these responsa are essential for
deriving the principles on which the Ben Ish Chai based
his own works.
12-19, 37-42 leaves [14 leaves in total]. 27.5 cm. Fair
condition. Stains and dampstains, large tears, mainly to the
margins. Detached leaves, unbound.

·

Opening price: $2500
Estimate: $4000-6000
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 .16דרשה לשבת הגדול  -קונטרס אוטוגרפי שלם ,כחמישים
דף ,בכתב-יד קדשו של רבינו יוסף חיים מבגדאד בעל "בן
איש חי"  -בגדאד ,תרנ"ד
קונטרס שלם ,דרשה לשבת הגדול .כתיבה אוטוגרפית של רבינו
יוסף חיים מבגדאד בעל "בן איש חי"[ .בגדאד] ,תרנ"ד [.]1894
כחמישים דף (קרוב למאה עמודים) בכתב-יד קדשו של ה"בן איש
חי" .דפים גדולים מהממוצע (כתבי-היד המצויים של הבן איש חי
נכתבו על דפים בגודל  13.5ס"מ ,ולפנינו דפים בגודל  19ס"מ).
כתיבה אוטוגרפית עם מחיקות ,תיקונים והוספות בין השורות.
במספר מקומות מחק ה"בן איש חי" שורות שלמות או פסקאות,
ובשני מקומות מחק עמוד שלם בהעברת קוים.
בראש העמוד הראשון" :בשם ה' נעשה ונצליח ,ליקב"הו [=לשם
יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה] ,דרוש שדרשתי בשנת תרנ"ד
לחיים טובים ולשלום ,השי"ת ברחמיו יזכנו לדרוש בכל שנה ושנה
לחיים טובים ולשלום לשם שמים אכי"ר [=אמן כן יהי רצון]".
בסיום הדרשה" :יראו עינינו וישמח לבינו בבית הגואל משיח צדקינו
במהרה בימינו אכי"ר ,א-ל ש-ד-י יהיה בעזרתינו וישמרינו ויעזרינו
אכי"ר".
הגאון רבינו יוסף חיים מבגדאד (תקצ"ג-תרס"ט) ,בעל "בן איש חי"
ועוד עשרות ספרים חשובים .בנו של רבי אליהו חיים בן רבי משה
חיים רבה של בגדאד .תלמידו של רבינו עבדאללה סומך ,מנערותו
נודע בגאונותו ובצדקותו .לאחר פטירת אביו בשנת תרי"ט ,כשהיה
רק בן כ"ו שנה ,עלה על מקומו לדרוש בבית הכנסת הגדול ,ומאז
דרש שם מדי שבת כחמישים שנה .בדרשותיו בשבתות המיוחדות
כשבת תשובה ושבת הגדול היו מתאספים למעלה מארבעת אלפים
אנשים ,והיה דורש לפניהם ומרתק את הקהל כארבע וחמש שעות,
כשהוא מתבל את דבריו במשלים נעימים .דרשותיו היו בלולות
בהלכה ובאגדה ,פסקי הלכות ופירושי פסוקים ואגדות חז"ל ,על
דרך הפשט ,על דרך הרמז ועל דרך חכמת הסוד.
רבינו ה"בן איש חי" היה גדול חכמי עירו וארצו ,כל הרבנים והדיינים
בבגדאד נכנעו למוצא שפתיו והוא היה המנהיג הבלתי מעורער
של יהדות בבל .עסק ב"תורה לשמה" ,גדולתו כ"חד בדרא" בנגלה
ובנסתר התפרסמה בכל קצוי תבל ,ונודע בקדושתו הרבה .בשנת
תרכ"ט נסע לארץ ישראל להשתטח על קברות הצדיקים ,ואז נתגלה
אליו מן השמים שהוא משורש נשמת בניהו בן יהוידע ועל שם כך
קרא שמות לרבים מעשרות חיבוריו :בן איש חי ,בן איש חיל ,בן
יהוידע ,רב פעלים ,עוד יוסף חי ,ועוד .ספריו הנוספים הם :לשון
חכמים ,אדרת אליהו ,שו"ת תורה לשמה (שהדפיס בעילום שם),
חסדי אבות ,ברכת אבות ועוד.
[ ]50דף ,מתוכם  48דפים כתובים ,רובם משני צדיהם  93 -עמודים
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כתובים ,כ 25-שורות בעמוד ,בכתב-יד קדשו של רבינו ה"בן איש
חי" 19 .ס"מ בקירוב .מצב טוב-בינוני .כתמים ומריחת דיו במספר
מקומות .קרעים במספר דפים .כרוך בכריכת עור מהודרת ,עם
הטבעה מוזהבת.
פתיחה$30,000 :
הערכה$40,000-60,000 :
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16. Shabbat HaGadol Sermon - Complete Manuscript Booklet, Approximately 50 Leaves, Handwritten by
Rabbi Yosef Chaim of Baghdad, The Ben Ish Chai - Baghdad, 1894
Complete booklet, sermon for Shabbat HaGadol (the
Shabbat preceding Passover). Autographic handwriting
of R. Yosef Chaim of Baghdad, author of "Ben Ish Chai".
[Baghdad], 1894.
Approximately 50 leaves (almost 100 pages),
handwritten by the Ben Ish Chai. Larger-than-average
leaves (other extant manuscripts of the Ben Ish Chai
are written on 13.5 cm papers, while this manuscript
is written on 19 cm paper). Autographic writing with
erasures, corrections and additions between the lines.
Several lines and paragraphs were crossed out, and two
pages have been completely crossed out.
At the head of the first page, he wrote: "…This is a
sermon which I delivered in 1894; may G-d allow me to
continue to speak every year in life and peace for the
sake of Heaven, Amen".
The sermon closes with the words: "May we rejoice
with the coming of the Messiah, speedily in our days,
Amen. May G-d help and guard us, Amen".
R. Yosef Chaim of Baghdad (1833-1909) was known as
the Ben Ish Chai after the title of his most famous work.
He was the son of R. Eliyahu Chaim and grandson of R.
Moshe Chaim, rabbi of Baghdad. He was a student of
the renowned R. Abdullah Somech, and became known
even in his youth for his brilliance and righteousness.
Upon his father's passing in 1859, he succeeded him as
chief Torah lecturer of Baghdad at the young age of 26,
and lectured every Shabbat thereafter in the city’s central
synagogue for the next 50 years. His sermons on special
occasions such as Shabbat Shuva and Shabbat Hagadol

drew crowds of thousands, all of who sat enthralled
throughout the sermon, which often lasted for four to
five hours. His sermons educated his listeners in Jewish
law, history, Torah and Kabbalah.
Despite the fact that he held no official position, the
Ben Ish Chai was recognized as the de facto leader of
Baghdad and the entire Iraq, and all the local rabbis
and judges deferred to him. His complete mastery
of Torah and Kabbalah, as well as his great piety and
holiness, gained him renown throughout the world.
In 1869 he travelled to Eretz Israel in order to pray at
the graves of tzaddikim. While praying, he received a
heavenly message that the source of his soul was that
of Benayahu ben Yehoyada. He therefore titled many
of his works after the descriptives of Benayahu: Ben
Ish Chai, Ben Ish Chayil, Ben Yehoyada, Rav Pe'alim, Od
Yosef Chai and others. The Ben Ish Chai was a prolific
author, and some of his other works include: Leshon
Chachamim, Aderet Eliyahu, Responsa Torah Lishma
(published anonymously), Chasdei Avot, Birkat Avot and
others.
[50] leaves, including 48 written leaves, most written on both
sides - 93 written pages. Approx. 25 lines per page, in the
handwriting of the Ben Ish Chai. Approx. 19 cm. Good-fair
condition. Stains and ink spreading in a number of places.
Tears to several pages. Bound in an elaborate leather binding
with gilt embossing.
Opening price: $30,000
Estimate: $40,000-60,000
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 .17כתב-יד  -דרושים ,הספדים וחידושי סוגיות ,מחכמי
מרוקו בשנות הת'  -טיטואן ,שנות הת"פ  -דרשות וחידושים
שלא נדפסו
כתב-יד ,דרושים והספדים ,חידושי סוגיות ועוד  -מתורת חכמי
מרוקו (מהשנים תי"ח-תפ"ט בקירוב) ,העתקות מכתבי-ידו של
רבי חיים יעקב שד"ר צפת בעל "צרור החיים" ,וליקוטים מספרים
שונים[ .טיטואן ,צפון-מרוקו ,שנות הת"פ בקירוב].
כרך עבה בן מאות דפים .כתיבה ספרדית-מערבית (מרוקו) ,עם
כותרות ותיבות-פתיחה בכתיבה קליגרפית נאה .סגנון הכתב
משתנה לסירוגין לאורך הכרך .נראה שרובו נכתב על ידי אותו סופר,
אך יש בו כמה קטעים מכותבים נוספים.
כתב-היד כולל ליקוט ממקורות שונים שעמדו לפני הכותב :חיבורים
וכתבי יד של חכמי מרוקו במאה ה 17-וראשית המאה ה 18-שלא
נדפסו ,לצד ליקוטים מספרים שנדפסו באותה תקופה .רוב כתב-
היד מכיל מאמרים ודרושים בשם חכמי מרוקו בשנות הת' ,ביניהם:
"הרשב"ץ" [רבי שלום אבן צור]; "היעב"ץ" [רבי יעקב אבן צור]; רבי
חסדאי אלמושנינו [מדייני טיטואן]; רבי דוד הכהן [נפטר תס"ח];
רבי שלמה אבודרהם; רבי יצחק אבודרהם; רבי אברהם בן מוסא;
רבי יצחק ביבאס [נפטר תנ"ח]; רבי שלמה עמאר; רבי חיים יעקב
שד"ר צפת; ועוד .כתב היד נכתב ע"י הסופר בשנות הת"פ בקירוב,
והוא כולל העתקות מתוך כתבי יד שונים שעמדו לפניו ,משנת תי"ח
עד שנת תפ"ט בערך .למיטב בדיקתנו ,חלק ניכר מתוכן המאמרים
והדרושים הנ"ל אינו ידוע ממקורות אחרים ולא נדפס.
כתב היד כולל גם העתקות מאמרים מספרי דרוש שנדפסו בשנות
הת' :ספר "זקוקין דנורא" ,על תנא דבי אליהו (פראג ,תל"ו); אש
דת ,לרבי חיים אלפאנדרי השני (קושטא ,תע"ח); "אזני יהושע",
לרבי יהושע בנבנשתי (קושטא ,תל"ז); "בשרתי צדק" ,לרבי משה
מארפטשיק (אמשטרדם ,תמ"ו); "הנותן אמרי שפר" ,למהראנ"ח
(פרנקפורט דמיין ,תע"ג); ספר "צפנת פענח" ,לרבי יוסף מטראני
המהרימ"ט (ונציה ,ת"ח); ועוד .גם המאמרים המלוקטים מספרי
דפוס ,עברו בחלקן עריכה ועיבוד ,ובחלקן אף נוספו הגהות (ראה
למשל בדף לז 2/תוספת ארוכה בתוך הטקסט ,בה הוסיף נופך
מעצמו ,וכתב..." :ולקוצר דעתי אני הצעיר יהודה נ"ל לבאר פסוקים
אלו ע"ז אופן וזכיתי מדברי הרב הנז"ל .)"...לכל אורך הספר ,הגהות,
תיקונים וביאורים .חלק מההגהות וההוספות נכתבו בשולי הדפים,
וחלקן משולבות בתוך הטקסט .אחת ההגהות (בגליון דף קע)1/
חתומה" :נא' שלמה וא[]...קעי[?]".
להלן פירוט חלקי של הכותרות ושמות החכמים המוזכרים בכתב-
היד :בדף עט - 1/בסוף דרוש" :זה דרוש שדרש מורינו החכם השלם
דיין ומצויין בעיר טיטואן יע"א ה"ה החכם גדול ומופלג בדורו ה"ה
ר' חסדאי אלמושנינו" ,ובראש דף עט" :2/דרוש ב' לת"ח שנפטר
שדרש הה"ר דוד הכהן ."...בדפים צד-1/קיא 2/מופיעים עוד
דרושים של רבי דוד הכהן ,ובדף קיא 2/דברי סיום מהסופר..." :ע"כ
דרושי הה"ר דוד הכהן נ"ע ,מכאן ולהבא אעתיק דרושים אחרים
שחידש הה"ר שלמה אבודרהם נ"ע" " -דרוש א' מדרושי הה"ר
שלמה אבודרהם ז"ל .זה הדרוש שדרשתי בפקודת השנה של אדוני
חמי הה"ר אברהם בן זימרא דיין ומצויין מורי ורבי זצוק"ל ביום ב'
ח' לאדר א' שנת תח"י נפשי ותהללך".
בדף קיז ,1/כותרת" :מצאתי כתוב בליקוטי הרב כמוה"ר שלמה
עמאר נר"ו יאיר ויזהיר כפלים" [נפטר תצ"ה] .באמצע דף קיט,1/
כותרת לחידושים על הרמב"ם הלכות בכורות" :מה שנתחדש לי
בגלות  -כתב הרמב"ם ז"ל."...
מדף קכב 2/ואילך ,נרשם בסוף קטעים רבים (בכתב אחר):
"מהרשב"ץ ז"ל"" ,מהר"ש בן צור זלה"ה" [הוא רבי שלום ב"ר משה
אבן-צור ,מרבני סאלי ,נפטר לפני תפ"ז .בן דודו של רבי יעקב ב"ר
ראובן אבן-צור "היעב"ץ"].
בדף קנ ,1/כותרת למאמרים על פסוקי הנביאים" :פסוקים מהרב
כמוהר"ר יצחק ביבאס זלה"ה"[ .חידושי רבי יצחק ביבאס שלאורך
כתב-היד מעורבים יחד עם העתקות מהספרים "צפנת פענח",
"אזני יהושע" ו"אש דת" .יתכן שכך הם היו מעורבים במקור,
במחברתו של רבי יצחק ביבאס עצמו].
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בדף קסז ,2/כותרת" :כתב החכם השלם הכולל כמוהה"ר חיים יעקב
נר"ו שליח צפת תוב"ב וז"ל  -דרוש שדרשתי על פטירת אדוני אבי
ז"ל לתשלום החדש סוף אדר א' משנת הת"ף ליצירה פ' פקודי,
ותשלום שנה מאחינו ...ועל שמועת הרב המובהק מֹר קשישא
כמוהר"ר ישראל בנבנשתי זלה"ה" .בהמשך מופיעות העתקות
נוספות בשם רבי חיים יעקב הנ"ל ,ובדף קעד 2/רישום בשולי הדף
(בכתב אחר)" :ע"כ מהח' ...מוהר"ר חיים יעקב" [רבי חיים יעקב ב"ר
יעקב דוד ,שד"ר צפת בארצות צפון אפריקה בשנים תע"ח-תפ"ח.
מחבר הספרים "סמא דחיי" ו"צרור החיים" .שמועות מתורתו
מובאת בספרי רבי יעקב אבן צור ,ובספריהם של עוד מחכמי מרוקו
ותוניס באותן השנים].
בדפים קפ-1/קפט 1/מופיעים דרושי הספד שונים .בתוך הדברים
(דף קפה )2/מזכיר מחבר הדרוש את דודו" :ואדוני דודי החכם
השלם ר' יצחק אבודרהם פירש בו פירושים אחרים עיין עליו,
אמנם הנראה לע"ד ."...בדף קפח 2/מופיע בסיום קטע..." :כן נראה
לענ"ד" ,ומעל זאת (ברווח מעל השורה) נוסף הסבר לזיהוי הכותב:
"מרדכי ברדוגו הכותב" [יתכן שהוא הרב המרבי"ץ (תע"ה-תקכ"ב
או תקכ"ג)] .בסיום דרושי הספד אלו מופיע קולופון הסופר (דף
קצה" :)1/ותהי השלמת העתקתו יום ר"ח אדר ראשון שנת תפ"ג
לפ"ק ע"י אני הצעיר פ'[לוני] אלמוני".
בדפים קצה-2/רי 1/מופיע דרוש מהרב יעב"ץ" :ביאור מאמר מהה"ר
יעקב בן צור נרו"א" .מאמר זה של הרב יעב"ץ (תל"ג-תקי"ג) ,נדפס
בספרו "ויקרא יעבץ" (אשדוד-ירושלים ,תשס"ב ,דרוש ח').
בדפים רי[-1/רנא] 2/מופיעים דרושים נוספים "מהחכם ה"ר דוד כהן
זלה"ה"  -שמונה דרושים לשבת הגדול ודרוש אחד לחג השבועות.
בתוך הדרוש השביעי לשבת הגדול נזכר" :ושמעתי משמו של החכם
כמהר"ר סעדיה אבן דאנן ז"ל ."...בסוף הדרושים (דף [רנא],)2/
קולופון הסופר" :ונשלמו כל דרושי שבת הגדול ...ע"י אני הצעיר
פ'[לוני] אלמוני זעירא דחבריא ,להחכם [=עבור החכם] השלם דיין
ומצויין לקהל סאלי ...ה"ר שלמה כהן נר"ו יאיר ויזהיר כאור הבהיר
צהיר" [בספר 'מלכי רבנן' ,דף קיד ,מוזכרים שני חכמים בשם שלמה
הכהן שהיו רבנים בסאלי בסביבות שנת תפ"ח].
רוב הדרושים המופיעים בכתב היד (דרושי רבי דוד הכהן ,דרשות
ההספדים ,דרשות רבי חיים יעקב שד"ר צפת ,חידושי רבי שלום
אבן צור ,ועוד) אינם ידועים ממקורות אחרים ,ולא מצאנו אותם
נדפסים [מלבד הדרוש מהרב יעב"ץ שנדפס לאחרונה (לפני כ16-
שנה) עפ"י כתב יד אחר].
כ ]290[-דף (מספור הדפים דהוי וחסר בדפים רבים .חסרים דפים
בודדים בכמה מקומות) ,]10[ .סב ,סד-עה ,עז-פד ,]1[ ,צד-קיב,
קיו-רנא ,]1[ ,רנ-רנג ,רנז-רסז ]29[ ,דף .כ 20-ס"מ .מצב בינוני .רוב
הדפים והקונטרסים מנותקים .בלאי רב וקרעים .כתמים וכתמי דיו.
במספר דפים נזקים מחריכת חומצת הדיו .כריכת עור מקורית,
בלויה ומנותקת ,ללא שדרה.
פתיחה$8000 :
הערכה$10,000-15,000 :
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the scribe's colophon: "the Shabbat Hagadol sermons
are complete… by me, the young anonymous scribe for
R. Shlomo Hacohen, leader of the community of Salé…"
(Sefer Malki Rabanan, p. 114, mentions two rabbinical
figures named Shlomo Hacohen who served in Salé ca.
1728).
The opening title on p. 111b states: "This is one of R.
Shlomo Abudraham's sermons, which I repeated on
the anniversary of the passing of my father-in-law, R.
Avraham ben Zimra, my master and teacher, on 8 Adar
I, 1658".
From p. 122b and on, many paragraphs are signed by
another scribe: "Maharashbetz", "Maharash ben Tzur"
(R. Shalom ben Moshe Ibn-Tzur, cousin of R. Yaakov
ben Reuven Ibn-Tzur, the "Yaavetz", rabbi in Salé, who
passed away prior to 1727).
Pages 167-174 contain copyings of sermons written by
R. Chaim Yaakov, emissary of Safed: "This is what the
great and wise R. Chaim Yaakov, emissary of Safed,
wrote - this is a sermon that I gave in memory of my
father, Adar I, 1720… and regarding the news of R.
Yisrael Benvenisti". The manuscript contains further
writings quoted from R. Chaim Yaakov, and p. 174b
contains an inscription in the margin (in a different
handwriting): "These are the words of R. Chaim
Yaakov" (R. Chaim Yaakov ben R. Yaakov David was an
emissary from Safed to North Africa during 1718-1728.
He authored the works: "Sama DeChayei" and "Tzror
Hachaim". His Torah thoughts are quoted in the works

of R. Yaakov Ibn-Tzur and other Moroccan and Tunisian
scholars from that time period).
Pp. 180a-189a contain various eulogies. The author
menetions (p. 185b) his uncle, "My uncle, the great R.
Yitzchak Abudraham, construes this differently, but
in my humble opinion it seems to me…". On p. 188b
the author writes: "It seems to me…" at the end of a
paragraph, with the name "Mordechai Berdugo, scribe"
written above (between the lines). [It is possible that
this scribe was Marbi"tz (1715-1772 or 1763)]. The
following colophon appears after the eulogies (page
195a): "I finished copying this work on Rosh Chodesh
Adar I, 1723, anonymous".
Most of these sermons (those of R. David Cohen, the
eulogies, the sermons of R. Chaim Yaakov of Safed,
the novellae of R. Shalom ibn-Tzur, and others), are
unknown from other sources and to the best of our
knowledge have never been printed.
Approximately [290] leaves (pagination is faded and missing
on many pages. Individual leaves are missing in several
locations). [10], 62, 64-75, 77-84, [1], 94-112, 116-251,[1],
250-253, 257-267, [29] leaves. Approximately 20 cm. Fair
condition. Most leaves and gatherings are detached. Heavy
wear and tears. Stains and ink stains. Several pages are
damaged by ink erosion. Original leather binding, worn and
detached, without spine.
Opening price: $8000
Estimate: $10,000-15,000
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17. Manuscript - Sermons, Eulogies and Novellae on Talmudic Subjects by 17th-18th Century Moroccan
Scholars - Tétouan, 1720s - Unprinted Novellae
Manuscript containing sermons, eulogies, Talmudic
novellae and more from Moroccan scholars during
ca. 1658-1729, copiyings from the manuscripts of R.
Chaim Yaakov, emissary from Safed, author of "Tzror
Hachaim", and anthologies from various books.
[Tétouan, ca. 1720s].
Thick volume with hundreds of pages. Sephardic-eastern
(Moroccan) handwriting, with handsome calligraphic
titles and initials. The style of handwriting alternates
throughout the volume. The majority of the volume
was seemingly written by one scribe, with several
paragraphs written by others.
The manuscript includes compilations from different
sources available to the scribe: unprinted manuscripts
and compositions by Moroccan scholars from the 17th
and early 18th centuries, as well as printed books. Most
of the manuscript is comprised of essays and homilies
from Moroccan scholars (mid 17th-early 18th centuries),
including: HaRashbatz (R. Shalom Ibn-Tzur); HaYaavetz
(R. Yaakov Ibn-Tzur); R. Chasdai Almosnino (dayan in
Tétouan); R. David Hakohen (died 1708); R. Shlomo
Abudraham; R. Yitzchak Abudraham; R. Avraham ben
Moussa; R. Yitzchak Babayas (died 1698); R. Shlomo
Amar; R. Chaim Yaakov, emissary from Safed, and
others. This manuscript was written by a scribe in ca.
1720s, and includes compilations from the manuscripts
that were available to him at that time, ca. 1658-1729.
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To the best of our knowledge, much of the content of
the manuscript is unknown from other sources and has
never been printed.
The manuscript also includes copyings of essays from
homiletic books published during the 17th century. Many
of these essays underwent editing and adaptation, and
some have glosses added (see p. 37b where a long
learned gloss is inserted into the text, which reads "…
according to my scant knowledge, I, the young Yehuda,
will attempt to explain these verses in the manner that
I heard from the rabbi…"). The entire volume contains
glosses of emendations and elucidations. Some of the
glosses are written in the margins, while others are
included within the text itself. One of the glosses (p.
170a) is signed: "the words of Shlomo…".
The manuscript includes many sermons by R. David
Cohen: the title on p. 79b states: "Second sermon by
R. David Cohen in memory of a Torah scholar who
passed away…". Pp. 94a-111b contain other sermons
by R. David Cohen, with the final words of the scribe
on p. 111b: "these are the sermons of R. David Cohen;
I will now copy sermons by R. Shlomo Abudraham".
Pp. 210a-[250]b contain further sermons "by the wise
R. David Cohen" - eight sermons for Shabbat Hagadol
and one for Shavuot. The seventh sermon for Shabbat
Hagadol mentions: "I heard in the name of R. Saadia Ibn
Danan…". The end of the sermons on p. [251]b contains

18

 .18כתב-יד אוטוגרפי ,חיבור באגדה עם סיפורי מעשיות  -בכתב ידו וחתימתו של רבי משה אביכזיר  -מרוקו ,המאה ה19-
כתב-יד אוטוגרפי ,בעניני אגדה ,עם סיפורי מעשיות ,בכתב ידו
וחתימתו של רבי משה אביכזיר ,מגדולי חכמי מרוקו[ .מרוקו ,המאה
ה.]19-
כתיבה מערבית בינונית ורהוטה .בדף [/17ב] קולופון עם חתימה
מסולסלת" :אלו הקונטריסים כתי[בת] ידי אני הצעיר שבצעירים
כתבתים מרוב הנח"ץ ויקרא שמו נחוצת"ן ולכך באה הכתי'[בה]
ע"י מהירות בלי שום תיקון רק כמו שרושם בלי כוונה ובלי דיו
מעופץ עד אשר תחזה לי בית מנוחה לחט"ו ואעביד להו מהדורה
בתרא ,כתיבה תמה וישרה ,בדיו מעופץ על הדפתרא ,משנה חיסורי
מחסרא והכי קתני ע"ה משה אביכזר ס"ט".
ליקוטים מאגדות התלמוד ומפרשיהן (בעיקר רש"י ומהרש"א).
בדף [/37ב] קטע פרשני המתחיל" :אמר המחבר דברי התוספות ז"ל
תורתם אמת ...האמנם לע"ד נראה."...
בדפים [ ]58-59העתיק הכותב סיפורי מעשיות מעניינים ,אשר כפי
הנראה לא נדפסו .בין היתר הוא מביא סיפור בשם רבי חיים פינטו
רבה של אצווירא (מוגאדור)" :מעשה נמ"ך [=נמצא כתוב] משם
כמוה"ר חיים פינטו הרב של מתא אצווירא יע"א ...ובימיו היה רב א'
חסיד ...ושמו הרב רבי סעדיה זבאח זלה"ה ;"...סיפור שהיה בתקופת
רבי יהודה בן עטר" :אירע מעשה בפאס יע"א בימי הרב הגדול
כמוהריב"ע [=רבי יהודה בן עטר] שקורין אותו ארבי אלכביר [=הרב
הגדול] שבימיו באו לפניו לדין יאודי[!] א' עם גוי א' ;"...וסיפורים
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נוספים ("אירע מעשה בימי הרא"ם ז"ל במלך א' שגזר גזירה א' על
היהודים ,שמן התורה מותר ומדברי סופרים אסור" ;"...אירע מעשה
א' בבבל באחד שהיה חראר דהי' מסתחר בסחורת המשי.)"...
בדפים שלאחר מכן :ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל מאת המחבר,
שזורים במשלים .במקום אחד כותב" :יובן זה עם מעשה א' שראיתי
בספר כתיבת יד( "...דף [/61ב]) ,וכן" :מצאתי פירוש אחר בכ"י"...
(דף [/67א]) .למיטב ידיעתנו ,ביאורים אלה לא נדפסו [בשני מקומות
תחילת הדף מתחילה באמצע משפט ,וחסרים הדפים שלפניהם].
רבי משה ב"ר יוסף אביכזיר ,מגדולי חכמי מחוז תאפילאלת (מרוקו)
במאה ה .19-ידיד נפשו של רבי יעקב אבוחצירא ה"אביר יעקב"
[המכנהו" :ידיד נפשי וקירות לבי כמוהר"ם"] .מקום מושבו היה
בכפר גריס [" ,]Ghrisוכל הכפרים הסמוכים אליו היו סרים אל
משמעתו .הוא היה למדן ,וטרח ויגע ואסף ספרים הרבה מארצות
רחוקים עד שעשה בית עקד ספרים .וכל הספרים הנפזרים בכפרי
תאפילאלת המה ספרים שנשארו אחריו" (מלכי רבנן בערכו) .שתי
שאלות ממנו אל רבי יעקב בירדוגו נדפסו בספרו שו"ת "שופריה
דיעקב".
[ ]69דף 16 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .קרעים ובלאי .כריכת עור
חדשה מהודרת.
פתיחה$3000 :
הערכה$5000-8000 :

18. Autographic Manuscript of Talmudic Aggadot, Handwritten and Signed by Rabbi Moshe Abikhzir Morocco, 19th Century
Autographic manuscript regarding aggadot (Talmudic
stories), with other stories, handwritten and signed
by R. Moshe Abikhzir, among the greatest Moroccan
rabbis. [Morocco, 19th century].
Semi-cursive and cursive Eastern script. Page 17b
contains a signed colophon: "These pamphlets were
written by me, the youngest of the young, in great
haste and without editing, and when I am able I will
write a proper second edition. Moshe Abikhzir".
Collections of aggadot (Talmudic stories) and their
commentaries (primarily Rashi and Maharsha). Page
37b contains an interpretative paragraph that begins:
"so said the author, the words of the Tosafot are true…
however in my humble opinion it seems…".
On pages [58-59] the author copied interesting stories
and anecdotes that have seemingly never been printed.
Among others, he repeats a story told by R. Chaim Pinto,
rabbi of Essaouira (Mogador), a story that took place
during the lifetime of R. Yehuda ibn Attar, and various
other stories.
The following pages contain the author's elucidations
of verses and sayings of Talmudic sages (Chazal),

interspersed with parables. To the best of our
knowledge, these elucidations have never been printed.
[In two places a page begins in the middle of a sentence;
the previous pages are missing].
R. Moshe ben Yosef Abikhzir was among the greatest
scholars of Tafilalt, Morocco, in the 19th century. He was
a colleague and associate of R. Yaakov Abuchatzeira,
the "Abir Yaakov" (who refers to him as "the friend
of my heart and soul"). He lived in the village of Ghris,
"and all the surrounding villages deferred to him. He
was a great scholar and collected many books from
distant countries at great personal effort. Eventually,
he established a library, and all the books scattered
throughout the villages of Tafilalt were left by him"
(Malki Rabanan Be'ercho). Two questions addressed by
him to R. Yaakov Berdugo were printed in the latter's
responsa "Shufrei D'Yaakov".
[69] leaves. 16 cm. Good-fair condition. Stains. Tears and
wear. New elaborate leather binding.
Opening price: $3000
Estimate: $5000-8000

 סידור תפילות ופיוטים-  מעוטר ומאויר,יד צבעוני- כתב.19
 תש"א, צנעא.]1941[  תש"א, צנעא. סידור תפילות ופיוטים לזמנים שונים,יד-כתב
 כתיבה.יד צבעוני מעוטר ומאויר ברמה אמנותית גבוהה-כתב
 כתובים, תיבות הפתיחה ועיטורי סיום, עם כותרות,תימנית נאה
 איורים צבעוניים במספר. ירוק וחום,ומקושטים בצבעי אדום
 שערים ארכיטקטוניים מעוטרים בפרחים ובעיטורים:מקומות
. ועוד,) שושנה (רוזטה, ציפורים,צמחיים
 תפילות,) כמנהג יהודי תימן, סדר ספירת העומר (בארמית:כולל
 שיר של," "לפורים," "ברכות החנוכה, ברכת הלבנה,לראש חודש
 סדר ההבדלה," "קידוש ליל שבת, תפילות לשבת, שיר השירים,יום
. וסדר האשמורות,)(עם פיוטים למוצאי שבת
, ובו פירוט שם הכותב,)ל"סדר האשמורות" שער נפרד (מאויר
 "נכתבה פה ק"ק צנעא יעזרם אלהים וישמרם:המקום והשנה
 בן כבוד סלי'[מאן] בן... יחיא...לתשוקת עמיתנו היקר כבוד מעלת
 שלום בן כ' ה"ה מ"ו...] על ידי אני הקל והצ'[עיר...כה"ר יוסף בדיחי
 יום ו' כ"ז אלול שנת...יחיא בן כמ"ו זקיני חיים בן כמו"ז יוסף קרח
."ב'רנ"ב לשטרות תש"א ליצירה
 חכם,)תשי"ג- רבי שלום בן יחיא קורח (תרל"ג:הסופר והמאייר
 בשנת תש"ו מונה להיות נשיא בית.ומחנך וסופר הקהל בצנעא
 עלה לארץ.הספר החדש בצנעא עם הרב הראשי רבי עמרם קורח
 חיבר מספר ספרים ועסק.ישראל בשנת תש"י והתיישב בירושלים
 היה אמן בעל חוש ליופי והספרים שהעתיק.בכתיבה והעתקה
, גברא: ראה אודותיו.מצטיינים בדיוקם הרב ובהידורם החיצוני
.566 ' עמ,אנציקלופדיה לחכמי תימן
. נייר איכותי. מצב טוב. ס"מ18 .) דף (מתוכם שני דפים ריקים95
 ללא פגיעה,) נקבים קלים-  נקבי עש (ברוב המקומות.כתמים
 כריכה. במספר דפים כתמים כתוצאה מהתפשטות דיו.בטקסט
. עם פגמים,מקורית
19a
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$500 :פתיחה
$1000-2000 :הערכה

19b
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19d

19c

19. Colorful Illuminated Manuscript - Siddur: Prayers and Piyyutim - Sana'a, 1941
Manuscript siddur containing prayers and piyyutim
(liturgical poems) for various times. Sana'a, 1941.
Colorful manuscript, artistically illuminated. Neat
Yemenite script, with decorated titles and initials and
decorations at the ends of passages, in shades of red,
green and brown. Colorful illustrations in a number of
places: architectural title pages with floral and vegetal
decorations, illustrations of birds, rosettes and other
illustrations.
The manuscript includes: Seder Sefirat HaOmer (in
Aramaic, as is the custom of Yemenite Jews), prayers for
Rosh Chodesh, blessing over the new moon, blessings
over the Chanukah lamp, "for Purim", Psalms for each
day of the week, Song of Songs, Shabbat prayers,
Shabbat eve Kiddush, Havdalah for the end of Shabbat
with piyyutim, and Ashmurot.
"Seder HaAshmurot" has a separate title page, which
contains the name of the writer, place and year:

"Written in Sana'a for… Yichye… ben Suleiman ben
Yosef Badichi… by me, the young Shalom ben Yichye
ben Chaim ben Yosef Korach… Friday 27th Elul 1941".
The scribe and illustrator, R. Shalom ben Yichye Korach
(1873-1953), was a scholar and educator, and the scribe
of the community of Sana'a. In 1946 he was appointed
dean of the new Jewish school in Sana'a, together with
Chief Rabbi Amram Korach. He moved to Israel in 1950
and settled in Jerusalem. He authored several works and
transcribed many others. He was known for his artistic
talent, and books which he transcribed are known for
their beauty as well as for their clarity and precision.
See: Gavra, Encyclopedia of Yemenite Scholars, p. 566.
95 leaves (2 blank). 18 cm. Good condition. High-quality
paper. Stains. Mild worming, without textual damage. Several
stains due to ink spreading. Original binding, damaged.

19f

19e
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Opening price: $500
Estimate: $1000-2000

20b

20a

11- המאה ה- יהודית- בערבית," שריד מחיבור פילוסופי בתורת ה"כלאם- יד על קלף- דף בכתב.20
 כתוב בערבית באותיות,"לפנינו שריד עתיק מחיבור ב"כלאם
 אשר נכתב עוד קודם לתקופתו של,)יהודית-עבריות (ערבית
.הרמב"ם
 ראה דף.היד נעשה ע"י מומחי הספריה הלאומית-תיארוך כתב
.מצורף
 קרעים גסים עם פגיעה. כתמים. מצב בינוני. ס"מ בקירוב19 ,דף
.בטקסט
$1000 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה

) שריד מחיבור פילוסופי (בתורת הכלאם- יד על קלף-דף בכתב
.] בקירוב11- המאה ה, [ארצות המזרח.יהודית-בערבית
. על דף קלף,כתיבה מזרחית עתיקה
ַ
תיאולוגית להצדקת- کالم) היא גישה פילוסופית:הכלאם (בערבית
 הכלאם השפיע.שכליים-אמונת האיסלאם באמצעים פילוסופיים
 ובין ההוגים,רבות על הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים
 גם רבי יהודה.)שהושפעו ממנו במיוחד היה רב סעדיה גאון (רס"ג
. אך מתייחס אליה במקביל בחיוב ובשלילה,הלוי הושפע מגישה זו
 הרמב"ם בספרו 'מורה הנבוכים' דוחה שיטה זו ועוסק,לעומת זאת
 הלא הם חכמי הכלאם (כלאם,"רבות בסתירת דעת "המדברים
,""מ ַת ַּכ ִלמּון
ֻ בתרגום לעברית הוא 'דיבור'; העוסקים בכלאם נקראו
.)' 'מדברים:כלומר

20. Parchment Manuscript Leaf - Remnant of an Islamic Philosophical Composition - The Kalam Theology Judeo-Arabic - 11th Century
Parchment manuscript leaf, remnant of a philosophical
composition (Kalam theology) in Judeo-Arabic. [Oriental
countries, ca. 11th century].
Ancient Oriental script on parchment.
The Kalam ( )کالمis a theological-philosophical approach
defending the tenets of the Islamic faith. The Kalam
had significant impact on the Jewish philosophy of
the Middle Ages and R. Sa'adia Gaon is known to have
been greatly influenced by it. The Kalm also influenced
R. Yehuda HaLevi, however, he criticized its negative
aspects as well. In his book Moreh Nevuchim (Guide for
the Perplexed), the Rambam rejects this philosophy and
expends time and effort in contradicting the "speakers",

i.e. the Kalam scholars (the Arabic term kalam means
speech and the Kalam scholars are called mutakallimun
(i.e. speakers).
This is an ancient remnant of a Kalam composition,
written in Arabic in Hebrew letters (Judeo-Arabic),
before the Rambam's era.
This manuscript was dated by NLI experts. See enclosed
leaf.
[1] leaf, approximately 19 cm. Fair condition. Stains. Coarse
tears affecting text.
Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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21

 שינויי נוסח-  שני דפים גדולים ששימשו לכריכה- י"ד- המאה הי"ג, אשכנז-  פירוש רש"י על מסכת סנהדרין,יד על קלף- כתב.21
היד שלפנינו שינויי נוסח רבים מהנדפס בדפוס ווילנא-בדפי כתב
 חלק מהשינויים מופיעים כיום.ובמהדורות המצויות בימינו
 ראה רשימה.כתיקונים או הגהות של המהרש"ל או הרש"ש
.מצורפת עם שינויים נבחרים
. כתמים וקמטים. ס"מ בקירוב34 . עמ' כתובים4 ,) דף (מחוברים2
 פגיעה. עם פגיעה בטקסט,השוליים הפנימיים נגזרו לצורך הכריכה
 רוב הטקסט קריא ולא.נוספת בטקסט מקיפול הקלף באחד הדפים
.נפגע
$2000 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה

. פירוש רש"י על מסכת סנהדרין,יד על קלף-שני דפים בכתב
.]י"ד בקירוב- המאה הי"ג,[אשכנז
 כתובים משני צדיהם, מחוברים זה לזה,שני דפי קלף בפורמט גדול
 שני. כתיבה אשכנזית בינונית עתיקה.)(ארבעה עמודים כתובים
 אך רוב הטקסט לא, דפים אלה שימשו לכריכת ספר.טורים בעמוד
.נפגע
, דף סט,הדפים שלפנינו מכילים את פירוש רש"י למסכת סנהדרין
, עמוד א, עד דף ע, מד"ה לטמא משכב התחתון כעליון,עמוד א
 מד"ה אבל לענין, עמוד א,ד"ה כל אלה למאחרים על היין; ולדף עב
. ד"ה אבל הרודף אחר בהמה, עמוד א, עד דף עג,מקנא לא קני

21. Parchment Manuscript, Rashi Commentary on Tractate Sanhedrin - Europe, 13th-14th Century - Two Large
Leaves Used in Binding - Textual Variations
Two handwritten parchment leaves, Rashi commentary
on Tractate Sanhedrin. [Europe, ca. 13th-14th century].
Two large-format parchment leaves, joined together,
written on both sides (four written pages). Ancient
Ashkenazi semi-cursive script. Two columns per pages.
These leaves were used for binding a book, however,
most of the text remains intact.
The leaves contain Rashi's commentary to Tractate
Sanhedrin 69a-70a, 72a-73a.
The manuscript contains many textual variations in
comparison to the version printed in the Vilna Talmud
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and in the editions studied today. Some of these
variations appear in these editions as corrections or
glosses of the Maharshal or the Rashash. See enclosed
list of selected variations.
2 (joined) leaves, 4 written pages. Approx. 34 cm. Stains
and creases. The inner margins were cut for the sake of the
binding, affecting text. Damage to text on one leaf as a result
of folding of the parchment. Most of the text is legible and
unharmed.
Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000

22b

22a

 .22משנה תורה להרמב"ם  -קושטא ,רס"ט  -ארבעה כרכים  -מהדורה ראשונה של "הגהות מיימוניות"  -הגהות בכתב-יד
ספר משנה תורה להרמב"ם ,עם מגיד משנה ,השגות הראב"ד
והגהות מיימוניות[ .קושטא ,רס"ט  .1509דפוס האחים דוד ושמואל
ן’ נחמיאש] .ארבעה כרכים.
מהדורת דפוס קדומה של ספר משנה תורה להרמב"ם ,והראשונה
במאה השש עשרה .האחים דוד ושמואל נחמיאש ,מגולי ספרד ,היו
מייסדי הדפוס העברי בקושטא ,ומתחת מכבש דפוסם יצא הספר
הראשון שנדפס בקושטא ,ספר ארבעה טורים לרבינו יעקב בן רבינו
אשר.
במהדורה זו נדפסו לראשונה "הגהות מיימוניות"  -חיבור מיסודו של
הרמ"ך (רבי מאיר הכהן) תלמיד מהר"ם מרוטנבורג ,שעבר עריכות
נוספות ע"י חכמי אשכנז ,והמכיל הוספות על הרמב"ם מתורת חכמי
אשכנז וצרפת .במהדורת הרמב"ם שנדפסה לאחר מכן בוונציה,
בשנת רפ"ד ,נדפסו הגהות מיימוניות בנוסח שונה ומקוצר יותר,
ומאז נדפס נוסח ונציה בכל המהדורות הבאות של ספרי הרמב"ם
עד ימינו .הנוסח שלפנינו ידוע בשם "הגהות מיימוניות קושטנטינא"
(נדפסו בסוף כל כרך במהדורת שבתי פרנקל).
[עוד על מהדורה זו וההבדלים בינה לבין המהדורות הבאות ראה :י'
אבידע ,לתולדות ההוצאות הראשונות של יד ספרי "משנה תורה"
להרמב"ם ,סיני ,ל ,תשי"ב ,עמ' קלח-קמא; לא ,תשי"ב ,עמ' רמז-
רמח].
בכרך השלישי ,בעיקר בספר זרעים ,הגהות רבות בכתיבה איטלקית
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עתיקה .מספר הגהות נוספות בכרך הרביעי .בכרך ב' ,בראש דף
ד' ,רישום בכתיבה ספרדית" :אברהם סויד" .בסוף הכרך הראשון,
רישומי בעלות בכתיבה תימנית (בערבית-יהודית).
ארבעה כרכים ,סט המורכב ממספר טפסים .כרך ראשון :ד-מד; נו;
קעו; כ דף .כרך שני :ב-צח; ב-ק דף .כרך שלישי :כד; מד; מ; יח; סה
דף .כרך רביעי :רנה ]4[ ,דף .במקור (ארבעת הכרכים) :מד; [ ,]1נו;
קעו; כ; צח; ק; כד; מד; מ; יח; סה; רנה ]4[ ,דף .סך הכל חסרים6 :
דפים .בכרך הראשון חסרים דף השער ,דפים ב-ג ודף [ ]1של שער
לספר זמנים .בכרך השני חסרים דף א של ספר נשים ודף השער של
ספר קדושה.
גודל ומצב משתנים בין הכרכים 25.5-29 .ס"מ .בשני הכרכים
הראשונים :מצב בינוני .כתמים .קרעים ונזקי עש עם פגיעה בטקסט,
רבים מהם משוקמים בנייר (בעיקר בכרך השני) .במספר דפים
חיתוך דפים עם פגיעה בטקסט בתחתית הדפים .מחיקות צנזורה
במספר מקומות .בשני הכרכים האחרונים :רוב הדפים במצב טוב.
כתמים .במספר דפים קרעים ופגמים ,עם פגיעה בטקסט .כריכות
חדשות.
מקור :אוסף ד"ר ישראל מהלמן.
פתיחה$6000 :
הערכה$10,000-15,000 :

22c

22. Mishneh Torah L'HaRambam - Constantinople, 1509 - Four Volumes - First Edition of Haggahot Maimoniot
- Handwritten Glosses
Mishneh Torah L'HaRambam, with Maggid Mishnah,
Hasagot HaRaavad and Haggahot Maimoniot.
[Constantinople: David and Samuel ibn Nachmias,
1509]. Four volumes.
Early printed edition of the book Mishneh Torah
L'HaRambam and the first edition printed in the 16th
century. The brothers David and Samuel Nachmias
founded the Hebrew printing press in Constantinople
after their expulsion from Spain, and the first book
printed in Constantinople - the Arbaah Turim of
Rabbeinu Yaakov ben Rabbeinu Asher, was printed in
their press.
This edition contains the first printing of Haggahot
Maimoniot, by the Ramach (R. Meir HaCohen), a
disciple of the Maharam of Rothenburg, which was reedited by Ashkenazi sages, and contains supplements
to the Rambam by Ashkenazi and French sages. In
a later edition of the Rambam printed in Venice in
1524, Haggahot Maimoniot was printed in a different
abbreviated version and that version was reprinted in
all following editions of the Rambam until our times.
The version in this edition is known as "Haggahot
Maimoniot Constantinople" (printed at the end of each
volume of the Shabtai Frankel edition).
[See more about this edition and how it differs from
following editions in: Y. Avida, Regarding the History of
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the First Editions of the Mishneh Torah L'HaRambam,
Sinai, 30, 1952, pp. 138-141; 31, 1952, pp. 247-248].
The third volume, particularly Sefer Zera'im, bears many
glosses in ancient Italian script. Several more glosses
appear in the fourth volume. In Vol. 2, at the top of p. 4a
is an inscription in Sephardi script: "Avraham Soyad". At
the end of Vol. 1 are ownership inscriptions in Yemenite
script (Judeo-Arabic).
Four volumes, a set combined from several copies. Vol. 1:
4-44; 56; 176; 20 leaves. Vol. 2: 2-98; 2-100 leaves. Vol. 3:
24; 44; 40; 18; 65 leaves. Vol. 4: 255, [4] leaves. Originally
(all four volumes): 44; [1], 56; 176; 20; 98; 100; 24; 44; 40;
18; 65; 255, [4] leaves. Lacking a total of 6 leaves: Vol. 1 is
lacking the title page, leaves 2-3 and the title page of Sefer
Zemanim. Vol. 2 is lacking leaf 1 of Sefer Nashim and the title
page of Sefer Kedushah.
Size and condition vary among the volumes. 25.5-29 cm. Vol.
1-2: Fair condition. Stains. Tears and worming affecting text,
many repaired with paper (primarily in Vol. 2). Several leaves
were trimmed damaging the text at the bottom of the leaves.
Censor deletions in several places. Vol. 3-4: Most leaves are in
good condition. Stains. Tears and damages to several leaves,
affecting text. New bindings.
Provenance: Collection of Dr. Israel Mehlman.
Opening price: $6000
Estimate: $10,000-15,000

-  רס"ו, קושטא-  ספר ראש אמנה לרבי יצחק אברבנאל.23
מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר
 מאת רבי, חיבור על שורשי האמונה ויסודות הדת,ספר ראש אמנה
 דפוס דוד ושמואל ן’ נחמיאש.1505  רס"ו, [קושטא.יצחק אברבנאל
. מהדורה ראשונה.]ויצחק קספוטה
 העמוד הראשון נותר חלק, בדף הראשון.נדפס במקור ללא שער
 שבמרכזה שיר,ובצדו השני נדפסה מסגרת מעוטרת בתחריט עץ
 "שירים[!] שעשה החכם הר' יהודה אברבנאל בן השר:עם הכותרת
, בעותק שלפנינו נכרך דף זה במהופך."המחבר על ספר ראש אמנה
.כך שהעמוד עם המסגרת המעוטרת מופיע תחילה
 חכם,)1437-1508 רס"ט-השר הנודע רבי יצחק אברבנאל (קצ"ז
 נודע. גדול חכמי ומנהיגי יהדות ספרד בתקופת הגירוש,בתורה
 לאחר גירוש ספרד התיישב.לדורות בפירושו על התורה והנביאים
.בעיר נאפולי שבאיטליה ובה סיים את החיבור שלפנינו בשנת רנ"ו
 בה, בהיותו בונציה,המהדורה הראשונה שלפנינו נדפסה עוד בחייו
.שהה בשנותיו האחרונות
.רישומי צנזורה בדף האחרון
 קרעים. כתמים.בינוני- מצב טוב. נייר עבה ואיכותי. ס"מ24 .] דף20[
 פגיעה. משוקמים באופן מקצועי,בתחתית ובשולי הדף הראשון
 בדף האחרון. משוקמת בשיקום מקצועי,קלה במסגרת המאוירת
 עם, סימני עש קלים וקרעים משוקמים בראש ובתחתית הדף.פגיעה בטקסט והשלמה בכתב יד של מספר מילים
יחד עם ספר זה נדפסו באותה עת גם הספרים "נחלת אבות" ו"זבח
 הספרים נכרכו יחד ונוסף להם דף.פסח" לרבי יצחק אברבנאל
.קולופון המשותף לשלושת החיבורים
$5000 :פתיחה
$6000-8000 :הערכה

23

23. Rosh Amana by Rabbi Isaac Abarbanel - Constantinople, 1505 - First Edition Printed in the Lifetime of
the Author
Rosh Amana, composition on the basic tenets of faith
and the elements of the Jewish religion, by R. Isaac
[Yitzchak] Abarbanel. [Constantinople: David and
Samuel ibn Nachmias and Yitzchak Kaspote, 1505]. First
edition.
Originally, the book was printed without a title page,
the first page was left blank, and on its verso was an
ornate frame (woodcut) surrounding a poem titled:
"Poems[!] by the sage R. Yehuda Abarbanel son of the
prominent author of the book Rosh Amana". In this
copy, the first leaf has been bound backwards so that
the page with this decorative frame appears before the
blank page.
The renowned R. Isaac Abarbanel (1437-1508), Torah
sage and famous statesman, foremost Torah scholar
and leader of Spanish Jews during the time of the
Spanish Expulsion. He was celebrated in all following
generations for his commentary on Torah and Neviim.

After the Spanish Expulsion, he settled in the city of
Naples, Italy where he completed this work in 1496. This
first edition was printed in his lifetime, after he moved
to Venice at the end of his life.
Censor's inscriptions on the last leaf.
[20] leaves. 24 cm. Thick, high-quality paper. Good-fair
condition. Stains. Tears to bottom and margins of the first
leaf, professionally repaired. Minor damage to illustrated
frame, professionally repaired. Slight worming and repaired
tears to top and bottom of last leaf, affecting text, several
words were replaced by hand.
The books Nachalat Avot and Zevach Pesach by R. Isaac
Abarbanel were printed at the same time as this book.
These three books were bound together in one volume,
together with a leaf containing a colophon for all three.
Opening price: $5000
Estimate: $6000-8000
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 .24נביאים אחרונים עם פירוש אברבנאל  -פיזרו ,ר"ף  -דפוס גרשם שונצינו
ספר נביאים אחרונים ,עם פירוש רבי יצחק אברבנאל[ .פיזרו] ,ר"פ
[ .]1520דפוס [גרשם] שונצינו .מהדורה ראשונה.
שער עם מסגרת מעוטרת בתחריט עץ .במרכזו נכתבו פרטי
ההדפסה והמדפיס" :נדפס במדינת איטליאה על ידי צעיר
המחוקקים קטן התלמידים מזרע ישראל איש שונצינו נודע ביהודה
ובישראל שמו ,שנת ר"פ לפ"ק ."...בחלק מהעותקים העמוד
שמעבר לשער חלק ,אך בעותק שלפנינו נדפס בעמוד זה שיר ארוך
בן נ"ב בתים ,מאת בן המחבר ,עם הכותרת" :דברי יהודה בן הגאון
המפרש ,לפאר פירושי אביו על ספרי הנביאים" .השיר פותח במלים
"יהולל רם עלי רמים וגאים  /אשר ברא בחכמה כל ברואים" ,סימן
"יהודה בן יצחק אברבנאל".
בשולי ספר ישעיה הגהות בכתיבה איטלקית ,רובן ארוכות במיוחד
[נקצצו בחיתוך השוליים] ,מכותב לא מזוהה .בשולי עמוד אחד
בספר הושע ועמוד אחד בספר מיכה מספר הגהות ארוכות בכתיבה
ספרדית (תורכיה והבלקן).
מהדורה זו נדפסה כתריסר שנים לאחר מות המחבר ,רבי יצחק
אברבנאל .בסוף פירושו לספר ישעיה כותב המחבר כי "והיתה
התחלת הפי' הזה באי קורפו בר"ח אב שנת רנ"ה מהאלף הששי,
ולפי שבוטלה המלאכה מפני חבורים אחרים אשר עשיתי ,היתה
השלמתו בעיר מנופולי ממחוז הפוליא ממלכות נאפולי ביום ר"ח
אלול שנת כי ירחם ה' את יעקב [רנ"ח]."...
מדפיס הספר ,המדפיס היהודי הנודע גרשם שונצינו ,מגדולי

המדפיסים העבריים באיטליה ,נדד עם בני משפחתו וכלי דפוסו
בערים שונות באיטליה .בכל מקום בו שהה הדפיס ספרים עבריים.
בעיר פיזארו הדפיס חלק ממסכתות הש"ס וספרים נוספים .את
חלקו הראשון של פירוש האברבנאל ,על נביאים ראשונים הדפיס
גם כן בפיזרו ,בשנת רע"א.
[ ]397דף (במקור ]398[ :דף; דף [ ]398החסר בעותק זה הינו דף
חלק) .העותק מחולק לשני כרכים ,המורכבים מעותקים שונים.
כרך ראשון 200 :דף ראשונים ,עד סוף ספר ירמיה 29.5 .ס"מ .מצב
משתנה בין הדפים ,טוב-בינוני ,מרבית הדפים במצב טוב .כתמים.
עקבות רטיבות במספר מקומות .קרעים משוקמים ובלאי בדף
השער ,עם פגיעה קלה במסגרת השער .הדבקות נייר בשוליים
הפנימיים של הדפים הראשונים ,ללא פגיעה בטקסט .נקבי עש
בעשרת הדפים הראשונים ,עם פגיעה בטקסט .כרך שני197 :
הדפים הבאים ,עד סוף ספר מלאכי .הדף האחרון (דף חלק) – חסר.
 31ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .סימני עש קלים .הדפים בכרך
זה עברו שיקום מקצועי .בדפים האחרונים (כ 10-דפים) קרעים
משוקמים עם חסרון ופגיעה בטקסט .כריכות עור חדשות .על
שדרת הכרך השני הוטבע בטעות "פיזרו רע"ב" אך הוא המשכו של
הכרך הראשון מדפוס פיזרו שנת ר"ף.
מקור :אוסף ד"ר ישראל מהלמן.
פתיחה$5000 :
הערכה$5000-10,000 :
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24.
Nevi'im
Achronim
with
Abarbanel's
Commentary - Pesaro, 1520 - Printed by Gershom
Soncino
Nevi'im Achronim, with the commentary of R. Isaac
[Yitzchak] Abarbanel. [Pesaro]: [Gershom] Soncino,
[1520]. First edition.
Title page with a woodcut border, encompassing the
details of the printing and of the printer: "Printed in
Italy by… renowned among the Jewish People Soncino,
1520…". In some copies, the verso of the title page
is blank, however, in this copy it bears a long poem
comprised of 52 stanzas written by the author's son,
titled "Words of Yehuda son of the commentator, in
praise of my father's commentary on the books of the
nevi'im". The poem alludes to "Yehuda son of Isaac
Abarbanel".
Glosses in Italian script were written on the margins of
the book of Yeshaya, most very long [margins trimmed
cutting off part of the glosses], by an unidentified
writer. Several long glosses in Sephardi writing (Turkey
and the Balkan) appear in the margins of one page of
Hoshe'a and on a page of Michah.
This edition was printed 12 years after the death of the
author, R. Isaac Abarbanel. At the end of his commentary
to the book of Yeshaya, the author writes that "the
beginning of this commentary was written in the island
of Corfu on Rosh Chodesh Av 1595 and since this work
was postponed in deference to other compositions, I
completed it in the city of Naples on Rosh Chodesh Elul
1598…".
The famous Jewish printer R. Gershon Soncino, a leading
Hebrew Italian printer, wandered with his family and
printing equipment throughout various Italian cities.
In each place he tarried, he printed Hebrew books. In
Pesaro he printed some of the Talmudic tractates and
other books as well. He also printed the first part of
Abarbanel's commentary on Nevi'im Rishonim in Pesaro
in 1511.
[397] leaves (originally: [398] leaves; leaf [398] lacking in this
copy is a blank leaf). This copy is divided into two volumes,
composed of various copies: Vol. 1: The first 200 leaves
until the end of the Book of Yirmiya. 29.5 cm. Condition
varies among the leaves, good-fair, most leaves are in good
condition. Stains. Dampstains in several places. Wear and
restored tears to title page, slightly affecting its border. Paper
gluing to inner margins of the first leaves, not affecting text.

24c

Worming to the first ten leaves, damaging the text. Vol. 2:
The next 197 leaves until the end of the Book of Malachi.
The last leaf (blank) is lacking. 31 cm. Good-fair condition.
Stains. Minor worming. The leaves of this volume have been
professionally restored. Restored open tears, affecting text, to
the (approximately 10) last leaves. New leather bindings. The
words "Pesaro 1512" are erroneously embossed on the spine
of Vol. 2, however, this volume is actually the continuation of
the first volume and was printed in Pesaro in 1520.
Provenance: Collection of Dr. Israel Mehlman.
Opening price: $5000
Estimate: $5000-10,000
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25a

25b

 .25תורה נביאים וכתובים  -ונציה ,רפ"א  -דפוס דניאל בומברג
תורה ,נביאים וכתובים[ .ונציה ,רפ"א  .1521דפוס דניאל בומברג].
כרך הכולל את כל כ"ד ספרי התנ"ך ,בהדפסה נאה ומנוקדת .תיבות
פתיחה מעוטרות לרוב ספרי התנ"ך .מהדורה זו נדפסה בצורה זהה
למהדורת התנ"ך הראשונה של בומברג שנדפסה בונציה רע"ח,
למעט ספר תהלים שנדפס כאן בשורות קצרות ,ארבע עמודות בכל
דף.
רישומים בכתב-יד בסופי פרשיות על ההפטרה הנקראת לאותה
פרשה .בעמודים הריקים ובשערי הספרים רישומים שונים בכתבי-
יד אשכנזיים עתיקים משנות הת' :בשער נביאים ראשונים (דף
קנט ,)1/רישום בעלות מעניין משנת תי"ט" :ראיתי אנשי רעות /
שקוני'[ם] ספרים בלא מעות  /רק בחמישה אצבעות  /לכן חתמתי
שלא יבוא אחד מן השוק  /ויעשה צוק  /נפתלי בן הק' מהור"ר
אברהם ז"ל מלמד ...וש"ץ"; בסוף ספר מלכים (דף רעו ,)2/רישומי
לידות בכתב-יד אשכנזי עתיק מהשנים ת"ד-ת"ך; בשער "ארבעה
נביאים אחרונים" (דף רעז )1/רישום ביידיש על פטירה בשנת תל"ז;

בסוף נביאים אחרונים ובשער כתובים (דפים שצח-2/שצט,)1/
רישומי לידות ופטירות בכתב-יד אשכנזי עתיק מהשנים ת"ע-
תפ"א.
עותק חסר  6דפים .ג-כד ,כז-פ ,פב-תלג ,תלה-תקכח ]1[ ,דף
(במקור :תקכח ]1[ ,דף .חסרים :דף השער ודפים ב ,כה-כו ,פא ,תלד.
דפים אלו הושלמו בצילום) 17.5 .ס"מ .מצב משתנה בין הדפים,
בינוני-טוב .כתמים ובלאי .סימני עש קלים במספר מקומות .קרעים
במספר דפים .קרעים בשני הדפים האחרונים עם פגיעה וחסרון
בטקסט .סימני שריפה בשולי הדפים ובפנים חלקם .סימני פטריה
ועובש במספר דפים .חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות הדפים
ומספרי הדפים .כריכת בד חדשה.
מקור :אוסף ד"ר ישראל מהלמן.
פתיחה$3000 :
הערכה$5000-10,000 :
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25. Bible - Venice, 1521 - Printed by Daniel Bomberg
Bible. [Venice: Daniel Bomberg, 1521].
One volume containing all 24 books of the Bible, fine
vowelized printing. Ornamented initial words in most
of the books. This edition is identical to the first edition
of the Bible printed by Bomberg in Venice in 1518, with
the exception of the Book of Tehillim which was printed
in this volume in short lines, four columns per leaf.
Handwritten inscriptions at the end of the sections of
the Haftarah which is read after the relevant parashah.
Various inscriptions in ancient Ashkenazi scripts from
the 17th century on blank pages and the title pages:
the title page of Neviim Rishonim (p. 159a) bears an
interesting ownership inscription from 1759, in rhyme,
signed "Naftali son of R. Avraham Melamed…"; at the
end of the Book of Melachim (p. 276b) are inscriptions of
births, handwritten in Ashkenazi script, from the years
1644-1660; the title page of "Four Neviim Achronim"

(p. 277a) bears a Yiddish inscription of a death in 1677;
inscriptions of births and deaths in ancient Ashkenazi
script from the years 1710-1721 appear at the end of
Neviim Achronim and on the title page of Ketuvim (pp.
398b-399a).
Copy lacking 6 leaves. 3-24, 27-80, 82-433, 435-528, [1]
leaves (originally: 528, [1] leaves. Lacking: title page and
leaves 2, 25-26, 81, 434. These leaves were replaced with
photocopies). 17.5 cm. Condition varies among the leaves,
fair-good. Stains and wear. Minor worming in several places.
Tears to several leaves. Open tears to two last leaves, affecting
text. Burn signs to margins and inside of some leaves.
Fungus and mildew traces to several leaves. Leaves trimmed
damaging titles and numbers of leaves. New fabric binding.
Provenance: Collection of Dr. Israel Mehlman.
Opening price: $3000
Estimate: $5000-10,000
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-  ש"ו, קושטא-  מהדורה ראשונה-  שו"ת הריב"ש.26
עותק מפואר
. שו"ת הריב"ש- " רבינו יצחק ב"ר ששת ז"ל..."תשובות הרב
 מהדורה. דפוס אליעזר שונצינו.]1546-1547 ש"ז- ש"ו,[קושטא
.ראשונה
 מחותמי, הריב"ש.מספרי היסוד של ספרות השו"ת וההלכה
 נולד בספרד בשנת פ"ו ונפטר באלג'יר בשנת,תקופת הראשונים
 קיבל תורה גם.) רבו המובהק היה רבנו נסים בר ראובן (הר"ן.קס"ח
.מרבי חסדאי קרשקש ורבי פרץ הכהן
,הספר נדפס בקונטרסים וחולק לקונים בשבתות בבית הכנסת
 דיון הלכתי התקיים בעניין בקרב.כנהוג בקושטא באותה תקופה
 הדפוס העברי, א' יערי:רבני קושטא שהתנגדו למנהג זה [ראה
] הדפים21[ .]145 ' מס,103 ' עמ, ירושלים תשכ"ז,בקושטא
, דף השער נדפס לאחריהם.הראשונים כוללים מפתחות ותיקונים
.]22[ בדף
'איטלקי משנות הת-יד אשכנזי- הגהה בכתב,בשולי תשובה תלז
 גידולי:'[הכותב מביא בתוך דבריו שני ספרים שנדפסו בשנות הת
 חריכת דיו את, מספר מחיקות צנזורה.]תרומה וכנסת הגדולה
. חתימות צנזורים בדף ראשון ואחרון.הטקסט במקומות בודדים
. עם שוליים רחבים, על נייר בהיר עבה ואיכותי,עותק נאה במיוחד
 סימני עש קלים במקומות. כתמים. מצב טוב. ס"מ33 .] דף303[
. מעט פגומה, עם שדרת קלף, כריכה חדשה.בודדים
. אוסף ד"ר ישראל מהלמן:מקור
$1500 :פתיחה
$2000-3000 :הערכה

26

26. Rivash Responsa - First Edition - Constantinople, 1546 - Elaborate Copy
"Responsa of Rabbi… Yitzchak son of R. Sheshet" Rivash responsa. [Constantinople]: Eliezer Soncino,
[1546-1547]. First edition.
Basic book of halachic responsa. The Rivash, who lived
at the end of the period of the Rishonim, was born in
Spain in 1326 and died in Algeria in 1408. His primary
teacher was R. Nissim bar Reuven (the Ran). He was
also a disciple of R. Chasdai Crescas and of R. Peretz
HaCohen.
This book was printed in pamphlets and distributed
on Shabbat to subscribers as was the custom in
Constantinople at that time. A halachic discussion
ensued among the rabbis of Constantinople regarding
this practice [see: E. Ya'ari, HaDfus HaIvri B'Kushta
(Hebrew Printing in Constantinople), Jerusalem 1967, p.
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103, no. 145]. The first [21] leaves contain indexes and
errata. The title page follows on leaf [22].
A gloss in Italian-Ashkenazi script from the 17th century
appears on the margins of Responsum 437 [the writer
cites two books printed in the 17th century: Gidulei
Teruma and Knesset HaGedola]. Several censorship
erasures; ink erosion damaging the text is a few places.
Censor stamps on first and last leaf.
Especially handsome copy on high-quality light-colored paper
with wide margins. [303] leaves. 33 cm. Good condition.
Stains. Minor worming in a few places. New binding, with
vellum spine, slightly damaged.
Provenance: Collection of Dr. Israel Mehlman.
Opening price: $1500
Estimate: $2000-3000

 פורמט-  סט שלם-  שכ"ח, ונציה-  מקראות גדולות.27
גדול
 עם התרגומים ופירושי, תורה נביאים וכתובים,מקראות גדולות
, ונציה. רס"ג והמסורה, רד"ק, בעל הטורים, אבן עזרא, רלב"ג,רש"י
. ארבעה כרכים. דפוס זואן דיגארה.]1568[ שכ"ח
 מהדורה מפוארת של ה"מקראות גדולות" בפורמט.סט שלם
 שהדפיס זואן די גארה בשנות פעילותו הראשונות,גדול ומרשים
 די גארה ירש את דפוסו של המדפיס הווניציאני.כמדפיס בונציה
 מוזכר די גארה, בדף השער הכללי בכרך הראשון.דניאל בומברג
כ"בן משק הבומבירגי מנעוריו"' וצוין כי המהדורה נדפסה עם
.""האותיות אשר היו מהבומבירגי
. חותמות.רישומי בעלות עתיקים
,]1[ :' כרך ב.תתסא דף- תתיט, רכח,]6[ :' כרך א.ארבעה כרכים
- תרפח,]1[ :' כרך ד.תרפה דף- תמב,]1[ :' כרך ג.תמא דף-רלד
תתסא של- דפים תתיט.]; סו דף1[ ,תתקכו; ז- תתסג,תתיז
 דף תתיח ודף תתסב.חמשת המגילות נכרכו בסוף הכרך הראשון
, מצב משתנה בין הכרכים. ס"מ38- כ. חסרים,שהנם דפים חלקים
 במספר. כתמים. מרבית הדפים על נייר עבה ואיכותי.בינוני-טוב
 פגעי עש. קרעים משוקמים. נזקי עש.מקומות כתמים כהים
 הכרכים עברו שיקום. עם פגיעה בטקסט,משוקמים בדפים רבים
 בשני דפי שער קרעים משוקמים עם פגיעה במסגרת.מקצועי
 כריכות. חלק מהדפים הושלמו מעותקים אחרים ושוקמו.השער
.עור מפוארות חדשות
$6000 :פתיחה
$6000-8000 :הערכה

27

27. Mikraot Gedolot - Venice, 1568 - Complete Set - Large Format
Mikraot Gedolot, Torah, Neviim and Ketuvim, with the
Targum and Rashi, Ralbag, Ibn Ezra, Ba'al HaTurim,
Radak, R. Saadia Gaon and the Mesorah commentaries.
Venice: Giovanni (Zuan) Di Gara, 1568. Four volumes.
Complete set. Elaborate edition of the Mikraot Gedolot
in an impressive large format printed by Giovanni
(Zuan) Di Gara in his first years as a printer in Venice.
Di Gara inherited his printing press from the celebrated
Venetian printer Daniel Bomberg. On the general title
page of the first volume, Di Gara is referred to as "An
apprentice of Bomberg from his youth" and the edition
is noted as printed with "the letters which belonged to
Bomberg".
Ancient ownership inscriptions. Stamps.

Four volumes. Vol. 1: [6], 228, 819-861 leaves. Vol. 2: [1],
234-441 leaves. Vol. 3: [1], 442-685 leaves. Vol. 4: [1], 688817, 863-926; 7, [1]; 66 leaves. Leaves 819-861 of the five
Megillot are bound at the end of the first volume. Lacking
leaf 818 and leaf 862 which are both blank. Approx. 38 cm.
Condition varies, good-fair. Most of the book is printed on
thick high-quality paper. Stains. Dark stains at some places.
Worming. Repaired tears. Repaired worming to many leaves,
affecting text. The volumes have been professionally restored.
Repaired tears affecting title page border to two title pages.
Some leaves were replaced with leaves from other copies and
restored. New elegant leather bindings.
Opening price: $6000
Estimate: $6000-8000
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 של"ז, קראקא-  ספר תורת החטאת.28
, על פי מנהג פולין ואשכנז, דיני איסור והיתר,ספר תורת החטאת
 דפוס.]1577[  של"ז, קראקא. הרמ"א- מאת רבי משה איסרליש
. מהדורה שניה עם הוספות המחבר.יצחק פרוסטיץ
 המהדורה.מהדורה מוקדמת של ספר ההלכה היסודי שכתב הרמ"א
 המהדורה שלפנינו.הראשונה נדפסה בחיי הרמ"א בקראקא ש"ל
 ובה נוספו,)נדפסה שנים ספורות לאחר פטירתו (בשנת של"ב
תוספות והגהות שהוסיף הרמ"א על עותק המהדורה הראשונה
 "ונוסף על הראשונים שנדפס: כפי שנכתב בשער,שהיה ברשותו
מתוך ספר הגיה הגאון מהר"ר משה איסרליס ז"ל בכתב ידו קודם
."שנתבקש בישיבה של מעלה
, רישומי בעלות בכתיבה אשכנזית עתיקה,בדף שלפני האחרון
 שהספר היה ברשותם-  בן ונכד, אב- המתעדים שלושה דורות
 "יצחק בר אלכסנדרי הכהן:) בקירוב17- המאה ה,(גרמניה
 "משה בן מהר"ר יצחק הכהן ז"ל,"דוירטמונט במדינת מארק
 ל"ע, "שמואל בר משה הכהן ז"ל הענזבורג,"הענזבורג במדינת גיילך
."...[לעת עתה] פה דיירן במדינת גיילך זה הספר מאבי ז"ל
.יד- מספר סימונים ותיקונים בכתב,בדפי הספר
, כתמים. נייר איכותי במצב טוב. מצב טוב. ס"מ18.5 .] דף1[ , יט,פד
 דף השער חתוך על גבול מסגרת.עקבות רטיבות בחלק מהדפים
.השער עם פגיעה קלה וחסרון בשוליה השמאליים ובצדה העליון
 קרעים.חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות העמודים בחלק מהדפים
 דף זה. עם פגיעה קלה בטקסט,)בדף האחרון (של לוח הטעויות
. כריכה ישנה.הודבק על נייר לחיזוק
. למיטב ידיעתנו לא הופיע במכירות פומביות.נדיר
$3000 :פתיחה
$4000-6000 :הערכה

28

28. Torat HaChatat - Krakow, 1577
Torat HaChatat, laws of issur and heter, as practiced in
Poland and Ashkenaz, by R. Moshe Isserles, the Rema.
Krakow: Yitzchak Prostitz, 1577. Second edition with
supplements by the author.
An early edition of the basic halachic work written by
the Rema. The first edition was printed in the author's
lifetime in Krakow in 1570. This edition was printed a
few years after the Rema's death in 1572 and contains
supplements and notations added by the Rema to the
first edition copy he possessed, as written on the title
page: "Supplemented to the earlier [teachings] printed
from the book proofread by R. Moshe Isserles in his
handwriting before he died".
On the next to last leaf are ownership inscriptions
in ancient Ashkenazi script showing that the book
belonged to three generations of one family, a father,
his son and his grandson (Germany, ca. 17th century):
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"Yitzchak son of Alexandrei HaCohen Davirtmont from
Marc", "Moshe son of R. Yitzchak HaCohen Henzburg
from Geich", "Shmuel son of Moshe HaCohen Henzburg
here in Geich, this book is from my father…".
Several handwritten marks and corrections appear on
the leaves.
84, 19, [1] leaves. 18.5 cm. Good condition. High-quality
paper in good condition. Stains, dampness traces to some
leaves. Title page is trimmed close to the frame, slightly
affecting the left and top margins. Leaves trimmed with
damage to the some of the titles. Tears to last leaf (errata),
slightly affecting text. The last leaf is mounted on paper for
reinforcement. Old binding.
Rare. To the best of our knowledge, this book has never
been auctioned.
Opening price: $3000
Estimate: $4000-6000

29a
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29. Mekor Chaim - Mantua, 1559 - Signature of
Moses Mendelssohn - Ancient Glosses

 חתימת משה-  שי"ט, מנטובה-  ספר מקור חיים.29
 הגהות עתיקות- מנדלסון

Mekor Chaim, commentary on the Torah, by R. Samuel
ibn Seneh Zarza. Mantua: Meir son of Efraim of Padua
and Ya'akov son of Naftali HaCohen of Gazzuolo, 1559.
Only edition.
On the top of the title page is the signature of Moses
Mendelssohn: "Moshe of Dessau".
A German inscription appears on the front flyleaf noting
that the book belonged to the collection of Moshe
Mendelssohn and that the signature at the top of the
title page is in his handwriting.
Under this inscription is another ownership inscription
signed "L. Loewe" [Dr. Eliezer Loewe, the renowned
secretary of Sir Moses Montefiore]. He writes that he
received the book from his friend David Friedlander,
a member of the Berlin city council [David Friedlander
was a member of the Enlightenment Movement and a
leader of the Berlin Jewish community, friend and pupil
of Moses Mendelssohn].
Pasted under the inscription is a printed ex-libris of
"Ya'akov Chaim HaLevi", London 1895, stating that
the book came from the estate of his father, Dr. Eliezer
HaLevi, with biographic details about his father.
Handwritten marks and references on the leaves
(underlining, numbers and Latin letters). Four long
glosses in ancient Ashkenazi script appear on p. 43a and
on p. 46a. On p. 86b is another gloss in a later Ashkenazi
script.
Moses Mendelssohn (1729-1786) was a Jewish-German
philosopher, Bible translator and commentator,
considered to be the most famous Jew in the 18th century.
His articles on the "modern state" and enlightenment
in Germany of his times were highly esteemed and
his work marked the beginning of a liberal Jewish
philosophy that sought to promote values such as
humanism, religious tolerance and multi-cultural society.
Mendelssohn published the Kohelet Mussar periodical
which is considered the first modern Hebrew journal
and published German translation and commentary on
the Torah (thought to be a prominent accomplishment
of the Enlightenment Movement). His important
philosophical compositions on metaphysics were widely
read and gained him fame (he was dubbed the "German
Socrates"). A number of his pupils succeeded him as key
figures in the Jewish Enlightenment Movement. David
Friedlander who owned this book was an outstanding
individual among those pupils. He led the Berlin Jewish
community and was one of the most radical members of
the Enlightenment Movement.
130 leaves. 29.5 cm. Light high-quality paper. Good
condition. Stains. Tear to margins of title page and following
leaf. Old binding.
Some copies have a censored leaf of introduction,
reprinted after several lines were omitted. This copy has
the original introduction leaf.

 המכונה, מרבי שמואל צרצה, ביאור על התורה,ספר מקור חיים
 דפוס מאיר בן אפרים.)1559(  שי"ט, מנטובה.רבי שמואל אבן סנה
. מהדורה יחידה.מפדובה ויעקב בן נפתלי הכהן מגאזולו
 "הקטן:ידו של משה מנדלסון- חתימה בכתב,בראש עמוד השער
 משולבים ראשי, בסוף החתימה בעברית."]משה מדעסא [דעסוי
.MM :התיבות של שמו בגרמנית
 רישום בגרמנית המציין כי הספר הגיע,בדף המגן שלפני השער
-מהאוסף של משה מנדלסון וכי החתימה בראש השער היא בכתב
.ידו
L. Loewe  רישום בעלים נוסף החתום ע"י,מתחת לרישום זה
,] מזכירו הנודע של משה מונטיפיורי,[לואי ֶלווה = ד"ר אליעזר לוי
 חבר מועצת העיר,הכותב שקיבל את הספר מידידו דוד פרידלנדר
 מאנשי תנועת ההשכלה וממנהיגי הקהילה,ברלין [דוד פרידלנדר
.] ידידו ותלמידו של משה מנדלסון,היהודית בברלין
," של "יעקב חיים הלוי,ספר מודפס-מתחת לרישום מודבק תו
, ובו נכתב שהספר הגיע מעזבון אביו ד"ר אליעזר הלוי,לונדון תרנ"ה
.בתוספת פרטים אודות אביו
 מספרים,יד (קוים להדגשה-בדפי הספר סימונים וציונים בכתב
, ארבע הגהות ארוכות1/ ודף מו1/ בדף מג.)ואותיות לטיניות
 הגהה."... "דע:בכתיבה אשכנזית עתיקה (אחת ההגהות מתחילה
, הגהה נוספת2/ בדף פו.)"... "גם דע לך הסוד:אחרת מתחילה
.בכתיבה אשכנזית מאוחרת יותר
,גרמני- פילוסוף והוגה דעות יהודי- )1729-1786( משה מנדלסון
 הנחשב ליהודי המפורסם ביותר במאה,מפרש ומתרגם המקרא
 מאמריו בנושא הנאורות ו"המצב המודרני" בגרמניה של.18-ה
 והגותו מציינת את ראשיתה,תקופתו זכו להערכה ולתפוצה רבות
 סובלנות,של הגות יהודית ליברלית המקדמת ערכים כהומניזם
 מנדלסון הוציא לאור את כתב העת.תרבותית-דתית וחברה רב
 הנחשב לכתב,)"ק ֶֹה ֶלת מוסר" (לענייני מוסר ותיקון מידות הנפש
 פרסם תרגום גרמני וביאורים לתורה,העת העברי המודרני הראשון
(מפעל זה נחשב לאחד המפעלים החשובים ביותר של תנועת
ההשכלה) וזכה לפרסים ולפרסום בזכות חיבוריו הפילוסופיים
החשובים בנושא הישארות הנפש ומטאפיזיקה (עד כי כונה
 כמה מתלמידיו היו לממשיכי דרכו ולדמויות.)""סוקרטס הגרמני
 אחד הבולטים שבהם היה.מרכזיות בתנועת ההשכלה היהודית
 ממנהיגי הקהילה היהודית בברלין ומן הרדיקליים,דוד פרידלנדר
. שהספר שלפנינו היה ברשותו,שבאנשי תנועת ההשכלה
 קרע בשולי. כתמים. מצב טוב. נייר בהיר ואיכותי. ס"מ29.5 .קל דף
. כריכה ישנה. ללא חסרון,השער והדף שלאחריו
 שנדפס מחדש לאחר,בחלק מהטפסים מופיע דף הקדמה מצונזר
 בטופס שלפנינו מופיע דף ההקדמה.שהושמטו ממנו מספר שורות
.המקורי
$3000 :פתיחה
$4000-6000 :הערכה

Opening price: $3000
Estimate: $4000-6000
29b
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30a

 .30כתב-יד אוטוגרפי  -חיבור שלם בהלכה ואגדה ,מאת מחבר לא מזוהה ,מחכמי מערב אירופה  -אמשטרדם ,שנות הת"צ -
כתב-יד שעבר במשפחת הגאון רבי ישראל ליפשיץ בעל "תפארת ישראל"
כתב-יד גדול ,דרושים וחידושים בהלכה ואגדה .אמשטרדם[ ,שנות
הת"צ ,המחצית הראשונה של המאה ה.]18-
כתיבה אשכנזית אופיינית לראשית המאה ה .18-כתיבה אוטוגרפית
של מחבר ,עם תיקונים ,מחיקות והוספות רבות בשולי הגליונות
ובין השורות.
בראש העמוד הראשון" :בע"ה יו' ג' ד' תשרי דהאי שתא תצ"ג
לפ"ק" .בתחילת "דיני מליחה" (דף [/119א])" :בע"ה יו' א' ט"ו אלול
דהאי שתא תצ"א לפ"ק פה אמשטרדם".
כולל :חידושים על הש"ס ,בהלכה ובאגדה ,במאמרים ארוכים .בין
היתר :פלפולים ארוכים על סוגיות במסכתות ברכות ,שבת ,פסחים
ויומא ,חידושים על הבית יוסף בהלכות פסח ,חידושים בהלכות
נדה ,ביאור על הרמב"ם הלכות תלמוד תורה ,חידושים על תחילת
מסכת בבא קמא ,ועוד .מדף [ ,]89חידושים על טור ושולחן ערוך
הלכות טריפות והלכות מליחה [איורים רבים להמחשה בהלכות
טריפות].
התוכן לא נדפס .לא הצלחנו לזהות מי הכותב ,אך כפי הנראה מדובר
ברב חשוב מחכמי אירופה .מהכותרת הנזכרת לעיל עולה שהכותב
התגורר או שהה בעיר אמשטרדם בשנת תצ"א ( .)1731ידוע לנו כי
כתב-היד עבר במשך דורות רבים עד לימינו במשפחת צאצאיו של
הגאון רבי ישראל ליפשיץ בעל "תפארת ישראל" (תקמ"ב-תרכ"א),
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ויתכן שנכתב בידי אחד מאבותיו או רבותיו (סבו של בעל "תפארת
ישראל" היה הגאון רבי ישראל ליפשיץ אב"ד קליווא ,בעל "אור
ישראל" ,הידוע מפרשת "הגט מקליווא" .אביו של רבי ישראל אב"ד
קליווא היה רבי אליעזר אב"ד אוסטרובצה ונייאוויט ובעל שו"ת
השיב ר' אליעזר ושיח השדה [נפטר תק"י] .אחיו של רבי אליעזר
היה רבי יהודה ליפשיץ שהיה רב ברוטרדם).
נראה שדרש את חלק מן הדברים ברבים ויתכן שהיה רב קהילה או
מרביץ תורה ,שכן בדף [/53א] ,בהגהה שבצד הגליון ,הוא כותב..." :
כן יישבתי מכילתא זו בשעה שהייתי דורש ,ומה שהגהתי בפנים הוא
לפי דרכו של הפרשן שם במכילתא ."...במקום אחד הוא כותב (דף
[/54א])..." :לפי הקיצור אל דרוש זה ,אלא מה שכתבתי בפנים צריך
אני לעיין משום שהוא כדרך ארוכה יותר" .בדף [/26ב] הוא מביא
נדון מעניין על "שאלת שופר מחיה שיש לה קרן אחת במצחו."...
[ ]139דף (מתוכם  11ריקים) 33 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים
ובלאי ,עקבות רטיבות .נייר יבש ושביר .בלאי עם חסרון בדף ופגיעה
בטקסט בשוליים התחתונים-פנימיים של הדפים .קונטרסים
מנותקים באופן חלקי .כריכה מקורית ,פגומה ורופפת.
פתיחה$5000 :
הערכה$8000-12,000 :

30b

30. Autographic Manuscript - Whole Halachic and Aggadic Composition by an Unknown Author from
Western Europe - Amsterdam, 1730s - Manuscript Passed Down in the Family of Rabbi Yisrael Lifshitz,
Author of "Tiferet Yisrael"
Large manuscript, homilies and novellae in halacha and
aggada. Amsterdam, [1730s].
Ashkenazic handwriting, characteristic to the early
18th century. Autographic writing of the author, with
emendations, deletions and many additions in the
margins and between the lines.
The heading on the first page reads: "Tuesday, 4th
Tishrei 1732". The heading at the beginning of "Laws
of Salting" (p. [119a]) reads: "Sunday, 15th Elul 1731,
Amsterdam".
The manuscript is made up of Talmudic novellae
regarding both halacha and aggada, in long essays.
The essays include, inter alia: long novellae on topics in
Tractates Brachot, Shabbat, Pesachim and Yoma, novellae
on the Beit Yosef in the laws of Passover, novellae on
the laws of nidda, elucidation of the Rambam's laws of
Talmud Torah, novellae on the beginning of Tractate
Bava Kamma, and others. From leaf 89 onwards, the
manuscript contains novellae on the Tur and Shulchan
Aruch, laws of treifot (kashrut of animals with physical
defects) and melicha (ritual salting), including many
explanatory illustrations in the laws of treifot.
The content has never been printed. We have not
succeeded in identifying the author, who was evidently
a prominent European rabbi. The aforementioned
heading implies that the author resided in Amsterdam
in 1731. It is known that this manuscript was passed
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down for many generations up until our days, in the
family of the descendants of R. Yisrael Lifshitz, author
of "Tiferet Yisrael" (1782-1860), and it is possible that
the manuscript was authored by one of his ancestors
or teachers. (The grandfather of the "Tiferet Yisrael"
was R. Yisrael Lifshitz, rabbi of Kleve, author of "Ohr
Yisrael". He is renowned for his involvement in the
case of the "Get of Kleve" [Kleve divorce]. The father
of R. Yisrael of Kleve was R. Eliezer, rabbi of Ostrowiec
Świętokrzyski and Neuwied, author of Responsa Heshiv
Rabbi Eliezer and Siach HaSadeh [died 1750]. R. Eliezer's
brother was R. Yehuda Lifshitz, rabbi in Rotterdam).
It seems that the author used the content of the
manuscript in his public sermons, and it is possible that
he was a rabbi or Torah disseminator, as a gloss on p.
53a reads: "...This is how I answered the Mechilta during
my sermon, and what I wrote is the answer of the
commentator to the Mechilta…". On p. 26b he discusses
an interesting halachic question regarding a shofar
made from an animal with one horn on its forehead.
[139] leaves (including 11 blank). 33 cm. Good-fair condition.
Stains and wear, traces of dampstains. Fragile, brittle paper.
Wear with loss and textual damage to the inner bottom
margins of the pages. Partially detached gatherings. Original
binding, damaged and loose.
Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000

 חתימות הגאון רבי-  תק"ב, קושטא-  ספר דינא דחיי.31
אפרים זלמן מרגליות מבראד
 מאת רבי חיים בנבנשתי בעל, ביאור על הסמ"ג,ספר דינא דחיי
 דפוס האחים.]1742  [תק"ב, קושטא.ב- חלקים א.""כנסת הגדולה
. מהדורה ראשונה.ראובן וניסים אשכנזי
ידו של הגאון המפורסם-בספר מופיעות מספר חתימות בעצם כתב
 במרכז השער של."רבי אפרים זלמן מרגליות בעל "בית אפרים
." "הק' אפרים זלמן מרגליות מבראד: חתימתו המלאה,חלק ראשון
-[ "הק' אפרים זלמן בה:)בראש השער חתימה נוספת (מעט קצוצה
 בראש השער של חלק ב' חתימה נוספת."]---[ ] מ' מנחם מאניש "קניתי מהוני [ל]כבוד צורי וקוני הק' אפרים זלמן:)(מעט פגומה
."] מבראד---[בה
תקפ"ח) בעל-הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד (תקכ"א
 אשר נודע בכל, גאון מפורסם."ה"בית אפרים" ו"מטה אפרים
תפוצות ישראל לאחד מגדולי הפוסקים והחליף שו"ת עם כל גאוני
 בצעירותו." בן דורם של ה"נתיבות המשפט" וה"קצות החושן.דורו
,) לאחר תקופה קצרה עבר לבראד (ברודי,שימש ברבנות בעיר אוהניב
 מאחר והיה עשיר מופלג ותורה וגדולה,בה לא נשא משרה רבנית
 היה מקורב לחסידות ולגדולי תלמידי המגיד.התאחדו על שולחנו
 והסכים על הדפסת ספרי חסידות רבים אולם הוא עצמו,ממזריטש
 היו שהאשימוהו כמי ש"צינזר" את, יתירה מכך.לא נחשב לחסיד
 למחותנו בעל,דברי המגיד ממזריטש מספר "פנים יפות" על התורה
.915-913 ' עמ,'ה"הפלאה" (ראה אודותיו באנצי' לחכמי גליציה ג
 ספריו בשו"ת ובהלכה הנם מספרי.)קנד-בספר דור דעה עמ' קנ
 וכפי שהעיד עליו, וכבר בחייו היו מפורסמים,היסוד של פסק ההלכה
 "ובכל יום שמועותיו בבתי מדרשינו מספרים:החתם סופר בהספדו
.)פא- עמ' עט,שחיבר" (אישים בתשובות חתם סופר
 רוב. מצב משתנה טוב עד בינוני. ס"מ28 . קלו דף,]1[ ; ריא דף,]2[
 ושער,קפח- פגימות בשולי מספר דפים (קפז.הדפים במצב טוב
 חיתוך.'חלק ב') נזקי עש על הטקסט בדפים האחרונים של חלק ב
. מעט בלויה, כריכת עור עתיקה.דפים צבעוני

31a

$1000 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה
31b

31. Dina D'Chayei - Constantinople, 1742 - Signatures of Rabbi Efraim Zalman Margolioth of Brody
Dina D'Chayei, commentary on the Smag (Sefer Mitzvot
HaGadol), by R. Chaim Benveniste, author of Knesset
HaGedolah. Parts 1-2. Constantinople: the brothers
Re'uven and Nissim Ashkenazi, [1742]. First edition.
The book bears several signatures of the famed R.
Efraim Zalman Margaliot, author of Beit Efraim. His
full signature appears in the center of the title page of
part 1: "Efraim Zalman Margaliot of Brody". Another
(slightly trimmed) signature appears at the top of the
title page: "Efraim Zalman son of M. Menachem Menish
[---]" and another signature (slightly marred) appears at
the top of the title page of part 2: "I have purchased this
with my money… Efraim Zalman son of [---] of Brody".
R. Efraim Zalman Margolioth of Brody (1761-1828),
author of Beit Efraim and Mateh Efraim. A famous
Torah scholar and renowned posek, he exchanged
halachic responsa with many of the sages of his times.
He lived in the generation of the Netivot Mishpat and
Ketzot Shulchan. In his youth, he served in the rabbinate
of the city of Uhniv, shortly thereafter relocating to
Brody choosing not to serve in the rabbinate since

he was blessed with extreme wealth. He was close to
Chassidism and to the leading disciples of the Magid of
Mezritch and endorsed the printing of many Chassidic
books although he himself did not adopt Chassidism.
He was even accused of "censoring" the words of the
Magid of Mezritch in his book Panim Yafot on the Torah
at the time he sent it to his mechutan, the author of
Hafla'ah (see Encyclopedia L'Chachmei Galicia, vol. 3,
pp. 913-915, and Dor De'ah, pp. 150-154). His books of
responsa and halacha are basic books of halachic rulings
and were already celebrated in his lifetime. The Chatam
Sofer eulogized him: "Every day his teachings from the
books he wrote resound in our Beit Midrash" (Ishim
B'Teshuvot Chatam Sofer, pp. 79-81).
[2], 211 leaves; [1], 136 leaves. 28 cm. Condition varies,
good to fair. Most leaves are in good condition. Damages to
margins of several leaves (187-188 and title page of part 2).
Worming to text of the last leaves of part 2. Colored edges.
Ancient, slightly worn leather binding.
Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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 חתימת רבי מאיר-  תקכ"ב, ברלין-  ספר בעלי הנפש.32
פוזנר בעל ה"בית מאיר" והגהות בכתב ידו

32a

, עם הלכות נדה להרמב"ן, הלכות נדה להראב"ד,ספר בעל הנפש
.]1762  [תקכ"ב, ברלין.וחידושי הר"ן על מסכת נדה
ידו של הגאון רבי-בבטנת הכריכה (המקורית) חתימה בכתב
 "הק' מאיר פוזנר לע"ע אב"ד דק"ק:"מאיר פוזנר בעל "בית מאיר
 בשולי הגליונות הגהות למדניות בכתב ידו האופייני."שאטלאנד
 רוב ההגהות הן על.) ומספר תיקונים קצרים,(שבע הגהות ארוכות
 ההגהות נכתבו בסגנונן האופייני של הגהות ה"בית.חידושי הר"ן
 "צ"ע מנ"ל: בביטויים כדוגמת, המשיג ומקשה על דברי הר"ן,"מאיר
 ההגהות שלפנינו אינן ידועות."..."; "דברים אלו ליתניהו שהרי...הא
.ולא נדפסו מעולם
,)12928  אוצר הרבנים,תקס"ז-הגאון רבי מאיר פוזנר (תפ"ט
 לאחר נישואיו גר אצל חותנו בפוזנא ועל.מגדולי רבני ופוסקי דורו
, לאחר פטירת אשתו עבר לליסא."שם אותה תקופה כונה "פוזנר
 בתקכ"ג אב"ד.שם למד בצוותא עם ידידו רבי דוד טעביל מליסא
. משם נתפרסם בכל רחבי פולין כאחד מגאוני דורו,)מעזריטש (פולין
הגאון רבי עקיבא איגר התכתב עמו רבות וראה בו את הסמכות
 באחת מתשובותיו מכנהו "הגאון הגדול.העליונה באותו דור דעה
 בוצינא, מדברנא דאומתיה, רבא דעמיה, נזר הקודש,האמיתי
דנהורא" (עשרות תשובות בשו"ת רעק"א ובשו"ת בית מאיר הן
 בספרו שו"ת בית מאיר מופיעות התכתבויות.)מהתכתבויות אלו
: ביניהם, אשר הפנו אליו את שאלותיהם וספקותיהם,עם גדולי דורו
 רבי שלמה זלמן, רבי יעקב מליסא,"רבי יוסף חתן ה"נודע ביהודה
. ועוד," רבי אברהם דנציג בעל "חיי אדם,"בעל ה"חמדת שלמה
 והחל משנת תקמ"ב,) כיהן כרב בקניגסברג1767( משנת תקכ"ז
- ) כיהן כאב"ד איחוד הקהילות של דנציג [קהילות שו"ל1781(
 ומקום מושבו היה בשוטלנד במשך,] לאנגפור ווינבערג,שוטלנד
 חיבורו "בית מאיר" על שולחן ערוך "אבן העזר" הוא. שנה25-כ
. מלבדו כתב חיבורים רבים נוספים,אחד מספרי היסוד בהלכות אלו
 נזקי עש רבים עם פגיעות.גרוע- מצב בינוני. ס"מ20.5 . עד דף,]1[
 כריכה מקורית פגומה עם.)בטקסט (משוקמים במילוי נייר מקצועי
. ללא שדרה.נזקי עש
$1500 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה

32b

32. Baalei HaNefesh, Berlin 1762 - Signature of Rabbi Meir Posner, Author of Beit Meir, and Glosses in his Hand
Baal HaNefesh, Hilchot Nidah by the Raavad, with
Hilchot Nidah by the Ramban, and Chiddushei HaRan
on Tractate Nidah. Berlin, [1762].
The (original) pastedown of the binding bears a
handwritten signature of R. Meir Posner, author of Beit
Meir: "Meir Posner Rabbi of Schottland". The book
includes scholarly glosses in his handwriting (seven long
glosses and several short revisions). Most glosses refer
to the teachings in Chiddushei HaRan. The glosses were
written in the characteristic style of the Beit Meir glosses
and pose inquiries on the words of the Ran. These
glosses are not known and have never been printed.
R. Meir Posner (1729-1807, Otzar HaRabbanim 12928) was
a prominent rabbi and posek. He was named Posner after
the time he lived by his father-in-law in Poznań after his
marriage. After his wife died, he moved to Leszno where
he studied with his companion R. David Tevil. In 1763, he
served as Rabbi of Międzyrzec (Mezritch) and his fame
spread throughout Poland. R. Akiva Eger exchanged
extensive correspondence with R. Meir and considered
him the supreme Torah authority of his days. In a
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responsum, R. Akiva Eger refers to R. Meir as "the truly
outstanding Gaon… bright light" (dozens of the responsa
in the Rabbi Akiva Eger responsa and in the book Beit
Meir responsa originate from this correspondence). The
book Beit Meir contains correspondence with leading
Torah scholars of his times who wrote him their queries
and deliberations. These include R. Yosef son-in-law
of the Noda B'Yehuda, R. Yaakov of Leszno (Lissa), R.
Shlomo Zalman, author of Chemdat Shlomo, R. Avraham
Danzig author of Chayei Adam, etc. As of 1767, he served
as Rabbi of Königsberg and later as Chief Rabbi of the
Danzig union of communities [Schottland, Weinberg,
and Langfuhr] for 25 years. He authored many books
including his important work Beit Meir on the laws of
Shulchan Aruch Even HaEzer.
[1], 74 leaves. 20.5 cm. Fair-poor condition. Extensive
worming affecting text (professionally restored with paper
filling). Contemporary damaged binding with worming.
Lacking spine.
Opening price: $1500
Estimate: $3000-5000

 .33מכתב בכתב-ידו של רבי עקיבא איגר  -תשובות לחידושי בנו רבי שלמה איגר
דף בכתב-ידו של הגאון רבי עקיבא איגר  -מכתב חידושי תורה (לא
חתום) שנשלח לבנו הגאון רבי שלמה איגר[ .פוזנא ,שנות התק"פ
בקירוב].
תשובות הלכתיות בסוגיות שונות שנדונו בין האב הגדול לבנו הגאון
(בדיני בשר בחלב במפרכסת ,ודיני אבר מן החי; ביטול באיסורי
הנאה; חצי שיעור באיסורי הנאה; בדיני כתמים; ועוד נושאים).
בדבריו שבכתב-היד שלפנינו מתייחס רבי עקיבא לבנו בתואר
"הגנ"י" [הגאון נרו יאיר]" :במה שעמדתי להקשות ...אמר בני
הגנ"י" ;"...מ"ש בני הגנ"י באמצע דבריו" ;"...מה שפלפל בני הגנ"י;"...
"תו כתב בני הגנ"י"; "מ"ש בני הגנ"י בדין כתמים ,זה האמת כמ"ש
בני הגנ"י ."...מכתבו זה של רבינו עקיבא איגר נמצא בין גנזי כתביו
של בנו רבי שלמה איגר ,ונדפס בספר "שו"ת רבי שלמה איגר",
כתבים סימן כ"ט (ירושלים ,תשמ"ג ,עמ' רסח-רע) .ראה צילום
מצורף (עם ציונים בכת"י של טעויות המעתיקים באותה מהדורה).
הגאון המפורסם רבינו עקיבא אייגר (תקכ"ב-תקצ"ח) ,גדול גאוני
דורו .נולד באייזנשטאט ,לאביו רבי משה גינז ולאמו בת הגאון רבי
עקיבא אייגר הראשון [אב"ד פרשבורג ,בעל "משנת דרבי עקיבא"].
עוד טרם הגיעו לגיל בר-מצוה למד בישיבת ברסלוי במחיצת דודו
ורבו הגאון רבי בנימין וואלף אייגר .בהיותו בן ט"ו שנה כבר החל
לומד שיעור בפני תלמידים .עם נישואיו בשנת תקל"ח עבר לגור
בעיר ליסא בבית חותנו רבי איצק מרגליות .למרות היותו רך בשנים
נחשב כאחד מגדולי הלמדנים בעיר ,שהיתה מרכז התורה באותה
תקופה.
בשנת תקנ"ב נתקבל לרב בעיר מארקיש-פרידלנד ויסד שם ישיבה.
בשנת תקע"ה עבר לכהן כרב בעיר פוזנא בה שימש כ"ג שנים
עד פטירתו ,שם יסד ישיבה והעמיד תלמידים הרבה .ההשקעה
בתלמידיו ,היתה חשובה אצלו יותר מאשר כתיבת חידושי-תורה
והשבת תשובות לאלפי השאלות שהגיעו אליו מכל קצוי תבל .איש
קדוש בעל "רוח הקודש" ,ענוותן ונעים הליכות אשר לא השתרר
על הציבור ,אך ידע לעמוד בתוקף על כבוד הרבנות וכבוד התורה.
הנהיג ברמה את קהילות מחוז פוזנא והאזור (צפון פולין ומדינת
פרוסיה) ולחם בתוקף רב ובהצלחה ברפורמים ומחריבי הדת.
התקין תקנות מרובות והקים מוסדות רבים לטובת הציבור (היה

R. Akiva Eger devoted his entire life to Torah study,
known for his amazing proficiency and his deep
interpretations which became basic tenets of Torah
learning until our times. His books and novellae are
key Torah texts for yeshiva students and for poskim. R.
Elazar Menachem Shach, author of Avi Ezri, writes in
his approbation to the book Pote'ach She'arim - Some
of the Torah Teachings of R. Akiva Eger (Jerusalem,
1985) "For us, Rabbi Akiva Eger and his opinions and
reasoning are as conclusive as one of the Rishonim…".
[1] leaf, 24 cm. Written on both sides, approximately 56
handwritten lines. Fair condition. Wear and tears (with very
)little damage to text), repairs with transparent (non-acidic
adhesive tape.
Opening price: $15,000
Estimate: $20,000-30,000

 | 66אפריל 2018

נוהג לבקר כל חולה וחולה בקהילות בהם שימש כרב ,ולעת זקנתו
מינה אנשים מיוחדים שיעשו זאת במקומו ,כשהוא מבקש שיעבירו
אליו את שמות החולים לתפילה עבורם).
מצאצאיו נודעו כגדולי דורם ,הגאון רבי שלמה אייגר (תקמ"ו-
תרי"ב)  -מנגידי וורשא וממלא-מקום אביו ברבנות פוזנא ,בעל
"גליון מהרש"א" וספרים נוספים; הגאון רבי אברהם אייגר מהעיר
ראוויטש ,שערך את כתבי אביו (עם הוספותיו החתומות "אאבה"ה"
 אמר אברהם בן הרב המחבר) ,וחתנו הגדול הגאון רבי משה סופרבעל ה"חתם סופר" ,שנשא בזיווג-שני את בת רע"א [הרבנית שרל,
ֵאם-צאצאיו רבי אברהם שמואל בנימין וואלף בעל ה"כתב סופר",
ורבי שמעון סופר אב"ד קראקא].
רבינו עקיבא אייגר עמל בתורה במסירות נפש כל ימיו .נודע
בבקיאותו הרחבה ובהגדרותיו העמוקות אשר הפכו לאבני-יסוד
בלימוד התורה עד ימינו .ספריו וחידושיו הפכו לספרי יסוד בעולם
הישיבות ואצל כל פוסקי ההלכה .הגאון רבי אלעזר מנחם שך בעל
"אבי עזרי" כותב בהסכמה לספר "פותח שערים  -מתורתו של
רבינו עקיבא אייגר" (ירושלים ,תשמ"ה) "כי הגרעק"א אצלינו ודעתו
וסברתו מכריעות כאחד מן הראשונים."...
מחיבוריו :ספר "תשובות רבי עקיבא אייגר" נדפס בחייו על ידי בניו
על פי הוראותיו .אחרי פטירתו המשיכו בניו להדפיס ספר "דרוש
וחידוש" מחידושיו ,וכן יצאו חלקים נוספים לתשובות .הגהות "גליון
הש"ס" (שנדפסו תחילה בחייו בש"ס פראג ובש"ס וילנא) ,הגהותיו
לשו"ע ו"תוספות רעק"א" למשנה .תשובות נוספות וחידושי תורה
מכת"י נדפסים עד היום (כמו הספרים" :קושיות עצומות"" ,כתב
וחותם"" ,מכתבי רבי עקיבא אייגר" ועוד) .ספריו השונים זכו
למהדורות רבות ,חלקן במהדורות מוערות ומורחבות ,עם הוספת
ליקוטים ממקומות אחרים מדברי תורתו ה"עניים במקום אחד
ועשירים במקום אחר".
דף  24ס"מ ,כתוב משני צידיו ,כ 56-שורות בכתב ידו .מצב בינוני.
בלאי וקרעים (כמעט ללא פגיעה בטקסט) הדבקות נייר דבק שקוף
(לא חומצי).
פתיחה$15,000 :
הערכה$20,000-30,000 :

Torah observance. He issued many regulations and
established many public institutes. (In the realm of his
rabbinical duties, he was accustomed to visiting every
ill person who resided in the communities. After his
strength waned in his senior years, he appointed special
emissaries to visit the ill in his stead and requested to
receive their names so he could pray for them).
His descendants were also leading Torah scholars:
R. Shlomo Eger (1786-1852), one of Warsaw's most
influential Jews and his father's successor in the Posen
;rabbinate. He wrote Gilyon Maharsha and other books
R. Avraham Eger from the city of Rawicz who edited
his father's writings [with his own additions signed
"A.A.B.H.H. - acronym of the Hebrew "Amar Avraham
Ben HaRav HaMehaber" (Avraham, son of the author
said)]; his renowned son-in-law R. Moshe Sofer, author
of the Chatam Sofer who after the death of his first wife,
wed the daughter of R. Akiva Eger [Rebbetzin Sherel,
mother of R. Avraham Shmuel Binyamin Wolf, author of
the Ktav Sofer and R. Shimon Sofer, Rabbi of Krakow].

33

33. Letter Handwritten by Rabbi Akiva Eger - Response to Novellae Written by his Son Rabbi Shlomo Eger
A leaf handwritten by R. Akiva Eger. Letter of Torah
novellae [unsigned], sent to his son R. Shlomo Eiger.
[Posen, ca. 1820s].
Halachic responsa on various treatises discussed
between the illustrious father and his erudite son. In this
manuscript, R. Akiva refers to his son with the acronym
of "HaGaon, nero ya'ir". This letter by R. Akiva Eger was
found among the writings of his son R. Shlomo Eger and
was printed in the book Rabbi Shlomo Eger responsa,
Ketavim, section 29 (Jerusalem, 1983, pp. 268-270). See
enclosed photocopy (with handwritten references for
comparing mistakes made by copiers of that edition).
The renowned Rabbi Akiva Eger (1761-1837) was an
eminent Torah scholar in his times, born in Eisenstadt,
son of R. Moshe Güns and of the daughter of the first
R. Akiva Eger [Rabbi of Pressburg, author of Mishnat
D'Rabbi Akiva]. Before he reached bar-mitzvah age,
he already studied in the Breslau Yeshiva under the
tutelage of his uncle and teacher R. Binyamin Wolf Eger
and at fifteen, began delivering Torah discourses. After
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his marriage in 1778, he moved to Leszno (Lissa) to the
home of his father-in-law R. Itzik Margaliot. In spite of
his young age, he was regarded as one of the leading
scholars of the city which was the hub of Torah study
at that time.
In 1792, he was appointed Rabbi of Mirosławiec
(Märkisch Friedland) and established a yeshiva in the
city. In 1815, he began his 23-year tenure as Rabbi
of Posen until his death in 1837. In Posen as well, he
founded a yeshiva and taught many disciples. He
cherished teaching his disciples and this pursuit took
precedence over writing Torah novellae and responsa
to the thousands of queries which reached him daily
from all corners of the world. A holy person with ru'ach
hakodesh, although supremely humble and gracious,
he insisted upon the honor due to the Torah and the
rabbinate. He used his authority to lead the communities
in the Posen district (Northern Poland and Prussia) and
fiercely and successfully fought the Reform movement
and those who attempted to tear down the walls of

 .34מכתב המלצה בכתב-יד קדשו וחתימתו של מרן החתם סופר  -עם ברכות לשנה טובה ול"חיי ובני ומזוני"
מכתב המלצה בכתב-יד קדשו וחתימתו של רבינו משה סופר בעל
"חתם סופר" .פרשבורג ,י"ב אלול תקפ"ד [.]1824
כ 17-שורות בכתב-יד קדשו וחתימתו של החתם סופר" :משה הק'
סופר מפפד"מ [מפרנקפורט דמיין]".
מכתב המלצה שנשלח אל הנגיד "הר"ר אייזק האפמאן נ"י ,מנהל עם
ה' בעיר מלוכה וויען הבירה" ,עבור קהילת ווערפאפצע (,Vrbovce
סלובקיה) ,הסמוכה לעיר סעמניץ ,שנפגעה משריפה ומבקשת
לבנות מחדש את בית הכנסת שנשרף כליל.
מכתב לבבי ,עם ברכות רבות שמעתיר החתם סופר על הנמענים,
אנשי קהילת וינה .בראש המכתב מברך בברכה לשנה טובה של "בני
חיי ומזוני" [חיים ,בנים ופרנסה]..." :לחיים בספר ,יוחק חוקי חיים
ובני ומזוני ."...בסיום המכתב הוסיף ברכות נוספות לשנה טובה:
"ישמע אליכם אלקי'[ם] ויאזין קול תפלתם בימי'[ם] הקדושי'[ם]

הבאי'[ם] לקראתינו להטיב לכם חתימה לאלתר לחיים מתוקנים."...
בראשית המכתב מתנצל החתם סופר על פנייתו וכותב שהוא יוצא
הפעם מגדרו בבקשה זו לבניית בית הכנסת ,שכן בדרך כלל אין
דרכו להטריח בבקשת עזרה ,מלבד בבקשות עבור חולים" :אין דרכי
לערוג מליצת ולהעמיס על צואר אנשים גבירים המסובלים בלא"ה
[בלאו הכי]  -זולת לחולים ונשברים הצריכים לרפואות ,כי שם ציוה
ה' את הברכה ,ושכרם כפול משמים  -אך ההכרח להטריח ...לסייע
בבנין בית מקדש מעט."...
המכתב וצילומו נדפסו בספר 'אגרות סופרים' ,וינה תרפ"ט ,חלק
שני (מכתבי החתם סופר) ,עמ' .104
דף (מקופל לשניים) 23 ,ס"מ .מצב טוב .מעט כתמים .סימני קיפול.
פתיחה$45,000 :
הערכה$50,000-60,000 :

כתב ידו של החתם סופר  -סגולה ליראת שמים
מפורסמים דבריו של הגאון רבי מרדכי בנעט ,כי עצם ההבטה בכתב ידו של ה"חתם סופר" מסוגלת ליראת שמים .סיפור זה מובא
ע"י רבי יוסף נפתלי שטרן ,בשם חמיו רבי שמואל אלכסנדרי סופר ,אשר שמע אותו מאביו ה"כתב סופר" .לפי המסופר ,לעת זקנתו
של מהר"ם בנעט ,עמדה על שולחנו שאלה מסובכת בעניני עגונה .חברי בית דינו בניקלשבורג כתבו קונטרס גדול בעניין ,ושלחוהו אל
החתם סופר שיחווה את דעתו .כאשר הגיע הקונטרס אל החתם סופר ,עיין בו מעט זמן לאחר מנוחת הצהרים והשיב את תשובתו
באותו היום .בית הדין בניקלשבורג התפלאו על מהירות תשובתו והחלו לעיין בתשובה .המהר"ם בנעט לקח את המכתב מידם ,ומיד
לאחר שראה כי מסקנת החתם סופר להיתר ,פקד על בית דינו לתת פסק שיתיר את נישואי העגונה .לאחר מכן ,חזר המהר"ם בנעט
ולקח את תשובת החתם סופר ,והחל לעיין בה בשנית .חברי בית הדין סברו כי הוא מסתפק עדיין בעניין ההיתר ,אך המהר"ם בנעט
אמר להם ,שימשיכו בכתיבת ההיתר ,שכן הוא מביט בתשובה רק משום שההסתכלות בכתב ידו של החתם סופר היא סגולה ליראת
שמים.
סיפור זה על המהר"ם בנעט היה רגיל לספר הגאון רבי אהרן קוטלר  -שתורתו של ה"חתם סופר" היתה חביבה עליו במיוחד.
בספר "חיים שיש בהם" (מהדורא קמא ,פרשת שמיני ,עמ' ר-רא) מובא הסיפור בשינויים בשם האדמו"ר מסאטמר :באחת הפעמים
הביא אחד מחסידי סאטמר מתנה לרבו ,מכתב כתוב בכתב-ידו של מרן החתם סופר ז"ל .בתחילה ,סירב הרבי לקבלו ממנו באמרו
שמכתב מהחתם סופר בודאי נמכר בדמים יקרים ושוה כסף רב .אילו היית מביא לי את שוויו של המכתב ,טען האדמו"ר ,בודאי לא
הייתי לוקח זאת ממך ,ועל כן אין רצוני לקבל ממך גם את כתב-היד ששוה הון תועפות .לאחר שהחסיד הפציר מאוד ברבו ,ניאות הרבי
מסאטמר לקבל ממנו את המכתב .מכתבו של החתם סופר הסב לאדמו"ר הנאה יתירה והוא קרא בו כמה פעמים .באותו מעמד סיפר
הרבי את הסיפור על המהר"ם בנעט ,שאמר בעת אחזו בתשובת החתם סופר ,כי על אף שירד לעומק דבריו תכף ומיד בפעם הראשונה,
אך "אני חוזר וקורא את הדברים מפני שהקריאה בכתב ידו של החתם סופר מסוגלת ליראת שמים".
סיפור מעניין מסופר על הגרא"מ שך ראש ישיבת פוניבז' ,שהגיע לניחום אבלים בבית אחד הרבנים החשובים בבני ברק .רב זה היה
מצאצאי ה"חתם סופר" וכאשר סיפרו לו הבנים כי בידם דף בכתב ידו של מרן החתם סופר ,ביקש לראותו .כשהביאו לו את הדף ,ביקש
הרב שך להוציאו מן הניילונית ,באומרו שעצם הנגיעה בכתב יד קדשו של ה"חתם סופר" מביאה ליראת שמים.
קדושתם וסגולתם המיוחדת של כתבי ידו של ה"חתם סופר" ,מקובלת גם כסגולה ל"שמירה" ולישועות שונות .מסופר כי כאשר היה
הגאון רבי שמעון סופר אב"ד קראקא יוצא לדרך ,היה נוטל עמו כסגולה ל"שמירה" כרכים מכתבי היד של אביו ה"חתם סופר" .עד
ימינו אלה ,תולים אנשים רבים את נס הצלתם מן השואה ,בכתבי ידו הקדושים של החתם סופר ,שלקחו בידם בעת נדודיהם ,ובזכותם
ניצלו מן ההרג והמלחמות .גם הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א מבני ברק ,מביא תמיד בדרשותיו כי החזקת כתבי ה"חתם סופר"
בבית היא סגולה גדולה לרפואה ולישועות.
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34. Letter of Recommendation, Handwritten and Signed by the Chatam Sofer - with Blessings for a Good
Year and "Health, Children and Livelihood"
Letter of recommendation handwritten and signed by R.
Moshe Sofer, author of the "Chatam Sofer". Pressburg
(Bratislava). Elul, 1824.
Approximately 17 lines handwritten and signed by the
Chatam Sofer ["Moshe Sofer of Frankfurt am Main"].
This letter of recommendation was sent to the
philanthropist "R. Isaac Hoffman, director of the Jewish
community in the capital city of Vienna" on behalf
of the community of Vrbovce, Slovakia, near Senica.
Vrbovce was damaged by fire, and the letter requests
assistance in rebuilding the synagogue that was
completely destroyed by the fire.
The letter is warm and heartfelt, with blessings heaped
on the recipients - the Viennese community. The
letter opens with blessings for a good new year filled
with health, children and livelihood: "…May you be
inscribed in G-d’s books for a good new year, one of
life, children and livelihood…". Further blessings are
added at the end of the letter: "May G-d listen to you

and your prayers on the upcoming holy days, so that
you may be immediately sealed for a good life…".
At the beginning of the letter, the Chatam Sofer
apologizes for his request, and explains that he
deviated from his usual custom in order to help rebuild
the synagogue, as he usually would not request
assistance except for the ill: "It is not my usual practice
to send letters that tax the already overburdened
philanthropists, except for the ill and broken, for in that
case G-d has explicitly stated that He will doubly bless
those who give - but in this case… I felt the need to
request assistance in the building of the synagogue…".
The letter and a picture of it are printed in "Igrot Sofrim",
Vienna, 1929, part II (letters of the Chatam Sofer), p. 104.
[1] leaf (folded in half), 23 cm. Good condition. Slight
staining. Folding marks.
Opening price: $45,000
Estimate: $50,000-60,000

Handwriting of the Chatam Sofer - Segula for Yirat Shamayim
Rabbi Mordechai Benet famously stated that just seeing the handwriting of the Chatam Sofer is a segula for Yirat
Shamayim (fear of Heaven). The following story was related by R. Yosef Naftali Stern, in the name of his fatherin-law R. Shmuel Alexandri Sofer, who heard it from his father the Ktav Sofer: As an elderly man, the Maharam
Benet dealt with a complex Halachic case concerning an agunah. The members of the Nikolsburg (Mikulov) Beit
Din wrote a long pamphlet on the matter and sent it to the Chatam Sofer, requesting his opinion. When the
pamphlet reached the Chatam Sofer, he studied it for a short while after his afternoon rest and responded the
very same day. The Mikulov Beit Din was astonished at the speed of his response and began to study his answer.
Maharam Benet took the letter from them, and upon seeing the Chatam Sofer's conclusion permitting the
agunah to remarry, immediately instructed his Beit Din to issue the ruling to permit her remarriage. Afterward,
Maharam Benet continued to study the Chatam Sofer's responsum, leading the members of the Beit Din to
assume that he still had doubts concerning the ruling. Maharam Benet instructed them to continue issuing the
ruling, and explained that he wished to continue looking at the responsum just because seeing the handwriting
of the Chatam Sofer is a segula for Yirat Shamayim.This story involving Maharam Benet was retold often by Rabbi
Aharon Kotler, who particularly cherished the Torah teachings of the Chatam Sofer.
The book Chaim Sheyesh Bahem (first edition, Parshat Shemini, pp. 200-201) retells this story with minor variations
in the name of the Satmar Rebbe: A Satmar chassid presented his rebbe a handwritten letter by the Chatam Sofer
as a gift. At first, the Rebbe refused to accept the gift, arguing that "A letter by the Chatam Sofer is very valuable,
and I would never have accepted its monetary value as a gift from you. I therefore do not wish to receive this
valuable manuscript either". After much persistence on the part of the chassid, the Satmar Rebbe finally agreed
to accept the letter. The letter by the Chatam Sofer gave him excessive pleasure and he read it a number of times.
On that occasion, the Rebbe recounted the story about the Maharam Benet who while holding the responsum by
the Chatam Sofer said that although he understood its content immediately upon the first reading, "I repeatedly
read the words because reading the handwriting of the Chatam Sofer is a segula for Yirat Shamayim".
An interesting story is told about R. Shach, Rosh Yeshivat Ponovezh, who paid a consolation visit to an important
rabbi in Bnei Brak who was a descendent of the Chatam Sofer. When the rabbi's sons told R. Shach that they
possess a page in the handwriting of the Chatam Sofer, he asked to see it and remove it from its protective cover,
since the actual touch of the handwriting of the Chatam Sofer leads to fear of Heaven.
The manuscripts of the Chatam Sofer, which are renowned for their holiness, are also recognized as a segula
for protection and various salvations. R. Shimon Sofer, rabbi of Cracow, was said to take manuscripts written
by his father, the Chatam Sofer, as a segula for protection whenever he would travel. Many Holocaust survivors
attribute the miracle of their survival to the holy writings of the Chatam Sofer which they took with them. R.
Yitzchak Zilberstein of Bnei Brak often mentions in his sermons that possessing writings of the Chatam Sofer is a
segula for cures and salvation.
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 .35חידושי המאירי ,מסכת מגילה  -מהדורה ראשונה -
העותק של המהר"ם שיק ,של רבי מנדל הלר אב"ד אלמאשד,
ושל רבי אברהם יצחק וויינברגר אב"ד קליינוורדיין
ספר חידושי המאירי ,על מסכת מגילה .אמשטרדם[ ,תקכ"ט .]1769
דפוס ליב זוסמנש .מהדורה ראשונה .בהסכמות רבני אמשטרדם,
שד"רי חברון ורבנים נוספים מרבני הולנד.
בדף לפני השער חתימה בכתב-ידו של המהר"ם שיק" :משה
ברעזאווע" .רישום בעלות של "ה[ק]' מענדיל העלליר אויס
באניאהאד אין פראיישטאדט" .רישומי בעלות רבים בדפי
הכריכה ,שהספר שייך להגאון רבי אברהם יצחק וויינברגר אב"ד
קליינווארדיין .אחד הרישומים הוא בחתימת נכדו "מרדכי ברודא".
הגאון הנודע רבי משה שיק  -מהר"ם שיק (תקס"ז-תרל"ט,
אוצר הרבנים  ,)15194מגדולי תלמידיו של ה"חתם סופר" .גאון
מופלא ,מגדולי דורו ,וממנהיגי יהדות הונגריה .נולד בעיר ברעזווא
( ,Brezovaמחוז נייטרא ,סלובקיה) ,ועל שמה היה חותם כל ימיו
"הק' משה שיק מברעזאווע" (החתימה שלפנינו היא כנראה מימי
עלומיו בישיבת פרשבורג ,בה היה מכונה רק בשם "משה ברעזאווע"
ואיש לא כינהו בשם משפחתו "שיק") .ראש ישיבה מפורסם ומראשי
הלוחמים ברפורמה .בגיל  14בא לישיבתו של ה"חתם סופר" והפך
עד מהרה לאחד מחשובי תלמידיו .שימש שנים רבות ברבנות בעיר
יערגן הסמוכה לפרשבורג ,ולאחר מכן כיהן עד פטירתו כרבה של
חוסט ,בה ייסד ישיבה גדולה והעמיד תלמידים מפורסמים .הותיר
אחריו יבול תורני עצום ,הכולל תשובות בהלכה ,דרשות ,חידושים
על הש"ס ,על תרי"ג מצוות ועוד.
הגאון רבי מנדיל העליר אב"ד אלמאשד (נפטר תרי"ח) .מחבר הספר
"חיבת הקודש" ,המצורף לספר "טיב גיטין" של אביו הגאון החריף
רבי צבי הירש העליר אב"ד באניהאד ואויבן ישן.
גיסו הגאון רבי אברהם יצחק וויינברגר אב"ד קליינוורדיין (תקס"ה-
תרמ"ה) ,חתן הגאון החריף רבי צבי הירש העליר אב"ד אובן ישן
בעל "טיב גיטין" ,וחתנו החורג של בעל ה"חתם סופר" [לאחר
פטירת חותנו רצ"ה העליר בשנת תקצ"ה ,נישאה אלמנתו לבעל
ה"חתם סופר" בזיווגו השלישי .בתה וחתנה עברו עמה לפרשבורג,
והתגוררו בביתו של ה"חתם סופר" כמה שנים ,כאשר רא"י קיבל
הדרכה רבה מחמיו ה"חתם סופר" בדרכי התורה והיראה] .לאחר
תקופה עבר לכהן כרב בפריישטאדטל ,ולאחר כמה שנים עבר לכהן
בעיר קליינווארדיין .רבי אברהם יצחק היה מגדולי הרבנים וראשי
הישיבות בהונגריה .בין תלמידיו נודעו רבי חיים צבי מנהיימר אב"ד
אונגוואר והאדמו"ר רבי משולם פייש לאווי (הראשון) אב"ד טאהש
(תקפ"א-תרל"ג) .מחבר הספרים "פני יצחק" (מונקאטש תרנ"ב)
ו"מילל לאברהם" (מונקאטש ,תרנ"ב) .חתנו היה רבי אברהם ברודא
אב"ד ברזנא (תקפ"ה-תרמ"ב) ,בעל "פרי החג" ,שהיה מתלמידי
ה"חתם סופר" וה"כתב סופר".
[ ,]3מ ]1[ ,דף 20 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ובלאי .כריכת עור מקורית,
בלויה ,מעוטרת בהטבעות זהב.
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פתיחה$1000 :
הערכה$3000-5000 :
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35. Chiddushei HaMe'eri, Tractate Megillah - First
Edition - Copy of the Maharam Schick, of R. Mendel
Heller Rabbi of Álmosd and of R. Avraham Yitzchak
Weinberger Rabbi of Kisvárda (Kleinwardein)
Chiddushei HaMe'eri on Tractate Megillah. Amsterdam:
Leib Zusmensch, [1769]. First edition. Approbations of
Amsterdam rabbis, Hebron emissaries and Dutch rabbis.
The front flyleaf bears the signature of the Maharam
Schick: "Moshe Brezová". Ownership inscription
of "Mendel Heller of Bonyhád in Freistadt". Many
ownership inscriptions appear on the endpapers,
stating that the book belongs to R. Avraham Yitzchak
Weinberger Rabbi of Kleinwardein (Kisvárda). One
inscription is signed by his grandson, "Mordechai
Broide".
The renowned R. Moshe Schick - Maharam Schick (18071879, Otzar HaRabbanim 15194) was an illustrious
disciple of the Chatam Sofer, an outstanding Torah
scholar, a luminary of his generation and leader of
Hungarian Jewry. He was born in Brezová and used to
sign "Moshe Schick of Brezová" (the signature on this
book was apparently signed during his youth at the
Pressburg Yeshiva, there he was known as only "Moshe
Brezová, the name Schick was not used). A renowned
head of yeshiva and leading opponent of the Reform
movement. At the age of 14, he began his studies at the
yeshiva of the Chatam Sofer and quickly progressed to
become a foremost disciple. He served in the rabbinate
of Svätý Jur near Pressburg for many years, thereafter
serving as Rabbi of Chust for the rest of his life, wherein
he established a large yeshiva and taught many
illustrious disciples. He left behind a trove of Torah
literature comprised of halachic responsa, homilies,
Talmudic novellae, a work on the 613 commandments,
and more.
R. Mendel Heller Rabbi of Álmosd (died in 1858),
authored the book Chibat HaKodesh, supplemented to
the book Tiv Gittin by his father R. Zvi Hirsch Heller of
Bonyhad and Óbuda.
His brother-in-law, R. Avraham Yitzchak Weinberger,
Rabbi of Kisvárda (1805-1885), son-in-law of R. Zvi
Hirsh Heller Rabbi of Óbuda, author of Tiv Gittin and
son-in-law of the third wife of the Chatam Sofer [after
the death of his father-in-law, R. Zvi Hirsh Heller, in
1835, the latter's widow wed the author of the Chatam
Sofer. Her daughter and son-in-law moved with her to
Pressburg and lived in the home of the Chatam Sofer
for several years. During this period, the Chatam Sofer
guided R. Avraham Yitzchak Weinberger in the path of
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Torah and fear of Heaven]. He later served as rabbi of
Kisvárda and was recognized as a leading Hungarian
leader and head of yeshiva. Among his renowned
disciples: R. Chaim Zvi Manheimer Rabbi of Ungvar, R.
Meshulam Feish Lowy (the first) the Tosher Rebbe (18211873). Author of Pnei Yitzchak (Mukachevo, 1892) and
Millel L'Avraham (Mukachevo, 1892). His son-in-law
was R. Avraham Broide, Rabbi of Berezne (1825-1882),
author of Pri HeChag, disciple of the Chatam Sofer and
of the Ktav Sofer.
[3], 40, [1] leaves. 20 cm. Good condition. Stains and wear.
Contemporary leather binding, with gilt embossment, worn.
Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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 .36תשובה הלכתית בכתב-ידו וחתימתו של רבי שלמה גנצפריד בעל "קיצור שולחן ערוך"
קונטרס בכתב-יד ,אוטוגרף חתום של הגאון רבי שלמה גנצפריד[ .אונגוואר ,בין השנים תרכ"ח-תרל"ט].
קונטרס ,תשובה הלכתית ארוכה ( 4עמ') בדין כשרות חלב מבהמות עכו"ם האוכלות חמץ בפסח .בסוף התשובה
חתימתו" :הנראה לפע"ד כתבתי ,שלמה גאנצפריד" .בתוך התשובה הוא מצטט מספר התכתבויות שהיו לו בסוגיה
זו עם "הרב הגאב"ד דק"ק מונקאטש מהר"ח סופר נ"י" [רבי חיים סופר בעל "מחנה חיים" כיהן כאב"ד מונקאטש
בין השנים תרכ"ח-תרל"ט ,קודם שעבר לכהן כראב"ד בודפסט .על פי זה תיארכנו את זמן כתיבת תשובה זו].
הגאון רבי שלמה גנצפריד (תקס"ד-תרמ"ו) ,בן רבי יוסף (שהיה דיין ומו"ץ באונגוואר) .בהיותו בן שמונה שנים מת
עליו אביו ,וחינוכו עבר לידי הרב צבי הירש הלר [ר' הירשלי חריף] מחבר הספר הידוע "טיב גיטין" .ספרו הראשון
"קסת הסופר" על הלכות כתיבת סת"ם יצא לאור בשנת תקצ"ד בעיר אפען ,הספר זכה להסכמת מרן ה"חתם
סופר" אשר כתב כי לא יתנו קבלת סופר לתלמידים עד שיהיו בקיאים בספר הזה ואף עיטרו בהגהותיו .כיהן
כראב"ד אונגוואר משנת תר"י עד פטירתו בשנת תרמ"ו .עמד בראש מערכות הרבנות האורתודוקסית בהונגריה.
חיבר עשרות חיבורים חשובים ,אך עיקר פרסומו בא בשל ספרו המפורסם "קיצור שולחן ערוך" ,אשר זכה
למהדורות רבות מאז שיצא לראשונה באונגוואר שנת תרכ"ד[ .ב"אוצר ישראל" ניו יורק תרס"ט מביא שעד זמנו
יצאו לאור כחצי מיליון טפסים מספר קיצור שו"ע ,ועל פי ד"ר יצחק ריבקינד הופיעו ממנו עד שנת תש"כ למעלה
ממיליון טפסים].
[ ]4עמ' 21 ,ס"מ .כ 100-שורות בכתב-ידו .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .הדבקת נייר בקפל בין שני הדפים.
עיקרי הדברים שנכתבו בתשובה זו נדפסו בקיצור ,בהגהות "לחם הפנים" לספרו "קיצור שלחן ערוך" סימן קי"ז.
תשובה זו נדפסה חלקית (עפ"י העתקה) בקובץ "כרם שלמה" (גליון קלו ,ניסן תשנ"א ,עמ' כז-ל ,).ושוב נדפסה
במלואה (עפ"י כת"י זה) בקובץ "אוצרות הסופר" (גליון יט ,תשרי תשס"ט ,עמ' כט-לד).
פתיחה$3000 :
הערכה$5000-10,000 :
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36. Halachic Responsum, Handwritten and Signed by Rabbi Shlomo Ganzfried, Author of Kitzur Shulchan Aruch
Halachic Responsum, handwritten and signed by R.
Shlomo Ganzfried. [Uzhorod, between 1868-1879].
Long halachic responsum (4 pages), regarding the
kosher status of milk from gentile-owned animals who
had been fed chametz (leavened) on Passover. At the
end of the responsum is his signature: "I have written
my humble opinion, Shlomo Ganzfried". He quotes his
correspondence on the matter with "R. Chaim Sofer,
rabbi of Munkacs (Mukachevo)" [R. Chaim Sofer, author
of "Machane Chaim", served as rabbi of Mukachevo
from 1868-1879, after which he was appointed rabbi in
Budapest. We have thus estimated the date of the letter
as between 1868-1879].
R. Shlomo Ganzfried (1804-1886) was the son of R.
Yosef, rabbi of Ungvar (Uzhorod), Hungary. He was a
disciple of R. Zvi Hirsh Heller (R. Hirshle Charif), author
of Tiv Gittin, who raised him after the untimely passing
of his father. R. Ganzfried's first book, “Keset HaSofer”,
on laws of scribal writing of Torah scrolls, Tefillin and
Mezuzot (Obuda, 1834), contains the Chatam Sofer’s
approbation and his glosses, where he states that no
scribe should be ordained without demonstrating
proficiency in this book. R. Ganzfried officiated as rabbi

of Uzhorod from 1850 until his passing in 1886, and also
headed the Orthodox rabbinate in Hungary.
He authored dozens of important works, however he
is best known for his Kitzur Shulchan Aruch, a simple
summary of the Shulchan Aruch (definitive code of
Jewish law), printed in many editions since its first
publishing in 1864 in Uzhorod. ["Otzar Yisrael", New
York, 1909, notes that half a million copies had already
been published. According to Dr. Yitzchak Rivkind, a
million copies had been published by 1960].
[4] pages. 21 cm. Approximately 100 lines in his handwriting.
Good-fair condition. Stains and wear. Paper pasted in the fold
between the two pages.
This responsa has been printed in abbreviated form in
the "Lechem Hapanim" glosses to the Kitzur Shulchan
Aruch, section 117. It has also been partially printed
(based on a copy), in the "Kerem Shlomo" anthology
(issue 136, 1991, pp. 27-30), and printed in its entirety
(based on this manuscript) in the "Otzarot Hasofer"
anthology (issue 19, 2008, pp. 29-34).
Opening price: $3000
Estimate: $5000-10,000
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 .37שלשה כרכים בכתב-יד ,חיבור שלא נדפס  -ספר קרית ספר ,חידושי סוגיות וחידושי ש"ס ,מאת רבי כלב פייבל ויזל אב"ד
טורדא
שלשה כרכים גדולים של כתבי-יד  -ספר קרית ספר ,חידושי סוגיות
וחידושים על מסכתות ביצה וחולין ,מאת הגאון רבי כלב פייבל ויזל
אב"ד טורדא[ .טורדא ,תרל"ח .]1877
חיבורים שלמים וערוכים לדפוס ,בכתיבה נאה ומסודרת [כפי
הנראה בכתיבת ידו של המחבר] .בראש כרך חידושי הסוגיות
מופיעה הקדמה ארוכה בחתימת המחבר (מהתאריך כ"ב חשון
תרל"ח  ,)1877והעתקת הסכמה מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל פאנעט
אב"ד דעעש (מהתאריך ח' חשון תרל"ח) .בהקדמתו כותב המחבר
כי בדעתו היתה לקרוא שם הספר "נחלת ָּכ ֵלב" ,אך לאחר שהתייעץ
עם ידידו האדמו"ר רבי מנחם מנדל מדעעש ,כתב לו האדמו"ר" :כי
טוב ונאה לקרוא שם ספרו היקר בשם 'קרית ספר' ,כי זה נחלת
כלב אשר נתן לו עתניאל בן קנז" ,ועל כך כותב המחבר" :ונעניתי
לקרוא שם חיבורי זה 'קרית ספר' ,כאשר יצא מפי אותו צדיק".
בסיום ההקדמה חתימת המחבר" :הק' כלב פייבל וועזעל ,רב בק"ק
הנ"ל והגליל".
ככל הידוע לנו ,חיבורים אלו שלפנינו לא נדפסו ,מלבד הסכמת
האדמו"ר רבי מנחם מנדל מדעעש וקטעים מן ההקדמה ,שנעתקו
ונדפסו בהקדמות חיבורו "קרית ספר" על התורה ,שנדפס ע"י
בני המחבר בדעעש בשנת תרס"ד ( .)1904בהקדמת בני המחבר
לחיבוריו על התורה ,נזכרים כתבי-ידו האחרים של המחבר :החיבור
על סוגיות הש"ס וחיבורים נוספים .כתבי-היד שלפנינו נזכרו גם

בהקדמת נכדו רבי צבי יעקב אבראהאם לספר "בית אולפנא  -ברכה
מציון" (ברוקלין ,תשי"ג) ,הכותב על חמיו-זקנו רבי כלב פייבל אב"ד
טורדא" :בעהמח"ס קרית ספר עה"ת (ואתנו בכת"י מאתו ,חבורים
שלמים וגדולים על מס' ביצה ,חולין ,כתובות דף על דף ,וחידושים
על שבעים סוגיות הש"ס לערך)".
הגאון רבי כלב פייבל ויזל (תקצ"ה-תרנ"ח  .)1834-1898נולד
בעיר שטאמפן (הסמוכה לפרשבורג) לאביו רבי יוסף ממשפחת
ויזל הידועה מפראג .למד בישיבת ה"כתב סופר" בעיר פרשבורג,
ולאחר ארבע שנים עבר ללמוד בישיבת הגאון הקדוש רבי הלל ל"ש
(ליכטנשטיין) בעיר מרגרטן .משנת תרכ"ה כיהן כאב"ד טורדא והיה
הרב הראשון בעיר זו ,בה כיהן כשלושים ושלש שנה .לאחר פטירתו
נתמנה בנו הגאון המפורסם רבי בן ציון ויזל (תרכ"ד-תרצ"ח) למלא
את מקומו ברבנות העיר .רבי בן ציון ויזל היה מגדולי הרבנים בדורו,
ושימש כראש הלשכה האורתודוקסית של רבני טרנסילבניה.
 3כרכים ,]12[ :קכה ]9[ ,דף; קלב דף; קפה דף( .סה"כ :למעלה
מ 950-עמ' כתובים) 34 .ס"מ .חלק מהדפים נייר תכלכל .מצב טוב-
בינוני .קרעים ובלאי .הדבקות דפים להשלמה ולתיקוני קטעים.
כריכות מקוריות ,בלויות ומפורקות.
פתיחה$5000 :
הערכה$6000-8000 :
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37. Three Manuscript Volumes, Unprinted Work
- Kiryat Sefer, Talmudic Novellae by Rabbi Calev
Feivel Weisel, Rabbi of Turda
Three large manuscript volumes - Sefer Kiryat Sefer,
novellae on Talmudic topics and on Tractates Beitza and
Chulin, by R. Calev Feivel Weisel, rabbi of Turda. [Turda,
1877].
Complete compositions, prepared for print, in neat
handwriting (evidently the handwriting of the author).
At the beginning of the novellae on Talmudic topics are a
long introduction signed by the author, dated Cheshvan,
1877, and an approbation by Rebbe Menachem Mendel
Paneth, rabbi of Dej, also dated Cheshvan, 1877. The
author states in his introduction that he intended to
name his work "Nachlat Calev", but changed the title
after consulting his friend, Rebbe Menachem Mendel
of Dej, who wrote to him: "It would be appropriate to
call this work 'Kiryat Sefer', for that was the inheritance
of Calev as allocated to him by Otniel ben Kenaz". The
author therefore writes: "I consented to call my work
Kiryat Sefer as suggested by the holy man". The author
signed at the end of the introduction: "The small Calev
Feivel Weisel, rabbi of Turda and its environs".
To the best of our knowledge, these compositions
have never been printed, with the exception of the
approbation of Rebbe Menachem Mendel of Dej
and parts of the introduction which were printed in
the introductions to his work "Kiryat Sefer" on the
Torah, published by his children in Dej, 1904. In the
introduction to "Kiryat Sefer", his children mention the
author's other manuscripts, including this manuscript of
Talmudic novellae. This manuscript is also mentioned
in the introduction of his grandson, R. Tzvi Yaakov
Abraham, to the book "Beit Ulpana - Bracha MiTzion"
(Brooklyn, 1953), in which he describes his grandfather,
R. Calev Feivel: "the author of Sefer Kiryat Sefer on the
Torah (whose other works remain in manuscript form,
including compositions of Tractates Beitza and Chulin,
with novellae on approximately seventy Talmudic
topics)".
R. Calev Feivel Weisel (1834-1898) was born in Stupava, a
town near Pressburg (Bratislava). His father, R. Yosef, was
a member of the renowned Weisel family of Prague. He
studied in the yeshiva of the Ktav Sofer in Pressburg for
four years, and then studied with R. Hillel Lichtenstein
in Marghita. He ascended to the rabbinate of Turda in
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1865, where he was the first rabbi in the city. He served
as rabbi until his passing 33 years later. His son, R. Ben
Tzion Weisel (1864-1938), was appointed rabbi of Turda
after his passing. R. Ben Tzion was renowned as one of
the greatest rabbis of his generation and was head of
the Orthodox rabbis of Transylvania.
3 volumes: [12], 125, [9] leaves; 132 leaves; 185 leaves. (Over
950 written pages in total). 34 cm. Some leaves are blueish.
Good-fair condition. Tears and wear. Paper gluing to repair
and fill missing page sections. Original bindings, worn and
disintegrating.
Opening price: $5000
Estimate: $6000-8000

 תשובה הלכתית בכתב ידו וחתימתו של רבי.38
"מרדכי ליב ווינקלר בעל "לבושי מרדכי
 עמ' גדולים) בכתב ידו וחתימתו של הגאון2( מכתב ארוך
.]1900  תר"ס,)Brezova(  [ברעזאווא.רבי מרדכי ליב ווינקלר
 אשר,תשובה הלכתית בדיני יוחסין (סיפור על אשה חשודה
.)בנה הנולד דומה לנחשד
 בעל "לבושי,הגאון הנודע רבי מרדכי ליב וינקלר אב"ד מאד
 תלמידו המובהק של רבי יצחק,)תרצ"ב-מרדכי" (תר"ה
 משנת תרל"ד החל.אהרן לנדסברג אב"ד גרוסוורדיין
 טעלעגד:להרביץ תורה ולכהן ברבנות בקהילות הונגריה
, מחוז נייטרא,Brezova(  ברעזאווא,)Mezotelegd(
- משנת תרס"א רבה של מאד (העדילא. ועוד,)סלובקיה
 במאד. בה כיהן למעלה משלושים שנה כרב העיר,)מאדע
 ומעמדו, שמו נודע בשערי תורה.עמד בראש ישיבה גדולה
בהונגריה הוכר כאחד משלשת עמודי ההוראה (יחד עם
רבי ישעיה זילברשטיין אב"ד ווייטצען ורבי שמעון גרינפלד
 נודע שמו בכל, עם הדפסת ספרי השו"ת שלו.)המהרש"ג
 תשובותיו.רחבי העולם היהודי כמשיב בהלכה ופוסק הדור
בהלכה נתקבלו ללא עוררין והפכו לאבן יסוד בספרות
.)98-99 ' חכמי טראנסילווניה עמ,התשובות (כהן
 בלאי ופגמים בשולי. מצב בינוני. ס"מ34 ,] עמ' כתובים2[
 חור במרכז הדף עם פגיעה בטקסט של כמה.וקפלי הנייר
. רישומים ומחיקות של עורך לדפוס.מילים
$1000 :פתיחה
$2000-3000 :הערכה

38

38. Halachic Responsum Handwritten and Signed by Rabbi Mordechai Leib Winkler, Author of Levushei
Mordechai
Long letter (2 large pages) handwritten and signed by R.
Mordechai Leib Winkler. [Brezova, 1900].
Halachic responsum regarding the laws of birthright
(story of a woman under suspicion, whose son was born
with a resemblance to the man under suspicion).
R. Mordechai Leib Winkler, rabbi of Mád, author of
"Levushei Mordechai" (1845-1932) was the preeminent
disciple of R. Yitzchak Aharon Landsberg, rabbi of
Grosswardein (Oradea). From 1874, he taught Torah
and served in the rabbinate of the eminent Hungarian
communities of Mezotelegd, of Brezova (in the Nitra,
Slovakia region) and others. In 1902, he was appointed
Rabbi of Mád (Hegyalja-Mád) for a thirty-year tenure
until his death in 1932. He headed a large yeshiva in

Mád and was known as one of the three rabbinical
authorities in Hungary (together with R. Yeshaya
Zilberstein, Rabbi of Waitzen [Vac] and R. Shimon
Greenfeld, the Maharshag). The printing of his responsa
earned him worldwide fame as a halachic posek. His
halachic responsa were unanimously accepted and
became basic teachings in halachic literature (see
Cohen, Chachmei Transylvania, pp. 98-99).
[2] written pages, 34 cm. Fair condition. Wear and damages
to margins and folding lines. Hole in the center of the leaf
damaging several words of the text. Annotations and erasures
in preparation for print.
Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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 .39מכתב האדמו"ר הראשון מאוסטרובצה רבי מאיר יחיאל הלוי (הצדיק שצם ארבעים שנה)  -המלצה לתלמידו הגאון רבי ישכר
תמר בעל "עלי תמר" על הירושלמי
מכתב המלצה לרבנות בחתימת ידו של האדמו"ר רבי מאיר יחיאל
הלוי מאוסטרובצה ,לרבי ישכר תמר ,מחבר ספרי "עלי תמר" על
הירושלמי .אוסטרובצה [פולין] ,תרפ"ה [.]1925
כתיבת סופר ובסופה חתימת יד קדשו של האדמו"ר וחותמתו.
הסמיכה ניתנה לתלמידו הגאון הנודע רבי ישכר תמר בעל "עלי
תמר" על הירושלמי (שבעה כרכים) ,שכיהן באותה עת כרב בברסלוי
שבגרמניה .בין היתר מעיד עליו האדמו"ר במכתב שלפנינו..." :
הרב הגדול חו"ב [חריף ובקי] מהו"ר ישכר בן ר' צבי טעמור [תמר]
שליט"א מק"ק טשענסטאכאוו הוא רב מוסמך מגדולי תורה וראוי
להיות רב ומו"צ בקהילת ישראל ולסמוך עליו כאחד מרבנים
מובהקים ...ושמעתי מפי אנשי אמת מפליאין את הרב הגדול הנ"ל...
אסטראווצא ,ג' ויצא תרפ"ה".
האדמו"ר הקדוש רבי מאיר יחיאל הלוי הלשטוק אב"ד אוסטרובצה
(תרי"ג-תרפ"ח) ,מגדולי הצדיקים והאדמו"רים המפורסמים בפולין
 עקב פרישותו הרבה ,והצומות שערך בכל יום נודע לדורות בתואר"האדמו"ר שצם ארבעים שנה" .גאון מופלג ואיש קדוש ,אשר התנזר
במשך עשרות שנים מכל הנאה גשמית ,במשך יותר מארבעים שנה
נהג לצום בכל ימות החול כדי לבטל גזירות קשות מעם ישראל והיה
אוכל רק בלילות אכילה מועטת ביותר .בימים קבועים היה מתענה
תענית דיבור .תפלותיו ארכו שעות רבות עם בכיות ודמעות.

במשך כל השבוע לא פשט את בגדיו ,ואף היה מתנזר מניגון .כיהן
כאב"ד סקרנביץ משנת תר"מ ,והחל משנת תרמ"ט נתמנה לאב"ד
אוסטרובצה .עקב פרסומו הרב נהרו לאוסטרובצה אלפי חסידים
להסתופף בצילו ולראות את עבודתו בקודש ,ללמוד תורה וחסידות
מפיו ,ואף המוני העם היו נוהרים לביתו בבקשת ברכות וישועות.
נודע בדרך לימודו הגאונית בחריפות רבה תוך בקיאות מקיפה
בכל חלקי התורה ,בנגלה ובנסתר ,ספרי חסידות ,קבלה ומחקר.
ידועים גם חישוביו המתמטיים הגאוניים לביאור פרשיות התורה
(ליקוטים מחידושיו אלו נדפסו ע"י תלמידיו בספרי "אור תורה").
בנו האדמו"ר רבי יחזקאל הלשטוק הקים לזכרו את רשת ישיבות
"בית מאיר" ,בהן למדו תלמידים רבים בדרך הלימוד המיוחדת
לאדמו"רי אוסטרובצה.
צומותיו התישו את כוחותיו ובשנותיו האחרונות כבר היה תשוש
וחולה .במכתב שלפנינו ,שנכתב כשלש שנים לפני פטירתו ,ניכר
הרעד בחתימתו מחולשה וזקנה.
[ ]1דף 15.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .קרעים עם פגיעה קלה
בטקסט .סימני קיפול.
פתיחה$1500 :
הערכה$3000-5000 :
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39. Letter by the First Ostrowiec Rebbe Meir Yechiel HaLevi, (Tsaddik who Fasted 40 Years) - Recommendation
for his Disciple Rabbi Yissachar Tamar, Author of Ale Tamar on the Yerushalmi
Letter of recommendation to the rabbinate, signed
by R. Meir Yechiel HaLevi of Ostrowiec, to R. Yissachar
Tamar, author of the Ale Tamar series on the Talmud
Yerushalmi. Ostrowiec [Poland], 1925.
Scribal writing with signature and stamp of the Rebbe.
The ordination was given to his disciple, the renowned R.
Yissachar Tamar, author of Ale Tamar on the Yerushalmi
(seven volumes), who at that time served in the Breslau
(Germany) rabbinate. In the letter, the rebbe writes that
"…the prominent sharp and erudite Rabbi Yissachar son
of R. Zvi Tamor of Częstochowa was ordained by leading
Torah scholars and is fitting to fill the position of rabbi
and posek in Jewish communities and can be relied
upon as one of the important rabbis… I have heard men
of truth lavishly praise this great rabbi… Ostrowiec,
Tuesday of VaYetze 1925".
R. Meir Yechiel HaLevi Halstock Rabbi of Ostrowiec
(1853-1928), prominent tsaddik and rabbi in Poland. Due
to his asceticism and daily fasts, he became known as
the "Rebbe who fasted 40 years". An outstanding Torah
genius and holy person, he abstained from any material
pleasure and for more than 40 years, was accustomed
to fasting throughout the week to annul harsh decrees
from the Jewish People and only ate a small meal at
night. He had fixed routines for refraining from all

mundane speech. His tearful prayers lasted many hours.
During the week, he never removed his clothing and
would abstain from enjoying music. Served as Rabbi of
Skierniewice from 1880, in 1889 was appointed Rabbi
of Ostrowiec. His fame drew thousands of Chassidim
to Ostrowiec who came to learn from his holy conduct
and to study Torah and Chassidism. Simple people
also swarmed to his door with requests for blessing
and deliverance. He was known for his genius and
proficiency in all facets of Torah study as well as for his
brilliant mathematical calculations in explaining Torah
matters (compilations of these novellae were printed by
his disciples in the Or Torah books). His son, R. Yechezkel
Halstock, founded the Beit Meir chain of yeshivas in his
memory, educating many students following the special
methods of the Ostrovtza Rebbes.
His constant fasting sapped his strength and during
his later years he was weak and ill. The trembling of
his hands apparent in his signature on this letter,
written about three years before his death, attest to his
weakness and advanced age.
[1] leaf. 15.5 cm. Fair condition. Stains and wear. Tears slightly
affecting text. Folding marks.
Opening price: $1500
Estimate: $3000-5000

 חתימת האדמו"ר על מכתב שנכתב- " מכתב הסכמה מהאדמו"ר רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש בעל "דרכי תשובה.40
"יד בנו בעל ה"מנחת אלעזר-בכתב
. ביסס את חסידות מונקאטש וחסידיו נמנו באלפים.מונקאטש
: מחבר הספרים."מייסד "כולל מונקאטש" ו"נשיא ארץ ישראל
. "צבי תפארת" ועוד," "באר לחי רואי,""דרכי תשובה
 הגאון הקדוש האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא אב"ד,בנו
, מגאוני התורה.)6243  אוצר הרבנים,תרצ"ז-מונקאטש (תרל"ב
 ומגדולי המקובלים עמד במערכות,ההלכה והחסידות בדורו
. ודבריו בהלכה ובקבלה נשמעו בכל תפוצות ישראל,קדושת ישראל
, נמוקי אורח חיים, שער יששכר," שו"ת "מנחת אלעזר:מספריו
.] דרכי חיים ושלום: [אודותיו. ועוד,דברי תורה ט' חלקים
 כתמים, סימני קיפול. מצב טוב. ס"מ22- כ,נייר מסמכים רשמי
.ובלאי
$10,000 :פתיחה
$12,000-15,000 :הערכה

מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא אב"ד
.]1913[  תרע"ג, מונקאטש.מונקאטש
קדשו של בנו האדמו"ר בעל ה"מנחת-טופס המכתב נכתב בכתב יד
."אלעזר
 מאת הגאון רבי אליהו פרנקל,"מכתב הסכמה לספר "עטרת אליהו
 שהוסיף לספר, ולבנו הגאון רבי יצחק פרנקל,אב"ד לעוועלעק
 הסכמה זו נדפסה בראש ההסכמות."הערות בשם "ויעטר יצחק
.שניתנו לספר הנ"ל (נדפס בירושלים באותה שנה ע"י בן המחבר
.)ראה צילום מצורף
"האדמו"ר הגאון הקדוש רבי צבי הירש שפירא בעל "דרכי תשובה
 בן רבי שלמה שפירא.)תרכ- תריח,' אנצ' לחסידות ג,תרע"ד-(תר"ה
 בנו, בן רבי אלעזר מלנצהוט,"אב"ד מונקאטש בעל "שם שלמה
 פוסק הלכות, גאון."של רבי צבי אלימלך מדינוב בעל "בני יששכר
 ממלא מקום אביו ברבנות, מגדולי דורו בתורה וחסידות.ומקובל
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40. Letter of Approbation by Rebbe Zvi Hirsh Shapira of Mukachevo, Author of Darkei Teshuva - The Rebbe's
Signature on a Letter Handwritten by his Son, Author of Minchat Elazar
Letter with the signature of R. Zvi Hirsh Shapira, Rabbi
of Mukachevo. Mukachevo, 1913.
The letter was written in the handwriting of his son,
author of Minchat Elazar. The letter endorses the book
Ateret Eliyahu by R. Eliyahu Frankel, Rabbi of Levelek,
and the notes titled VaYe'etar Yitzchak added to the
book by the author's son, R. Yitzchak Frankel. This
approbation was printed at the head of approbations
to this book (printed by the author's son in 1913. See
enclosed photocopy).
R. Zvi Hirsh Shapira, author of Darkei Teshuva (18551914, Encyclopedia L'Chassidut Vol. 3, 618-620), son of
R. Shlomo Shapira Rabbi of Mukachevo, author of Shem
Shlomo, son of R. Elazar of Łańcut, son of R. Zvi Elimelech
of Dynów, author of Bnei Yissaschar. A leading Torah
scholar and Chassid, he succeeded his father as rabbi of
Mukachevo. He established the Mukachevo Chassidism
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and had thousands of followers. Founder of Kollel
Munkatch and Nesi Eretz Israel. Wrote: Darkei Teshuva,
Be'er Lachai Ro'i, Zvi Tiferet, etc.
His son, R. Chaim Elazar Shapira, (1872-1937, Otzar
HaRabbanim 6243) was erudite in Torah, halachah
and Chassidism and was a prominent Kabbalist who
staunchly warded all opposition to the holiness of the
Jewish people. His teachings in Halacha and kabbalah
were accepted all over the world. Among his books:
Minchat Elazar responsa, Sha’ar Yissachar, Nimukei
Orach Chaim, 9 volumes of his book Divrei Torah, and
others. [See Darkei Chaim V’Shalom].
Official stationery, approx. 22 cm. Good condition. Folding
marks, stains and wear.
Opening price: $10,000
Estimate: $12,000-15,000

41b

41. Two Letters by the Rebbe Rayatz of Lubavitch
Two letters signed by the Rebbe Rayatz, R. Yosef
Yitzchak Schneersohn of Lubavitch:
1. Letter handwritten by a scribe, with two lines
handwritten and signed by the Rebbe Rayatz. Leningrad
[St. Petersburg], Nissan 1927.
Sent to "Rabbi Yaakov" who apparently lived in
Eretz Israel, with a request regarding "two volumes
handwritten by the Rebbe the Tzemach Tzedek to give
to our friend R. S. Z. Havlin" [R. Shlomo Zalman Havlin
(1877-1936) was a prominent disciple of the Rebbe
Rashab of Lubavitch, a leading teacher of Chabad
Chassidism in Eretz Israel, founder and head of the Torat
Emet Yeshiva in Hebron and in Jerusalem]. The letter
ends with two lines handwritten and signed by the
rebbe - a blessing signed "Yosef Yitzchak Schneersohn".
[1] leaf. 20 cm. Fair condition. Stains and wear. Folding marks.
Large tear to folding mark, slightly affecting text.
2. Letter with a blessing for a "good and sweet year in
materiality and in spirituality", by the Rebbe Rayatz, to
R. David Levanon of Jerusalem [one of the directors of
the Chabad Kollel in Eretz Israel]. Otwock (Poland), Elul
1937. The Rebbe's official stationery. Typewritten, with
his signature.
[1] leaf. 24 cm. Good condition. Folding marks.

41a

 שני מכתבים מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש.41
 רבי יוסף יצחק שניאורסון- שני מכתבים מאת האדמו"ר הריי"ץ
:מליובאוויטש
ידו וחתימתו של- עם שתי שורות בכתב,יד סופר- מכתב בכתב.1
.1927  ניסן תרפ"ז,] לנינגרד [פטרבורג.האדמו"ר הריי"ץ
, שכפי הנראה התגורר בארץ ישראל,"'נשלח אל ל"מוהר"ר יעקב שי
ובו בקשה אודות "שני כרכים כי"ק כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר הרה"ק
הצ[מח] צ[דק] זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בבקשה למסור אותם לידידנו
,)תרצ"ו-הרש"ז שי' האוולין" [הרב שלמה זלמן הבלין (תרל"ז
מחשובי תלמידי האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש ומגדולי המשפיעים
"בחסידות חב"ד בארץ ישראל; מייסד וראש ישיבת "תורת אמת
 בסיום המכתב שתי שורות בכת"י וחתימת.]בחברון ובירושלים
 "והי' ברכה ושלום כאו"נ וידידו הדו"ש ומברכו: עם ברכה,האדמו"ר
."יוסף יצחק שניאורסאהן
 קרע גדול. סימני קיפול. כתמים ובלאי. מצב בינוני. ס"מ20 .] דף1[
. עם פגיעה קלה בטקסט,על סימן הקיפול
 מאת," מכתב עם ברכת "שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.2
 אל רבי דוד לבנון מירושלים [ממנהלי כולל חב"ד,האדמו"ר הריי"ץ
 נייר.1937  אלול תרצ"ז,) פולין, אוטבוצק (ָאטווָאצק.]בארץ ישראל
 כתוב במכונת כתיבה וחתום בחתימת.מכתבים רשמי של האדמו"ר
.ידו
. סימני קיפול. מצב טוב. ס"מ24 .] דף1[
$1000 :פתיחה
$2000-3000 :הערכה

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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 .42מכתב המלצה וברכות בכתב ידו וחתימתו
של האדמו"ר רבי איציק'ל מפשוורסק  -המלצה
לעזרה לאחד מצאצאיו של רבי אלימלך מליזנסק
מכתב ( 24שורות) בכתב יד-קדשו וחתימתו של
האדמו"ר רבי משה יצחק גבירצמן  -רבי איציק'ל
מפשוורסק .אנטוורפן[ ,שנות התש"י-תש"ל בקירוב].
בראשית המכתב ברכות לבביות (ביידיש ובעברית) ,על
קבלת כספי צדקה של תורם מלונדון שנשלחו על ידי
מקבל המכתב .בתוך הדברים מביא האדמו"ר מימרא
מעניינת (ביידיש) ,בשם אביו האדמו"ר זצ"ל ,שהיה רגיל
[=ּת ֶׁשר,
לומר כי המנהג העתיק היה לתת "לייז-געלד" ֶ
"טיּפ"] לשליח טוב המביא בפורים "משלוח מנות".
מענק ִ
לכן  -כותב האדמו"ר  -אני מצרף לשליח הטוב "ברכת
הדיוט אונד לייז-געלד בעד השליחות  -אז כת"ה מיט
ז"ת ויו"ח שיחי' זאל זיין גיזונד און שטארק און ליסטיג,
ולגדל את צאצאיכם שיח' בניקל וברחבה" [=ברכה
ותשורה בעד השליחות  -שכבוד תורתו יזכה יחד עם
זוגתו שתחיה ויוצאי חלציהם שיחיו ,להיות בריאים
וחזקים ,שמחים ומאושרים ,ולגדל את צאצאיכם שיחיו
בנקל ובהרחבה].
בהמשך המכתב מבקש האדמו"ר לערוך מגבית נוספת
עבור יהודי נכבד מירושלים מצאצאי רבי אלימלך
מליז'נסק ,שהגיע לאירופה כדי לאסוף צדקה .האדמו"ר
מתנצל על כך שהוא פונה בבקשה מסוג זה" ,הגם [ש]
אני מונע עצמי בכל אפשרות להיות סרסור לסרסר
בעניני צדקה ,כי אני מבין אשר כת"ר יש לו הרבה צדקות
לעשות" ,אך בכל זאת הוא מבקש ממנו להשתדל בעניין,
הואיל ואותו יהודי עני מירושלים התעכב באנטוורפן ולא
נסע ללונדון" ,מחמת שראה שהייתי ל"ע ול"ע [לא עלינו
ולא עליכם] מוטל על ערש דוי מחמת יסורין ...הפקיר
והקדיש כל הזמן ושרת אותי באמונה וממש החיה אותי
ואת ב"ב שיחי' [בני ביתי שיחיו] ...וממילא מוטל עלי...
שלא לשלחו ריקם לביתו ,ולכן אבקש אשר כת"ה ימחול
לדבר עם הנגיד ...ולאסוף עבורו בזריזות עכ"פ ב' מאות
דאלאר ...כי בשבוע הבע"ל [הבא עלינו לטובה] יסע
לשלום בעזהי"ת [בעזרת השם יתברך] .הק' משה יצחק,
42
נכד רבן של ישראל ר"ר אלימלך זצוקללה"ה ,זכותו יגן
עלינו ועל כל ישראל אמן".
הרב הקדוש רבי משה יצחק גבירצמן  -הנודע בכינויו רבי איציק'ל מפשעוורסק (תרמ"ב-יום כיפור תשל"ז) ,נכד רבי אלימלך מליזנסק (דור
חמישי) ,חסיד מובהק של האדמו"ר רבי יחזקאל משינווא ובנו ה"דברי שמחה" מציעשנוב .כיהן באדמורו"ת בעיר פשעוורסק .בשנות השואה
גלה לסיביר .לאחר השואה נסע דרך פולין וצרפת והתיישב באנטוורפן שבבלגיה .נודע בקדושתו הנוראה .היה מיוחד בדרכי פרישות ובסיגופים
(עשרות שנים לא העלה את רגליו על המיטה והיה ישן בתנוחת ישיבה) .הלך בדרכי סבו הגדול בעל "נועם אלימלך" ,אשר שילב יחדיו את
הדבקות בבורא והחסד לישראל ,ובהשפעת צדקה וישועות לכלל ולפרט .אלפים היו נוהרים לחסות בצלו ,לבקשת עצה ותפילה על חולים ועל
כל מצוקות עמך בית ישראל .מפורסם היה גם במעשי חסד שבגופו ,והיה מחלק סכומי-כסף לצדקה לעניי-ישראל מכל העולם.
נייר מסמכים רשמי 21.5 .ס"מ .מצב טוב .בלאי וסימני קיפול.
פתיחה$3000 :
הערכה$4000-6000 :
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 העותק של הצדיק-  ספר אור הישר למהר"ם פאפרש.43
רבי ישעיה'לה קרעסטירער
 מאת רבי מאיר, הנהגות ומוסר עפ"י הקבלה,ספר אור הישר
. דפוס יהודה גרשון דרוקער.1875 ] [תרל"ה,) לבוב (למברג.פאפרש
.חותמות בעלות של האדמו"ר רבי "ישעי' שטיינער" מקרסטיר
 "זה הספר שייך להרב:יד-בדף לפני השער רישום בעלות בכתב
הצדיק הקדוש והטהור בצינא קדי[שא] מו"ה ישעי' שטיינער נ"י
 חתימות נוספות של רבי אהרן שפיצר מנאנאש ושל רבי."עמו"ש
. תיקונים בכתב יד.קלונימוס לאווי מניראטשאד
 דינים והנהגות, כולל דברי מוסר והתעוררות,"ספר "אור הישר
, הנהגת הסעודה וסדר עבודת היום,האריז"ל על סדר התפילה
 הספר. ועוד הלכות והנהגות שונות,עבודת השבתות וימים טובים
 עמוד:מחולק לפי שלשת ה"עמודים" שעליהם עומד העולם
 דברי ספר זה שולבו. עמוד העבודה ועמוד גמילות חסדים,התורה
. והיה חביב ביותר על גדולי החסידות,בסידורי קבלה חסידיים
 בו הוא כותב בשם,ידוע מכתבו של האדמו"ר רבי יהושע מבעלז
 "אם כי אין דרכו לתת: שאמר,אביו האדמו"ר הראשון מבעלז
 מכל מקום באם אחד ירצה להדפיס סידור אור,הסכמה לדפוס
 כי תחילת כניסתו ליראת שמים.הישר היה נותן לו הסכמה
" (מתוך הסכמת האדמו"ר מהר"י מבעלז...הי'[תה] ע"י סידור הזה
.) תרנ"ב, פרמישלה," תפילה למשה- לסידור "אור הישר
,)תרפ"ב-הצדיק הקדוש רבי ישעיה שטיינר מקרעסטיר (תרי"ב
מקומו של האדמו"ר רבי צבי הירש מליסקא בעל-תלמידו וממלא
 התגדל כבן12  ומגיל3  התייתם מאביו בגיל.""אך פרי תבואה
 דבק בחסידות ונסע אל רבי חיים.בביתו של רבו הקדוש מליסקא
 אולם עיקר שימושו,הלברשטאם מצאנז ורבי מרדכי מנאדבורנה
היה אצל רבי צבי הירש מליסקא והוא קיבל על עצמו להיות שמשו
של רבי צבי הירש [גם בתקופת אדמו"רותו כאשר המונים מכל
שהיה..." :רחבי הונגריה נסעו אליו היה חותם בחותמתו ובמכתביו
 גדולי האדמו"רים.]"משמש בקודש אצל הרב הצדיק מליסקא
 האדמו"ר רבי חיים מצאנז והאדמו"ר רבי יששכר,בדורו העריצוהו
דוב המהרי"ד מבעלז [שאמר עליו כי "מפתח של פרנסה" נמצא
 קיים. עשה צדקות לאלפים ורבבות.]אצל רבי ישעיה מקרעסטיר
 והיה עמוד החסד והתפילה,בהידור ובגופו מצוות הכנסת אורחים
 מכל רחבי הונגריה נהרו לחצרו המוני. צדיק עממי מפורסם.בדורו
 נודע לרבים כפועל ישועות.יהודים (ואף גויים) לשאול בעצתו
ונותן קמיעות (ראה פריט
 עד היום הזה יש שתולין.)הבא
קדשו כסגולה-את תמונת פני
 משום,להינצל מעכברים
 כמסופר בספר,מעשה שהיה
." "מי באר ישעיהו,תולדותיו
 נייר דק. ס"מ18 .] דף24[
.בינוני- מצב טוב.ואיכותי
 כתמים.בלאי וקרעים קלים
, כריכה מקורית בלויה.קלים
.עם שדרת עור
$5000 :פתיחה
$8000-12,000 :הערכה

42. Letter of Recommendation and Good Wishes
Handwritten and Signed by Rebbe Itzik'l of Pshevorsk
- Recommendation for Assisting a Descendant of
Rebbe Elimelech of Lizhensk
A letter (24 lines) handwritten and signed by Rebbe Moshe
Yitzchak Gewirtzman, R. Itzik'l of Pshevorsk. Antwerp, [ca.
1950s-1970s].
The letter opens with heartfelt blessings (in Yiddish
and Hebrew) upon receiving funds from a London
philanthropist sent by the recipient of the letter. The
rebbe cites an interesting saying (in Yiddish) in the name
of his father the rebbe, who often cited an ancient custom
of giving "leiz-geld" [a tip] to a good emissary who brings
mishlo'ach manot on Purim. Therefore, the rebbe writes,
I give the good emissary "the blessing of a simple person
[himself] and leiz-geld for your mission, that you and your
wife and children should be healthy and strong, happy
and content, and you should raise your children with ease
and plenty".
Further in the letter, the rebbe requests to raise more
funds for a respectable Jerusalem Jew, a descendant of
R. Elimelech of Lizhensk, who arrived in Europe to collect
charity. The rebbe apologizes for this request, "although
I abstain from intervening on behalf of charitable matters
because I understand that you have many charitable
causes", however, he requests that he make efforts for this
cause since this needy Jerusalem Jew has been delayed in
Antwerp and did not travel to London, "because he saw
that I was very ill and suffering greatly… he dedicated all
his time to tend to me faithfully and resuscitated myself
and my family… therefore, I have the obligation not to
send him empty-handed to his home, hence I request
that you forgive me and speak to the philanthropist…
and quickly collect at least a couple of hundred dollars…
because next week, he will be leaving. Moshe Yitzchak,
descendant of R. Elimelech, his merit shall protect us and
all the Jewish People, Amen".
The holy R. Moshe Yitzchak Gewirtzman, known as Rebbe
Itzik'l of Pshevorsk (1882-Yom Kippur 1976), was a fifthgeneration descendant of Rebbe Elimelech of Lizhensk.
He was a close Chassid of R. Yechezkel of Sieniawa, and of
his son, the Divrei Simcha of Cieszanów. Served as Rebbe
of Przeworsk. Survived the Holocaust in Siberian exile and
thereafter traveled via Poland and France and settled in
Antwerp, Belgium. Known for his holiness and for his
exceptional abstention and self-denial (for decades he
never lay on a bed and would sleep in a sitting position),
he followed in the footsteps of his illustrious ancestor,
author of the Noam Elimelech, who incorporated devotion
to G-d's service with charitable deeds to his fellow Jews.
Thousands flocked to his court seeking his wise counsel as
well as his prayers on behalf of the ill and suffering. Famed
for the charitable acts he performed, he distributed large
sums of money to needy Jews throughout the world.
Official stationery. 21.5 cm. Good condition. Wear and folding
marks.
Opening price: $3000
Estimate: $4000-6000
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43. Ohr HaYashar by Maharam Poppers - The Copy
of Rebbe Yeshaya'le of Kerestir
Ohr HaYashar, Kabbalistic practices and ethics, by R.
Meir Poppers. Lviv: Yehuda Gershon Druker, 1875.
Ownership stamps of Rebbe "Isaje [Yeshaya] Steiner" of
Kerestir (Bodrogkeresztúr, Hungary). On the flyleaf is a
handwritten ownership inscription: "This book belongs
to the great and holy R. Yeshaya Steiner". Additional
signatures of R. Aharon Spitzer of Hajdúnánás and of R.
Klonimus Lowy of Nyíracsád. Handwritten corrections.
Ohr HaYashar contains ethical instruction as well as laws
and practices of the Arizal, regarding prayers, mealtimes
and daily routine, including daily routine for Shabbat
and holidays, and other laws and practices. The book
is divided into three parts corresponding to the three
"pillars" upon which the world stands: Torah, worship
and acts of kindness. This work has been incorporated
into various Chassidic Kabbalistic siddurim, and was
exceedingly beloved by the great Chassidic masters.
Rebbe Yehoshua of Belz famously wrote that his father,
the first Belzer Rebbe, stated that although he never
writes approbations, he would give one to someone
who wishes to print the siddur Ohr Hayashar, since this
siddur introduced him to Yirat Shamayim… (see the
approbation of Rebbe Yehoshua of Belz to Siddur Ohr
HaYashar - Tefillah L'Moshe, Przemyśl, 1892).
R. Yeshaya Steiner of Bodrogkeresztúr (1852-1922)
was the disciple and successor of Rebbe Zvi Hirsh of
Liska (Olaszliszka), author of Ach Pri Tevuah. He was
orphaned from his father at the age of three, and was
raised in the home of R. Zvi Hirsh of Liska from the age
of twelve. He was drawn to Chassidism and travelled
to Rebbe Chaim Halberstam of Sanz and to Rebbe
Mordechai of Nadvorna. However, his primary rebbe
and mentor remained Rebbe Zvi Hirsh of Liska, and he
eventually became his close assistant. [Even when R.
Yeshaya already served as rebbe, with masses from all
over Hungary flocking to his court, he would still sign
his letters and on his stamp: "…who served the rebbe,
the tzaddik of Liska"]. Rebbe Yeshaya was revered by
the leading rebbes of his day, including Rebbe Chaim of
Sanz and Rebbe Yissachar Dov of Belz [who stated that
the "key to sustenance" is in the hands of R. Yeshaya
of Kerestir]. He performed thousands of charitable
deeds, engaged in hachnasat orchim himself, and was
considered one of the pillars of chessed and prayer in his
times. He was renowned as a holy man, and thousands
of Jews (as well as non-Jews) from all over Hungary
would travel to his court to seek his advice. He was also
renowned as a wonder-worker and gave amulets (see
next item). Till today his portrait is hung in homes as a
segula for protection from mice. The story behind this
custom is related in his biography, Mei Be'er Yeshayahu.
[24] leaves. 18 cm. Thin, high-quality paper. Good-fair
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condition. Wear and minor tears. Minor staining. Original
binding, worn, with leather spine.
Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000
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"יע
ַ ירער ָק ֵמ
ֶ "ק ֶר ְע ְס ִט
ְ -  קמיע עתיק לשמירה על הבית.44
 "וְ ֶאת ָה ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ֶּפ ַתח ַה ַּביִ ת:) א,תיבות הפסוק (בראשית יט
 מקורו של."ִהּכּו ַּב ַּסנְ וֵ ִרים ִמ ָּקטֹן וְ ַעד ָּגדֹול וַ ִּי ְלאּו ִל ְמצֹא ַה ָּפ ַתח
נוסח הקמיע הוא מהאדמו"ר רבי משה טייטלבוים בעל "ישמח
 בקובץ "נחלת. שנהג לתת קמיע כזה לשמירה על הבית,"משה
קכז) מובא צילום של קמיע דומה שכתב בעל- עמ' קכו,צבי" (טז
"ישמח משה" ונתן אותו נכדו האדמו"ר בעל "ייטב לב" למשב"ק
 שם מסופר כי כאשר הגיע האדמו"ר. רבי מאיר שוורץ ז"ל- שלו
 הלך במיוחד לראות את הקמיע,בעל "דברי יואל" מסטאמר לארץ
 ידוע שקמיעות דומים ניתנו לאחר מכן גם על.הזה והשתעשע בו
 הגאון רבי, כמו כן. סיגעט וליסקא, רוז'ין, בעלזא,ידי אדמו"רי צאנז
הלל מקולומיא בספרו "תשובות בית הלל החדש" (סימן לב) ממליץ
 ורעה לא,לכתוב קמיע זה ו"להניחו על כל פתחי בית חדש לזמן מה
."יאונה לא לו ולא לכל אנשי ביתו
 עם מתלה פח לתליית, מ"מ77X35  נתון במסגרת פח,דף קלף
, הפח מעט חלוד. כתמים.בינוני- מצב טוב.הקמיע מעל הפתח
 חלון זכוכית.קירות עתיק- סימני צבע:בצידה האחורי של המסגרת
. לא נבדק מחוץ למסגרת.מקורי שבור
$10,000 :פתיחה
$20,000-30,000 :הערכה

 מסוגי,קמיע עתיק לשמירה על הבית מפני גנבים ומזיקים
'הקמיעות שנהג לתת הצדיק רבי ישעיה שטיינר מקרעסטיר ("ר
.] שנות הת"ר, [אירופה.)"ישעיה'לה קרעסטירער
 והאפה הבמוג/  "ילשת באשר בוליב:כתיבת סת"ם על פיסת קלף
, עם ִמתלה לתליה מעל הפתח, נתון במסגרת פח מקורית."ולה
.)וחלון זכוכית (שבור
 שכן- "ירערס ָק ֵמיעֹות
ֶ "ק ֶר ְע ְס ִט
ְ קמיעות מסוג זה ידועים בשם
,מרבית הקמיעות שנהג לתת הצדיק הנודע רבי ישעיה מקרעסטיר
 ע"י כמה מסופרי,היו בתבנית זו והם נכתבו במיוחד עפ"י הזמנתו
 בספר "מופת הדור" (לתולדות רבי ישעיה'לה.הסת"ם בעיר קרסטיר
מקרסטיר) מסופר על חנות שהרב מקרעסטיר שלח עבורה קמיעות
 וניצלה באורח פלא מהצתה של גוי (ראה שם שני צילומים,כאלה
.)מקמיעות אלה
 אות,בספר "אלף כתב" (מהגאון רבי יצחק ווייס הי"ד מווערבוי
 בקמיע נרשמו ראשי תיבות של.תקט"ו) מובא פענוח לקמיע זה
 בשורה הראשונה משולבים לסירוגין ראשי.שלושה פסוקי שמירה
) ז, הפסוק (תהלים קכב:התיבות של שני פסוקים מספר תהלים
 י) "ֹלא,נֹותיִ ְך" והפסוק (תהלים צא
ָ ַאר ְמ
ְ ילְך ׁ ַש ְלוָ ה ְּב
ֵ "יְ ִהי ׁ ָשלֹום ְּב ֵח
 ובשורה השניה ראשי,"ָאה ֶלָך
ֳ ְת ֻא ֶּנה ֵא ֶליָך ָר ָעה וְ נֶ גַ ע ֹלא יִ ְק ַרב ְּב

44. Ancient Amulet for Safeguarding the Home - "Kerestirer Amulet"
Ancient amulet for safeguarding the home from thieves
and evil spirits, of the type of amulets given by Rebbe
Yeshaya Steiner of Kerestir (Bodrogkeresztúr, Hungary "R. Yeshaya'le Kerestirer"). [Europe, 19th century].
Scribal writing ("STaM") on a piece of parchment,
placed in an original tin frame, with a loop for hanging
over the doorway and a glass window (broken).
Amulets of this type are known as "Kerestirer amulets"
- since most of the amulets given by R. Yeshaya'le of
Kerestir were in this format, written specifically upon
his order by several scribes in Kerestir. The book "Mofet
HaDor" (a biography of R. Yeshaya'le of Kerestir)
recounts that a store protected by such amulets, sent
by R. Yeshaya'le, was miraculously protected from arson
(see there two photographs of such amulets).
The book "Elef Ktav" (by R. Yitzchak Weiss of Vrbové,
section 515), interprets the text of the amulet as
the acronym of three protective verses. The first line
contains the alternating acronyms of two verses from
Psalms, and the second line contains the acronym of a
verse from Genesis. The text of the amulet originates

with Rebbe Moshe Teitelbaum, author of "Yismach
Moshe", who gave this amulet for the safeguarding of
the home. The "Nachalat Zvi" anthology (XVI, pp. 126127) contains a picture of a similar amulet written by
R. Moshe Teitelbaum, which was given by his grandson,
the Yitav Lev, to his assistant, R. Meir Schwartz. The
anthology also relates that when Rebbe Yoel of Satmar
visited Eretz Israel, he went specifically to see this amulet.
Similar amulets were also given by the rebbes of Sanz,
Belz, Ruzhyn, Sighet and Liska. R. Hillel of Kolomyia,
in his book Teshuvot Beit Hillel HaChadash (section
32), recommends writing this amulet and placing it for
a while on all the doorways of a new home, thereby
preventing harm to all its residents.
Parchment leaf, placed in a 77X35 mm tin frame, with a tin
loop for hanging above the doorway. Good-fair condition.
Stains. The tin is slightly rusted, and the back has traces of old
house paint. Original glass window, broken. Not examined
out of frame.
Opening price: $10,000
Estimate: $20,000-30,000
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 .45כתב-יד שער הכוונות  -שנות הת'  -עשרות הגהות
חתומות
כתב-יד ,ספר שער הכוונות ,מתורת האר"י ורבי חיים ויטאל ,בעריכת
בנו רבי שמואל ויטאל[ .אמצע שנות הת' בקירוב ,במפנה המאות
ה .]16-17-שער בכתיבה מאוחרת [המאה ה 19-בקירוב]" :שער
השישי  -הוא שער הכוונות שסידר מוהרש"ו זלה"ה ,מכתיבת ידי
מר אביו מוהרח"ו ז"ל ,שקיבל מרבו הוא המסביר ,הוא האר"י ז"ל".
העתקה קדומה של ספר שער הכוונות ,בכתיבות שונות בכתב
ספרדי-מזרחי .כפי הנראה ,העתקת החיבור נעשתה באופן מאורגן
על ידי קבוצה של ארבעה סופרים ,שחילקו ביניהם את עבודת
הכתיבה ,והעתיקו לסירוגין את הספר כסדרו .לא ברור באיזו ארץ
נכתב כתב היד שלפנינו ,האם בארץ ישראל וסביבתה ,או בארצות
המגרב .כתבי היד של ארבעת הסופרים שונים אלו מאלו [לכתב
ידו של הסופר הראשון יש מוטיבים אופייניים לכתב מאזור צפון
אפריקה .כתיבתם של הסופרים האחרים אופיינית יותר לאזורים
אחרים (ארץ ישראל-סוריה וארצות אחרות) .כפי הנראה התקבצו
במקום אחד סופרים שמוצאם מארצות שונות] .בכתב היד שלפנינו
נמצא רובו של הספר שער הכוונות .ההעתקה מסתיימת באמצע
דרושי הושענא-רבא ,וחסרים בה גם ענייני חנוכה ופורים.
בשולי כתב-היד עשרות הגהות קבליות ארוכות בכת"י מזרחי
[בתקופה מאוחרת יותר  -תורכיה?/בלקן? ,המחצית השניה של
המאה ה .]19-שתיים מהן מתחילות "אמר יצחק" ,ועשרות מהן
מתחילות בראשי תיבות "א"י" [=אמר יצחק] .דף ט' הושלם בכתב
ידו של אותו מקובל לא-נודע לנו ,ששמו רבי "יצחק" .בהגהות הוא
מזכיר את כתבי הרש"ש ,ומרבה להפנות לספר "תורת חכם" (מאת
רבי חיים די לה רוזה ,שנדפס בשאלוניקי תר"ח) .כמו כן ,מציין
הכותב הנ"ל בהגהותיו לספר שער הכוונות שנדפס בשאלוניקי

45c

[תרי"ב] .מספר הגהות נוספות בכתיבה שונה.
[ ,]2סה ]316[ ,דף .שני הדפים האחרונים נכרכו שלא במקומם והם
שייכים לקבלת שבת 20 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .סימני עש .כריכת
עור עתיקה ומעט בלויה ,עם עיטורים מוטבעים .עיטורים מוזהבים
בשדרה.
פתיחה$3000 :
הערכה$5000-8000 :
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45. Manuscript, Shaar HaKavanot - 16th-17th Century - Dozens of Signed Glosses
Manuscript of the book Shaar HaKavanot, containing
the teachings of the Ari and of R. Chaim Vital, edited by
his son R. Shmuel Vital. [Late 16th-early 17th centuries].
Title page in a later writing [ca. 19th century]: "Shaar
HaShishi - Shaar HaKavanot arranged by R. Shmuel
Vital, from the writings of his father R. Chaim Vital,
which he received from his teacher, the Arizal".
An early copying of the book Shaar HaKavanot, in
various handwritings in Oriental-Sephardi script.
Apparently, the copying of the composition was divided
in an organized manner amongst four scribes, and
they took turns copying the book. It is unclear in which
country the manuscript was written, if in Europe or in
North Africa. The handwritings of the four scribes are
different [the handwriting of the first scribe has motifs
characteristic to North African script and the other
three handwritings are more reminiscent of other
regions (Europe, Eretz Israel-Syria and other countries).
Apparently, scribes from various countries gathered
in one place]. This manuscript contains most of the
book Shaar HaKavanot, ending in the middle of the

homilies for Hoshana Raba and lacking the teachings
for Chanukah and Purim.
The manuscript has dozens of long kabbalistic glosses
in Oriental script [from a later time - Turkey?/Balkans?,
second half of the 19th century]. Two begin with
"Yitzchak says" and dozens begin with the initials of
those two words. Leaf 9 was replaced in the handwriting
of that same unidentified kabbalist whose name is R.
"Yitzchak". In his glosses he mentions the writings of the
Rashash, and often refers to the book Torat Chacham
(by R. Hayim de lah Rozah, printed in Salonika in 1848).
This writer also refers to Shaar HaKavanot printed in
Salonika [in 1852]. Several more glosses in a different
handwriting.
[2], 65, [316] leaves. The last two leaves are bound out of
order and actually belong to the section on Kabbalat Shabbat.
20 cm. Good condition. Stains. Worming. Ancient leather
binding, slightly worn, with embossed ornamentation. Gilt
ornamentations to spine.
Opening price: $3000
Estimate: $5000-8000
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 .46כתב-יד ,סידור כוונות האר"י  -מרוקו ,המאה ה- 18-
מהדורה מוקדמת ,עם הוספות רבות שלא נדפסו  -הגהות
רבי יוסף לוריא נכד האר"י
כתב-יד ,סידור כוונות האריז"ל  -תפלות מכל השנה עם הנהגות
וכוונות על דרך הקבלה ,איורים וטבלאות קבליות ,מנורות קבליות
ומנורת "למנצח"[ .צפון אפריקה/מרוקו ,שנות הת'-ת"ק ,מחצית
המאה ה 18-בקירוב].
סידור תפילה בנוסח הספרדים ,וסדר כוונות עפ"י עריכת מהר"ם
פאפרש .סדרי התפילות נכתבו בכתב מרובע ,בשילוב פירושים
וכוונות שנכתבו בכתיבה ספרדית-מערבית .כולל :תפילות לימות
החול ,עם ברכות הנהנין וברכות המצוות; סוד הטבילה; סדרי שבת,
ראש חודש ומועדים; כוונות המצוות וקטורת; ברכת המזון; תפלות
הימים הנוראים וכוונות תקיעת שופר; הדלקת נר חנוכה וכוונות
פורים; הגדה של פסח וספירת העומר.
הגהות קבליות ארוכות רבות ,ב"חלונות" ובסוגריים בתוך הטקסט,
ובהוספות בשולי הגליונות .חלק מההגהות פותחות או חותמות
בשמות המקורות מהם נעתקו ,ביניהם" :צמח" [רבי יעקב צמח],
"הכותב"" ,פי'[רוש]"" ,סה"כ" [ספר הכוונות]" ,סידור הרב"" ,סידור
הרמ"ז" .באחת ההגהות (דף לו )2/מוזכר הספר "זרע קדש" [שיצא
לאור בשנת תנ"ו] .בהגדה של פסח (דף קמג ,2/דף קמח )1/שתי
הגהות חתומות "צמח".
בדף [( ]8שלפני דף א) ,שלוש הגהות ב"חלונות" ,חתומות "יוסף"
("הג"ה ונלע"ד יוסף"" ,נ"ל יוסף"" ,נלע"ד יוסף") .בדף צז 1/הגהה
בסוגריים..." :אבל נ"ל להגיה כאן ...דוק ותשכח ,נ"ל יוסף לורייא.
ואני אומר ...ואין צריך להגיה ,כן נ"ל אני הכותב" .רבי יוסף החתום
בהגהות אלו ,הוא כנראה רבי יוסף לוריא בנו של רבי שלמה בן
האר"י ,שנקלע לערי המערב ,ובשנת תט"ו הוא חתום על תשובה
הלכתית שנכתבה במרוקו" :יוסף ב"ר שלמה זצ"ל לוריא אשכנזי"
(ראה מאמרו של הרב משה הלל ,מקבציאל ,גליון לט ,עמ' תשח-
תשט ,הערה  .)30הערותיו על ספרי קבלה הועתקו במספר כתבי יד
בארצות המערב ,ולא באו בדפוס.
למיטב בדיקתנו ,חלק ניכר מן ההגהות וההוספות לא נדפסו
(כגון ההוספות המתחילות במילים "פי'[רוש]""/נלע"ד" ,בדפים
לא-2/לב ;1/מב ;1/נט.)1/
תוספת מעניינת לפני תפילת "ברוך שאמר" (דף יד" :)2/אין לומר
לדוד ברכי נפשי את ה' .כך מצאתי בסדור הרב ,אבל בשאר סדורים
של הרמ"ז כתוב שלא לאומרו בשבת ויו"ט" .בהגהה בגליון דף ז:2/
"...ועיין בסדור" .הגהה בגליון דף יד" :1/ועיין בסדור הרב".
רבינו האריז"ל לא כתב בעצמו את סדר הכוונות עפ"י הקבלה ,רק
תלמידי-תלמידיו ערכו סדורי כוונות עפ"י דברי האר"י ותלמידו
מהר"ח ויטאל .הספר הראשון שנדפס מתורת הקבלה של רבינו
האר"י הוא "ספר הכונות" מהדורת רבי משה טרינקי (ונציה ,ש"פ).
רבינו מאיר פאפרש (נפטר בשנת תכ"ב) ,חיבר וערך סדר כוונות,
שהוא המקור לרוב סידורי הכוונות שנפוצו בארצות שונות [ומהם
נדפסו בשנות הת"ק סידורי האר"י" :סידור רבי אשר" ו"סידור
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האר"י-קול יעקב"] .לפנינו סידור כוונות בהעתקה קדומה בכתיבה
ספרדית ,עם הוספות ושינויי עריכה (בפנים ובגליונות) .חלק
מהוספות אלה אינו מופיע בסידורים אחרים.
רוב הסידור [מלבד תשעת הדפים הראשונים ,והדפים בסוף הסידור
מדף קפט ואילך] נכתב ע"י אותו סופר ,עם הוספות והגהות
בכתיבות שונות של כמה סופרים ומגיהים.
[ ;]9א-כג ,כה-פא ,]4[ ,פב-קלו ,]1[ ,דף קלז ,]2[ ,דף קלח,]1[ ,
קלט-קמט ,קנא-קנב ,]2[ ,קנג-קנד( ]6[ ,]1[ ,דפים קנט ,קנה ,קנ,
קנו ,קנח ,קנז  -דפים קנ-קנט נכרכו שלא כסדר) ,קס-קסא,]2[ ,
קפט-קצב ,]4[ ,קצג-ר ]10[ ,דף( .חסרים הדפים קסב-קפח -
שכללו את רוב סדרי הימים הנוראים ,למעט  2דפים מהם).
כ 208-דפים ,מהם  22דפים ריקים 18 .ס"מ .מצב בינוני .בלאי,
כתמים ונזקי רטיבות .במקומות רבים הדיו דהוי וקשה לקריאה.
כריכת קלף חדשה.
פתיחה$5000 :
הערכה$8000-12,000 :
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additions beginning with the words "Commentary"/"In
my lowly opinion", found on pp. 31b-32a; 42a; 59a).
An interesting addition before the Baruch Sh'Amar
prayer (p. 14b): "One should not recite L'David Barchi
Nafshi. So I have found in the Siddur HaRav; however, in
the rest of the siddurim of the Remez, the instructions
are not to recite it on Shabbat and Festivals". Gloss on
p. 14a: "See Siddur HaRav".
The Arizal did not write the kabbalistic kavanot
himself, rather these kavanot were arranged by secondgeneration disciples according to the teachings of the
Ari and of his disciple, R. Chaim Vital. The first book of
the kabbalistic teachings of the Ari which was printed
is the edition of Sefer HaKavanot by R. Moshe Trinki
(Venice, 1620). R. Meir Poppers (died in 1662) compiled
and arranged Seder Kavanot, which is the source of
most of the siddurim of kavanot which were widespread
in various countries [from which were printed in the
late 18th-early 19th centuries Siddur Rabbi Asher and
Siddur HaAri Kol Yaakov]. Here is an early copying of

Siddur Kavanot in Sephardi writing, with additions and
arrangement variations (within the main text and on
the margins). Some of these additions do not appear in
other siddurim.
Most of the siddur [with the exception of the first
nine leaves and the leaves at the end from leaf
189] was written by one scribe, with additions and
glosses in various handwritings by several scribes and
proofreaders.
[9]; 1-23, 25-81, [4], 82-136, [1], leaf 137, [2], leaf 138, [1],
139-149, 151-152, [2], 153-154, [1], [6] (leaves 159, 155,
150, 156, 158, 157 - leaves 150-159 are bound out of order),
160-161, [2], 189-192, [4], 193-200, [10] leaves. (Lacking
leaves 162-188 - which contained most of the services of the
High Holidays, except two of them).
Approx. 208 leaves, including 22 blank leaves. 18 cm. Fair
condition. Wear, stains and water damage. Faded and hardly
legible ink in many places. New parchment binding.
Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000
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46. Manuscript, Siddur Kavanot HaAri - Morocco, 18th Century - Early Edition, with Many Hitherto Unprinted
Additions - Glosses of Rabbi Yosef Luria, Grandson of the Ari
Manuscript, Siddur with Kavanot HaArizal - year-round
prayers with kabbalistic practices and kavanot (hidden
meanings), kabbalistic illustrations and charts, menorahs
and a LaMenatze'ach menorah. [North Africa/Morocco,
ca. mid-18th century].
Siddur of the Sephardi rite, and Seder Kavanot
according to the arrangement of Maharam Poppers.
The prayers are written in square script, integrated
with commentaries and kavanot in Western-Sephardic
script. Contains: weekday prayers, birkot hanehenin and
birkot hamitzvot; Sod HaTevila; Shabbat, Rosh Chodesh
and Festival services; kavanot of the mitzvot and
ketoret (incense); Birkat HaMazon; prayers for the High
Holidays and kavanot for the blowing of the shofar;
service for kindling Chanukah lights and kavanot for
Purim; Passover Haggadah and Sefirat HaOmer.
Many long kabbalistic glosses are written in "windows"
and in parentheses within the main text, as well as on the
margins. Some glosses open or end with the names of the
sources from which they were copied, such as: "Tzemach"
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[R. Yaakov Tzemach], "The writer", "Commentary",
"Sefer HaKavanot", "Siddur HaRav", "Siddur HaRemez".
The book Zera Kodesh [published in 1696] is mentioned
in one gloss (p. 36b). Two glosses signed Tzemach (p.
143b, p. 148a) appear in the Passover Haggadah.
Three glosses in "windows" on leaf [8] (before leaf 1)
are signed "Yosef". Another gloss in parentheses on p.
97a reads: "…However, it seems to me to edit here…
Yosef Luria. And I say… and it is unnecessary to edit,
so it seems to me, the writer". R. Yosef who is signed
on these glosses is apparently R. Yosef Luria son of R.
Shlomo son of the Ari, who reached North Africa and in
1655 signed a halachic responsum written in Morocco:
"Yosef son of R. Shlomo Luria Ashkenazi" (see article
by R. Moshe Hillel, Mekabtziel, Issue 39, pp. 708-709,
note 30). His glosses on kabbalistic books were copied
into several manuscripts in North Africa and have not
yet been printed.
To the best of our knowledge, many of these glosses
and additions have never been printed (such as the
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 .47כתב-יד ,ספר כנפי יונה ,קבלת האר"י בעריכת הרמ"ע מפאנו  -אירופה ,המאה ה - 17-הגהות לא ידועות של המקובל רבי
נפתלי בכרך אשכנזי בעל "עמק המלך"
כתב-יד ,ספר כנפי יונה ,קבלת האר"י ,בעריכת רבי מנחם עזריה
[הרמ"ע] מפאנו; עם חיבורים שונים מכתבי האר"י[ .אירופה ,המאה
ה.]17-
כתב-יד שלם ,העתקה נאה בכתיבה אשכנזית עתיקה ,עם שינויי
נוסח מהנדפס .הסופר שילב הגהות רבות ,ב"חלונות" ובשולי
הגליונות ,בהן הגהות רבות שלא נדפסו והגהות מאת המקובל רבי
נפתלי בכרך אשכנזי בעל "עמק המלך" ,שלא היו ידועות עד כה
ולא נדפסו.
ספר כנפי יונה הוא החיבור הראשון שאסף וסיכם את תורת האר"י.
חיבור זה נערך על ידי כמה מתלמידי האר"י ,ובהמשך נערך מספר
פעמים ע"י הרמ"ע מפאנו ,בתוספות והגהות רבות .הספר המוכר
לנו כיום ,כפי שנדפס לראשונה בקוריץ תקמ"ו ,הוא עפ"י עריכתו
של הרמ"ע מפאנו ,בתוספת הגהותיהם של מקובלי אשכנז ופולין.
כתב-היד שלפנינו מכיל את החיבור על כל חמשת חלקיו ,אך
בשינויים והוספות מהנדפס (במהדורת קוריץ נדפסו רק ארבעה
חלקים ,והחלק החמישי נדפס בוורשא תרנ"ט) .נוסח הסעיף
הראשון שבכתב-היד שונה משמעותית הן מהנדפס והן מכתבי-
היד הידועים לנו.
בנוסף ,הועתקו בכתב-היד שלפנינו עשרות הגהות ושינויי נוסחאות
שלא באו בדפוס ,כשלעתים מכריע הסופר בשאלת הנוסח הנכון
(במספר מקומות הוא עושה השוואה עם כתב-יד שנעתק בוונציה).
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כפי הנראה ,הועתק כתב-היד שלפנינו לאחר שנת ש"פ ,שנת
פטירתו של הרמ"ע מפאנו; וזאת עפ"י הקולופון שבסוף החלק
החמישי המסיים במילים" :ע"כ לשון הרב הגדול המחבר זצ"ל".
חשיבות גדולה יש בכתב-היד שלפנינו להגהותיו של רבי נפתלי
בכרך אשכנזי מפרנקפורט בעל "עמק המלך" ,שעד כה לא היו
ידועות משום מקור אחר .אחת ההגהות בספר (חלק ב ,סימן קט),
חתומה בשמו המלא" :כן נ"ל נפתלי בכרך אשכנזי" ,ושתי הגהות
נוספות (חלק ד ,סימן יב; ובכוונת ברכת "ולמשומדים") חתומות
"ולע"ד נפתלי" ו"נלע"ד נפתלי" .יתכן שגם הגהות נוספות ,שאינן
חתומות ,הן משלו.
בשתיים מן ההגהות מופיעות הערות מעניינות במיוחד .באחת
מהן [חלק ב ,סימן קט] נכתב" :נ"ל שזה הוא מקבלת מהרר"מ
קורדואירו ע"י תלמידו מהר"ר אברהם הלוי וכן מעיד עלי[ו] מורינו
הרב רבי חיים קליעפריס [ויטאל] בכתביו ,"...ובמקום נוסף [שם,
סימן קטו]" :כתב הרב בספר כוונת המצוות שהאר"י ז"ל אמר על
אלו הפסוקים ...שלא לאמרם וכמעט היה מגמגם שאינם מן הרשב"י
ע"ה ותמיה לי על הרב ר' עמנואל [=הרמ"ע מפאנו] שהביאו כאן".
בסוף כתב-היד ,לאחר סיום החיבור "כנפי יונה" ,הועתקו מספר
מאמרים נוספים מכתבי האר"י:
מאמר על שבירת המלכים ,העתקה מכתיבת ידי האר"י .נדפס
בשינויים בשער מאמרי רשב"י ובספר הליקוטים.

·
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מאמר המלואים ,מאת הרמ"ע מפאנו .נדפס בסוף חלק חמישי של
ספר כנפי יונה ,וורשא תרנ"ט.
"סוד המרגלא מאמר עולם קטן" ,מבית מדרשו של רבי ישראל
סרוג .לא נדפס.
דרוש א"ט ב"ח .נדפס ב"עץ חיים" ,פרקים ד-ה.
"מאמר המלואים"  -כוונות התפלה לשחרית של חול ותפלות
השבת ,מאת רבי יהודה רומנו ,מתלמידי האר"י .חציו הראשון של
המאמר לא נדפס .חציו השני ,מתחילת כוונות שמונה עשרה ועד
לסופו ,נדפס בספר הכוונות (ונציה ש"פ) ,אך הנוסח שלפנינו מדוייק
יותר מהנוסח הנדפס ,שחלו בו שיבושים.
סוד המרגלא ודרוש א"ט ב"ח נכתבו בכתיבה שונה ,כנראה ע"י סופר
אחר.
רבי נפתלי בכרך אשכנזי מפרנקפורט ,מחבר ספר "עמק המלך"
(אמשטרדם ,ת"ח) ,מגדולי מקובלי אשכנז ,מצאצאי רבינו גרשום
מאור הגולה .מצעירותו עסק בתורת הקבלה ואף נדד למדינות
רחוקות להשיג כתבים נדירים בקבלה ,בנדודיו הגיע עד לארץ
ישראל לשם מטרה זו .בספרו "עמק המלך" פרס לראשונה בהרחבה
את יסודות קבלת האריז"ל במדינות אשכנז ופולין למעלה ממאה
ושלושים שנה קודם הדפסת ספר "עץ חיים" .ספרו "עמק המלך"
בנוי על קבלת רבי ישראל סרוג ,רבו של הרמ"ע מפאנו .מסיבה זו
עורר עליו הספר את ביקורתם של המקובלים הספרדים ,בראשם

רבי חיים כהן תלמיד רבי חיים ויטאל (ראה דברי החיד"א בספרו
"שם הגדולים" ,מערכת ספרים ,אות ק ,קונטרס אחרון) ,שאסרו
ללמוד את דברי האר"י ממקורות אחרים מלבד מעריכתו של
רבי חיים ויטאל .לעומת זאת ,התקבל ספרו בהערצה רבה אצל
המקובלים האשכנזים ,אצל חסידים ומתנגדים כאחד .ספרו קיבל
את הסכמתם של ה"פני יהושע" וה"תוספות יום טוב" .בעל ה"לשם"
כותב אודותיו במכתב" :כאשר אנו רואין ספרי מהר"ח הכהן ז"ל
וספר עמק המלך ,לא ידענו מי שהיה יותר גדול ,ולא ידענו אם כדאי
הוא לבטל את עמק המלך( "...ישורון ,כב ,עמ' תתמב) ,ועוד כתב
שם בעל ה"לשם"" :ר' שמואל חסיד ...אמר בשם הגר"א כי העמק
המלך הוא ספר חשוב למאד".
בין מקורותיו החשובים של ה"עמק המלך" הם כתבי הרמ"ע מפאנו,
ובפרט ספרו "כנפי יונה" ,עליו מתבטא כי הוא "סולת נקייה ...שהוא
מבחר ספריו שנתפשטו בחוצה לארץ" .בספרו "עמק המלך" הוא
מעתיק קטעים שלמים מ"כנפי יונה" ,לעתים אף ללא ציון המקור.
עם זאת ,לא היה ידוע עד כה על כתבי האר"י והרמ"ע מפאנו
שהוגהו או נערכו על ידי בעל "עמק המלך" ,וההגהות שלפנינו הן
תגלית ראשונה של הגהותיו לספרי קבלה.
[ ]199דף 20 .ס"מ .נייר איכותי .מצב טוב .כתמים .כריכה חדשה.
פתיחה$4000 :
הערכה$8000-10,000 :
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Two glosses contain particularly fascinating content.
One (part II, section 109) states, "It seems to me that this
is from the teachings of R. Moshe Cordovero through
his disciple R. Avraham HaLevi, and thus states R. Chaim
Vital in his writings…". A second (ibid, section 115)
states, "The rabbi wrote in Kavanat HaMitzvot that the
Ari said that these verses… should not be said, and he
almost doubted them being of the tradition from R.
Shimon bar Yochai, and I am surprised that Rema of
Fano included them here".
Several essays from the writings of the Ari were copied
at the end of the manuscript, following "Kanfei Yonah":
Essay regarding Shevirat HaMelachim, copied from
the Ari's own handwriting. Printed with variations in
Shaar Maamarei Rashbi and Sefer HaLikutim.
Maamar HaMilluim by Rema of Fano. Printed at the
end of the fifth part of Kanfei Yonah, Warsaw, 1899.
"Sod HaMargala Maamar Olam Katan", from the
school of R. Yisrael Sarug. Unprinted.
Derush A.T. B.Ch. (mystical arrangements of the
Hebrew alphabet). Printed in Etz Chaim, chapters 4-5.
"Maamar HaMilluim" - kavanot (hidden meanings) for
the weekday morning prayers and the Shabbat prayers,
by R. Yehuda Romano, a disciple of the Ari. The first half
of this essay has not been printed, while the second half,
beginning with the kavanot of the Shemoneh Esrei, was
printed in Sefer HaKavanot (Venice, 1620). This copying
is, however, more accurate than the printed version.
Sod HaMargala and Drush A.T. B.Ch. are written in a
different handwriting, evidently by a different scribe.
R. Naftali Bachrach Ashkenazi of Frankfurt, author of
"Emek Hamelech" (Amsterdam, 1648), was a descendant
of Rabbenu Gershom Me'or HaGolah, and considered
among the greatest of the German kabbalists. He
studied Kabbalah from a young age, and travelled
great distances in order to acquire rare Kabbalistic texts,
even reaching Eretz Israel. His book Emek HaMelech
contains the first exposition of the teachings of Lurianic
Kabbalah in Germany and Poland, over 130 years before
the printing of Etz Chaim, R. Chaim Vital's exposition of
the same subject matter. Emek HaMelech is based on
the teachings of R. Yisrael Sarug, the teacher of Rema
of Fano, and therefore aroused the criticism of the
Sephardic kabbalists, led by R. Chaim Cohen, disciple of
R. Chaim Vital (see Chida, Shem HaGedolim, Maarechet
Sefarim, additions to letter Kuf), who forbade studying
Lurianic Kabbalah from any source other than the
teachings of R. Chaim Vital. On the other hand, the
teachings of R. Naftali Bachrach were widely acclaimed
by the Ashkenazic kabbalists, both Chassidim and
Mitnagdim. His work has approbations from the "Pnei
Yehoshua" and the "Tosfot Yom Tov". The author of

·
·
·
·
·
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the "Leshem" wrote in a letter: "When comparing the
works of R. Chaim Cohen and Emek HaMelech, it is
difficult to ascertain who was greater and if it is right to
dismiss the Emek HaMelech…" (Yeshurun, 22, p. 842).
The Leshem further wrote there: "R. Shmuel Chassid…
quoted the Gra as stating that Emek HaMelech is an
extremely important work".
Among the important sources of Emek HaMelech are the
writings of the Rema of Fano, especially his book Kanfei
Yonah, which R. Naftali Bachrach refers to as "finelysifted flour… the greatest of his works widespread in
the Diaspora". Entire paragraphs from Kanfei Yonah
are copied into Emek Hamelech, occasionally without
specifying their source. Nevertheless, until now it was
unknown that any writings of the Ari or Rema of Fano
were annotated or edited by R. Naftali Bachrach, and
these glosses are the first discovery of his annotations to
Kabbalistic works.
[199] leaves. 20 cm. High-quality paper. Good condition.
Stains. New binding.
Opening price: $4000
Estimate: $8000-10,000
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47. Manuscript, Kanfei Yonah, Lurianic Kabbalah
Edited by the Rema of Fano - Europe, 17th
Century - Previously Unknown Glosses by the
Kabbalist Rabbi Naftali Bachrach Ashkenazi,
Author of Emek HaMelech

48a

 סגולות, ספר עץ החיים עם ליקוטי קבלה- יד- כתב.48
 בערך1770 ,פולין- רוסיה- ורפואות
, מאת רבנו חיים ויטאל," "ספר עץ החיים מהאר"י זללה"ה,יד-כתב
, זמירות שבת עם פירוש, תפילות ופיוטים:עם תוספת ליקוטים שונים
, [כתיבה אשכנזית נאה. סגולות ורפואות,איורים וטבלאות קבליות
.]1770  תק"ל בערך,פולין-רוסיה
, "כאן נשלם ספר עץ החיים מהאר"י זלה"ה: קולופון הסופר1/בדף שנח
,הק' אהרן במהור"ר אלי' זצלה"ה הכותב זה הספר" [כפי הנראה
,"המעתיק הוא "הכותב אהרן במהור"ר אליהו זללה"ה מחמעלניק
 בשנת,) אוקראינה,Fastiv שהעתיק בק"ק חוואסטוב (פאסטוב
 ראה קטלוג המכון לתצלומי. את הספר פרי עץ חיים,)1771( תקל"א
.]F 40398 : מספר מדף,כת"י עבריים
 ובדפי הכריכה הראשונים,בדפים האחרונים לאחר השלמת הספר
18- המאה ה,והאחרונים נוספו ליקוטים שונים [בכתיבה שונה
 פירוש- " "סדר תיקוני שבת של האר"י ז"ל ופירושם: ובהם,]בקירוב
ממהר"י סרוק על זמירות שבת מהאריז"ל [עם שינויים רבים מהפירוש
 העתק אגרת הסגולה של רבי שמשון מאוסטרופלי.]הנדפס בשמו
 ו"יחודים" שונים, נוסחי קמיעות, תפילות.][על ענין עשרת המכות
עפ"י הקבלה ["תפלה לעצור ריבוי גשמים"; "דרך כתיבת אותיות
השם וכונתם לבלתי יפסלנה במחשבתו"; "תפילה לאומרה קודם כל
 ולמהר דבר לעשות-  והוא מפתח למבוא השערים,הפעולות הגדולות
 מר"ח- גם בעד הציבור הוא טובה"; "סוד היחוד הקדוש של האריז"ל
." "יצחק: פיוטים שונים החתומים באקרוסטיכון.]אלול עד יו"כ"; ועוד
 ליקוטי." חזק, "יצחק בן משה:אחד מהפיוטים חתום באקרוסטיכון
סגולות ורפואות [האופייניים לספרי הרפואה והסגולות שנכתבו
.] בדורם של הבעל שם טוב ותלמידיו,באזור פודוליה שבאוקראינה
 ישנם שינויים,בחיבור "עץ חיים" ובליקוטים הנוספים שבכתה"י שלפנינו
.רבים מהנוסח המודפס של הספרים הנ"ל שנדפסו בשנים שלאחר מכן
.בינוני- מצב טוב. נייר איכותי. ס"מ19 .]' עמ33[ ; שנח דף,]' עמ5[
 עם עיטורים ושרידי, כריכת עץ מקורית מחופה בעור.בלאי ונקבי עש
. עץ ובד, נתון בקופסה תואמת. פגומה וקרועה,אבזמים

·
·

·

·

·

$5000 :פתיחה
$6000-8000 :הערכה
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Manuscript, Kanfei Yonah, Lurianic kabbalah edited
by R. Menachem Azariah (Rema) of Fano; with various
compositions from the writings of the Ari. [Europe,
17th century].
Complete manuscript, fine copying in ancient
Ashkenazic script, with textual variations from the
printed edition. The scribe included many glosses in
"windows" in the text and in the margins, including
many unprinted glosses and glosses by the Kabbalist
R. Naftali Bachrach Ashkenazi, author of Emek
HaMelech, which were previously unknown and have
not been printed.
Kanfei Yonah is the first composition that collected
and summarized the teachings of the Ari, R. Yitzchak
Luria. It was compiled by several of the Ari's disciples,
and later edited several times by the Rema of Fano,
with many additions and glosses. The work as it
is known today, first printed in Korets, 1786, is the
version edited by the Rema of Fano, with additional
glosses by German and Polish Kabbalists.
This manuscript contains the complete text of Kanfei
Yonah, including all five parts, with many variations
and additions from the printed version (the Korets
edition has only four parts, and the fifth part was
printed in Warsaw, 1899). The first paragraph of the
manuscript differs markedly from the printed version
as well as from other known manuscripts.
Additionally, this manuscript includes many glosses
and textual variations which have not been printed.
In some places, the scribe determines which is the
correct version of the text (at times he compares the
text with a manuscript written in Venice).
The manuscript was evidently copied after 1620,
the year of the Rema of Fano's passing, since the
colophon at the end of the fifth part ends with the
words: "These are the words of the great author of
blessed memory".
The previously unknown glosses of R. Naftali
Bachrach Ashkenazi of Frankfurt, author of Emek
HaMelech, add great importance to this manuscript.
One of the glosses (part II, section 109), is signed with
his full name: "Naftali Bachrach Ashkenazi", and
two further glosses (part IV, section 12; kavanot of
the "V'Lameshumadim" blessing) are signed "in my
humble opinion, Naftali". It is possible that some of
the other unsigned glosses were also authored by
him.

48b

48c

48. Manuscript - Etz HaChaim With Kabbalistic Selections, Segulot and Cures - Russia-Poland, ca. 1770
Manuscript, "Etz HaChaim of the Ari", by R. Chaim
Vital, with various additions: prayers, liturgical
poems, Shabbat songs with commentary, Kabbalistic
illustrations and charts, segulot and cures. [Neat
Ashkenazic handwriting, Russia-Poland, ca. 1770].
The scribe's colophon (p. 358a) reads: "The book Etz
HaChaim of the Ari is complete. Aharon son of Eliyahu,
who wrote this book" [the copier is, seemingly, R.
Aharon ben Eliyahu of Chmielnik, who copied the
book Pri Etz Chaim in Fastiv, Ukraine, in 1771; see
the catalogue of the Institute of Microfilmed Hebrew
Manuscripts, call no. F 40398].
The final leaves of the book, as well as the flyleaves
and endpapers, contain a miscellany (in a different

handwriting, ca. 18th century) including prayers, poems,
and Kabbalistic commentaries (for a detailed listing, see
the Hebrew description).
The texts of Etz Chaim and of the various additions
in this manuscript vary considerably from the printed
versions of these works, which were brought to print in
the following years.
[5 pages], 358 leaves; [33 pages]. 19 cm. High-quality paper.
Good-fair condition. Wear and worming. Original leathercovered wooden binding, with ornamentation and remnants
of clasps; damaged and torn. Placed in a matching slipcase.
Opening price: $5000
Estimate: $6000-8000

2018  | אפריל96

 .49כתב-יד עץ חיים  -כתיבה אשכנזית ,המאה ה18-
 מאות הגהות ארוכות ומקוריותכתב-יד ,ספר "עץ חיים" מהאר"י ,נערך מכתבי תלמידו רבי
חיים ויטאל ,על-ידי רבי מאיר פאפירש[ .אירופה ,המאה
ה.]18-
כתיבה אשכנזית עתיקה ונאה .בגליונות כתב-היד ובין
השורות מופיעות מאות הגהות רבות תוכן ,בכתיבה
אשכנזית [שנות הת"ק בקירוב ,המאה ה ,]18/19-חלקן
ארוכות במיוחד .לפנינו הגהות בכתיבה אוטוגרפית מקורית
של מקובל לא-מזוהה ,שניכר כי היה בקי ויודע בספרי
הקבלה .תוכן ההגהות :קושיות ותירוצים ,חידושים וביאורים,
השוואות ושינויי נוסח .חלק מההגהות ביקורתיות וחריפות
ביותר (שקשה למצוא להן תקדים בכתבי המקובלים).
הכותב מפקפק על פרקים וקטעים מסוימים ,אם אכן הם
יצאו מתחת קולמוסו של מהרח"ו ,ומעיר על תוכן הספר כל
היכן שדבריו אינם נראים לו ,כשהוא תולה את הטעות בכתבי
תלמידים .להלן מספר דוגמאות מייצגות" :זה אינו נ"ל ...ויש
לספק אם יצאו כל הדברים מ"ש בפרק זה מפי רח"ו ז"ל כי הם
סותרי' כמה עיקרי' אמיתי'( "...דף סז" ;)2/הנה דברים אלו
בנ[ו]י על מ"ש בפ"ג ,אבל כבר כתבתי לעיל שאינם נ[ראים]
ל[י] ,גם כל מ"ש כאן בפרק זה אינם נ"ל ואין להפסיד זמנו
בדברי' כאלה" (דף עא" ;)2/הנה אלו ד' פרקים נ"ל שאינם
ממהרח"ו ז"ל ,גם הם סותרים כמה דברים עיקרים ,ולכן אין
לסמוך עליהם ולא להשגיח בהם כלל( "...דף עד" ;)1/פרק זה
נ"ל שכתבו א' מהתלמידים מדעתו ,וכל דבריו אינו נ"ל ,וגם
עיקר הקושי' אינו כלום( "...דף קיט" ;)1/כל מ"ש בפרק זה הם
דברי'[ם] מלוקטים מאיזה תלמיד ולא נאמרו מפי רח"ו ז"ל,
דוק ותשכח" (דף קמב .)1/בהגהות אלו נמצאים אף ביאורי
הלכות ומנהגים על פי הקבלה ,ראה לדוגמה" :ונ"ל דזה הוא
סוד שנוהגים לזלף יין על המילה אחר הפריעה ודו"ק ,גם מה
שמוצצין בפה( "...דף ריב.)1/
כתבי האר"י האחרים המוזכרים בהגהותיו הם "ספר
הגלגולים" ו"מבוא שערים" .בהגהותיו מעתיק גם הגהות
קדומות בתוספת פתיחה "מ[צאתי] כ[תוב]" (חלק מהגהות
אלו ,הן הגהותיו של המקובל רבי יצחק פוזנא .ראה בהגהות
ר"י מפוזנא שנדפסו במוריה ,גליון עד ,אדר א' תשד"מ ,עמ'
לג-לז) .בנוסף ,מציין הכותב גם לספר "אור ישראל" (מאת
49a
רבי ישראל יפה .פרנקפורט ,תס"ב).
בראשי העמודים כותרות וסיכומי תוכן שנכתבו ע"י כותב שלישי ,בכתיבה אשכנזית [המאה ה.]19-
בכשליש מדפי הספר ,הטקסט של ה"עץ חיים" הינו בלתי קריא מחמת חומציות הדיו ,שחרך את הנייר במשך השנים .אולם ההגהות של המשיג,
שנכתבו בדיו אחר ,נותרו בשלמותן ,וניתנות לקריאה בקלות.
שח ]1[ ,דף 32.5 .ס"מ .מצב משתנה ,בינוני עד גרוע .קרעים ובלאי .דפים מנותקים .כשליש מהספר עם נזקי חריכה קשים מחומציות הדיו,
ללא אפשרות לקרוא את הטקסט .בדפים אלו מופיעים קרעים רבים בטקסט הפנימי (ללא פגיעה בהגהות שבשוליים) .הדף האחרון והכריכה
האחורית מנותקים .כריכת עור עתיקה ,בלויה ופגומה ,ללא שדרה.
פתיחה$3000 :
הערכה$5000-8000 :
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49. Manuscript, Etz Chaim - Ashkenazic Script,
18th Century - Hundreds of Glosses, Long and
Original
Manuscript, Etz Chaim of the Ari, arranged from
the writings of his disciple R. Chaim Vital by R. Meir
Poppers. [Europe, 18th century].
Neat ancient Ashkenazic script. Hundreds of glosses
appear in the margins and between the lines of
the text. The glosses are written in Ashkenazic
script [ca. 18th-19th centuries] and contain unique
content. Some are exceptionally long. These
glosses are in the autographic handwriting of an
unknown scholar, evidently a learned kabbalist.
The content of the glosses includes questions and
answers, novellae and explanations, comparisons
and textual variations. Several of the glosses are
extremely critical and harsh (an unprecedented
phenomenon in kabbalistic writings). The author
casts doubt on whether specific chapters and
paragraphs were indeed authored by R. Chaim
Vital, and comments where the contents of the
work do not seem logical to him, attributing the
mistakes to the writings of R. Chaim Vital's disciples.
The glosses also include explanations of laws and
customs according to kabbalistic teachings. See
p. 212a: "It seems to me that this is the hidden
reason for the custom of sprinkling wine onto the
circumcision site; also, the oral suction…".
Other works of the Ari which are quoted in
the glosses are "Sefer HaGilgulim" and "Mevo
She'arim". The glosses also quote other glosses
with the introduction: "I have found written"
(some of these are the glosses of the kabbalist R.
Yitzchak of Poznan. See the glosses of R. Yitzchak
of Poznan printed in Moriah, Issue 74, Adar I 1984,
pp. 33-37). The author of the glosses also refers to
the book Ohr Yisrael (by R. Yisrael Yaffe, Frankfurt,
49b
1702).
The pages contain headings (with summary of contents) written by a third hand, in Ashkenazic script (19th century).
The text of Etz Chaim on approximately one third of the leaves is illegible due to ink erosion. The glosses, however,
written with different ink, have remained undamaged and are easily read.
308, [1] leaves. 32.5 cm. Condition varies; fair-poor. Tears and wear. Detached leaves. Approximately one third of the leaves are
severely damaged by ink erosion; illegible text. These leaves have many tears to the text (without damage to the marginal glosses).
The final leaf and the back binding are detached. Old leather binding, worn and damaged, without spine.
Opening price: $3000
Estimate: $5000-8000
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 .50כתב-יד  -ביאור הגר"א לתיקוני הזוהר
 שנות התק"פ בקירוב  -העותק של הרבמפינסק רבי חיים כ"ץ אב"ד צפת ,עם תיקונים
בכתב-ידו
כתב-יד ,ביאור הגר"א מווילנא על תיקוני הזוהר.
[ליטא?/צפת? ,שנות התק"ע-תק"פ בקירוב].
כתיבה אשכנזית נאה .בראש הדף הראשון ,חותמת
עתיקה של "הק' חיים בהרב מ"ו פרץ כ"ץ זצ"ל
מווילנא ,חונה בק"ק פינסק" .הגהות ותיקונים,
חלקם בכתב-יד הסופר עצמו ,וחלקם בכתב-יד
שונה ,שכפי הנראה הוא כתב-ידו של רבי חיים כהן
אב"ד פינסק.
חלק מחיבורו הגדול של הגר"א מווילנא על תיקוני
הזהר .בכתב היד שלפנינו מופיעה העתקת החיבור,
מאמצע תיקון ס"ט עד סוף התיקון השבעים .חיבור
זה נדפס רק לאחר עשרות שנים (ווילנא ,תרכ"ז),
עפ"י כתבי יד והעתקות [בהקדמת ההוצאה הנ"ל
נכתב כי עד תיקון נ"ח היו בידם כתבי יד של הגר"א
עצמו ,ואילו מתיקון נ"ח והלאה הם הדפיסו רק עפ"י
"העתקות מבוררות"] .כתב היד שלפנינו הינו אחד
מההעתקות המוקדמות לחיבור זה ,וכפי הנראה לא
עמד לפני המדפיסים.
הגאון רבי חיים כ"ץ ,בן רבי פרץ הכהן רפפורט
מווילנא .כיהן כרבה של פינסק כעשרים שנה משנת
תקס"ז .בשנת תקפ"ו עלה לארץ ישראל והיה
מראשי הישוב של ה"פרושים" תלמידי הגר"א,
בצפת ובארץ ישראל .עמד בראשות בית הדין של
ה"פרושים" בצפת ,והביא לאיחוד הקהילות עם
הקהילה החסידית בעיר .נפטר בחודש טבת שנת
תקצ"א ,ובהלוויתו נעשו נסים גדולים כאשר בלילה
שלפני קבורתו ירדו גשמים ,ונתמלאו כל הבורות
50a
היבשים מים .דבר זה מוזכר ברמז בנוסח מצבתו
(ראה אודות כך בספר תולדות חכמי ירושלים ,חלק ג' ,ירושלים תרפ"ט ,עמ'  .)170חתניו היו :האדמו"ר מלובושוב (לובשיי) רבי יחיאל מיכל
ווינגרטן (אנצי' לחסידות ,ב' ,עמ' רטו) ,רבי משולם זלמן בן רבי צבי הירש מלובלין ,ורבי אברהם אייזנשטיין מדרוהוטשין (ראה אודותיו :קטלוג
קדם  ,59פריט .)251
[ ]84דף 20.5 .ס"מ .נייר איכותי .מצב טוב .נקבי עש עם מעט פגיעה בטקסט .קרעים משוקמים בשני הדפים הראשונים ובדף האחרון .כתמים.
בדף [ ]32כתם רטיבות עם פגיעה בטקסט .בדף [/73ב]/74[-א] כעמוד וחצי ריקים ,עם חסרון בהעתקה (בנדפס דף קנח .)1/כריכה חדשה ,מעט
פגומה.
פתיחה$1500 :
הערכה$3000-5000 :

50b
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50c

50. Manuscript - Commentary of the Vilna Gaon to Tikkunei Zohar - Ca. 1820s - Copy Belonging to R. Chaim
Katz from Pinsk, Rabbi of Safed, with Emendations in His Handwriting
Manuscript, commentary of the Vilna Gaon to Tikkunei
Zohar. [Lithuania?/Safed?, ca. 1810s-1820s].
Neat Ashkenazic script. The first page bears the stamp
of "the small Chaim ben Peretz Katz of Vilna, currently
in Pinsk". Glosses and emendations, several in the
handwriting of the scribe, and others in a different
handwriting, apparently that of R. Chaim Katz, rabbi of
Pinsk.
This manuscript is a section of the Gaon's great
composition on Tikkunei Zohar. The manuscript
contains a copy of the work, from the middle of Tikkun
69 until the end of Tikkun 70. The composition was
published only many years later (Vilna, 1867), from
various manuscripts and copyings (the publishers of
the abovementioned edition write that they had the
actual manuscripts of the Gaon through Tikkun 58, and
thereafter printed based on "chosen copyings"). This
manuscript is one of the earlier copings of this work and
was apparently not available to the publishers.
R. Chaim Katz, son of R. Peretz HaCohen Rappaport
of Vilna, officiated as rabbi of Pinsk for almost twenty
years, from 1807. In 1826 he immigrated to the Holy

Land, where he was among the heads of the Perushim
community of the Vilna Gaon's disciples in Safed and
Eretz Israel. He served as head of the Perushim's beit
din in Safed, and oversaw the merger of the city's
communities with the Chassidic community. He passed
away in Tevet 1831. The night before his funeral, a
strong rainfall miraculously filled all the city's dry water
cisterns. This miracle is hinted at in his epitaph (see
Toldot Chachmei Yerushalayim, III, Jerusalem, 1929, p.
170). His sons-in-law were: R. Yechiel Michel Weingarten,
Rebbe of Liubeshiv (Encyclopedia L'Chassidut, II, p. 215),
R. Meshulam Zalman ben R. Tzvi Hirsch of Lublin and R.
Avraham Eisenstein of Drahichyn (see Kedem Catalogue
59, item 251).
[84] leaves. 20.5 cm. High-quality paper. Good condition.
Worming with slight damage to text. Repaired tears to the
first two leaves as well as the last leaf. Stains. Leaf [32] has
a dampstain with damage to text. Pages [73b]-[74a] have a
page and a half left blank, where the copying is incomplete (p.
158a in the printed version). New binding, slightly damaged.
Opening price: $1500
Estimate: $3000-5000
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 .51כתב-יד ,אגרות מארץ ישראל  -קאדין ,תק"ן  -ההעתקה
הקדומה ביותר הידועה של אגרות רבי מנחם מנדל מוויטבסק
ורבי אברהם מקאליסק ותלמידיהם  /אגרות בעל התניא
כתב-יד" ,אגר[ו]ת מא"י [מארץ ישראל]"  -העתקי אגרותיהם
של רבי מנחם מנדל מוויטבסק ,רבי אברהם הכהן מקאליסק
ותלמידיהם ,ואגרות רבי שניאור זלמן מלאדי "בעל התניא" .קאדין
(קאדינו  ,Kadinoמחוז מסטיסלב סמוך לוויטבסק)[ ,תק"ן .]1790
כתיבה נאה בעימוד מעוצב ,עם עיטורים קליגרפיים ופרחוניים.
אגרות גדולי החסידות שעלו לארץ ישראל בשנת תקל"ז ,ושלחו
את אגרותיהם לצאן מרעיתם בחו"ל  -גדולי תלמידיהם וידידיהם
שבמדינת רייסין .כתב-היד שלפנינו הוא ההעתקה הקדומה ביותר
מהאגרות שנותרה וידועה כיום ,והיא אחת מן ההעתקות היחידות
שנעשו עוד בחיי רבי אברהם מקאליסק וסמוך לפטירתו של רבי
מנחם מנדל מוויטבסק (נפטר תקמ"ח).
בכתב היד שני חלקים .לכל חלק שער בפני עצמו .בנוסח שער
חלק א" :אגרת מא"י חלק ראשון .מאה"ק[!] טבריא ומעה"ק צפת,
מרבותינו הקדושים והטהורים ...אשר בארץ הקדושה המה ...כבוד
הרב ...אדמ"ו מה"ו מנחם מענדל נ"ע ,וה"ה כבוד הרב הגדול...
אדמ"ו מ"ה אברהם הכהן שיחי' לאי"ט ...נכתב בק"ק קאדין...
זיסקינד קירפיל בן כהר"ר בצלאל מקיניגשבורג" .בנוסח שער חלק
ב'" :איגרת הקודש  -חלק שני .מד"ק של הרב ...מוהר"ר שנייאר[!]
זלמן נ"י ...נכתב בקאדינוע."...
החלק הראשון כולל העתקי אגרותיהם של אבות החסידות ברייסין
(רוסיה הלבנה ,בלרוס) ,שעלו לארץ ישראל :רבי מנחם מנדל
מוויטבסק ,רבי אברהם הכהן מקאליסק ,רבי ישראל פאליצקר,
וגדולי תלמידיהם :רבי אהרן הגדול מטבריה ,רבי משה בנו של
הרמ"מ מוויטבסק ,רבי שלמה זלמן ווילנר ,רבי צבי הירש הארקר,
ועוד .בדפים שבסוף חלק א נוספו מספר העתקות נוספות (על ידי
מעתיק אחר  -בתקופה מאוחרת יותר) :פסקה מליקוטי מוהר"ן
תורה מז ,בתוספת כותרת "שמעתי מפי הרב" (דף מח ;)2/צוואתו
של רבי אהרן הגדול מקרלין ,וחלק מנוסח הווידוי שלו לערב יום
הכפורים (דפים נא-נד).
החלק השני כולל :העתקי אגרותיו של "האדמו"ר הזקן" רבי שניאור
זלמן מלאדי (בעל ה"תניא") ,מתקופת ראשית הנהגתו .חלק זה
כולל בין היתר :אגרת התשובה [לבעל התניא ,נוסח "מהדורא קמא",
עם שינויים מ"מהדורא קמא" הנדפס (זולקווא ,תקנ"ט)]; אגרתו של
רבי אריה ליב האנעלש מטבריה לבנו (דף יח); שיר "תנאים" ליום
מתן תורה ,שחיבר רבי ישראל נג'ארה (בשימוש עם התאריך :חג
השבועות תקמ"ז).
לדברי חוקר החסידות ר"י מונדשיין ז"ל (קתדרה ,ניסן תשנ"ב ,גליון
 ,63עמ'  ,)66כתב-יד זה שלפנינו הוא ההעתקה הקדומה ביותר
(הידועה כיום) של אגרות גדולי החסידות שעלו לארץ ישראל.
האגרות שלפנינו נדפסו בספרים ובמאספים שונים .לראשונה נדפסו
כמה מאגרות אלו בספר "אגרת הקודש" (מעזירוב ,תקנ"ד) ,ובספר
"פרי הארץ" (קאפוסט ,תקע"ד) .מלבד זאת קיימים כתבי-יד רבים
של העתקת האגרות מארץ הקודש .כל נוסחאות הדפוס וכתבי היד
שונים אלו מאלו ,כשבכל אחד מהם אגרות שונות וכן שינויי נוסח.
גם בכתב היד שלפנינו ישנן נוסחאות יחידאיות שאינן מופיעות בכל
המקורות האחרים.
להלן מספר דוגמאות לייחודיות של כתב-יד זה:
במכתבו של רמ"מ מוויטבסק לבעל התניא משבט תקמ"ו [דף
ל ,]2/נוסף בנוסח שלפנינו" :בני לומדי ה' ובני בני ,ובפרט נכדי
שמואל הקטן ,פורסים בשלמא דמר ניהו רבא ,ומבקשים ברכתו
סלה ."...משפט זה נשמט מכל ההעתקות האחרות ולא נדפס.
בדף לט נעתק מכתב מרבי אהרן הגדול מטבריה ,מחשובי תלמידי
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רמ"מ מוויטבסק ,ובו בקשת מחילה מבעל התניא על שהעיז פנים
נגדו .במכתב מספר רבי אהרן שמאז אותה תקרית ,מסרב רבו רמ"מ
לראות את פניו .ממכתב זה שרדו עוד שתי העתקות משובשות,
והוא נדפס על פי אחת מהן (יגדיל תורה ,ניו-יורק ,שנה ד עמ'
שעב-שעד) ,ואילו בכתב היד שלפנינו הנוסח ברור יותר .סביב
אותו פולמוס מופיע מכתב נוסף (חלק ב ,דף ד) מאת רבי שניאור
זלמן מלאדי ,שאינו מצוי רק בהעתקה אחת נוספת בלבד ,ונדפס
רק במהדורות המאוחרות של "אגרות קודש אדמו"ר הזקן" (ראה
מהדורת קה"ת ,תשע"ב ,עמ' לט).
בכתב היד שלפנינו נעתקו מכתבי המינוי ששלחו המנהיגים
מטבריה לרבי שניאור זלמן מלאדי המכתירים אותו לעמוד בראשות
הנהגת העדה החסידית ברייסין ,וכן צוואתו של רמ"מ מוויטבסק
בה כותב את נימוקיו למינוי זה .לפנינו ההעתקה המוקדמת ביותר
של מסמכים היסטוריים אלו שיש בידינו.
רישומי בעלות ורישומים שונים .בדף האחרון (כה )2/רישום בעלות:
"שייך להרבני הנגיד המפורסם ...מוהר"ר ישראל בלא"א מוה' יצחק
אייזיק הי"ו היום יום ה' יד ימים לחודש אלול תקפ"א."...
כ ]129[-עמודים כתובים ,]1[ .ח ,]4[ ,יב-סו דף; א-טו ,יח-כ ,כב-כג,
כה דף[ .במספור הדפים של חלק ב' נתלשו מספר דפים ,מהדפים
הריקים של המחברת] 20 .ס"מ .דפים עבים בצבע תכלכל .מצב
טוב-בינוני .דפים מנותקים .כתמים .סימני עש .כריכה מקורית
בלויה ופגומה.
מקור :עזבון החוקר אברהם כהנא ( ,)1874-1946שהשתמש בכתב-
יד זה ,והעתיק ממנו אגרות ב"ספר החסידות" (ווארשא ,תרפ"ב).

·

פתיחה$3000 :
הערכה$6000-8000 :

פריטים נדירים ומיוחדים | 101

אגרות הקודש מארץ ישראל
 הנהיג תלמידו רבי מנחם מנדל מוויטבסק את העדה החסידית ברייסין (רוסיה, בשנת תקל"ג,לאחר פטירתו של המגיד ממעזריטש
עליה בעיירה- ידידו רבי אברהם הכהן הנהיג עדה של חסידים בני, כמו כן. בלרוס) ממקום מושבו בהורודוק הסמוכה לוויטבסק,הלבנה
.קאליסק השוכנת בגליל מינסק
 שני המנהיגים. עמדו שניהם בראש ההתארגנות לעליית החסידים לארץ הקודש, לאחר חמשת שנות הנהגתם בחו"ל,בחורף תקל"ז
 באלול תקל"ז. כשאליהם נלוו כשלש מאות נפשות בדרכם לארץ, ושמו את פעמיהם לארץ הקודש,נפרדו מעדת תלמידיהם שברייסין
. ולאחר מספר שנים עקרו לטבריה,הגיעו לצפת
 והקשר בינם לבין רבותיהם שבארץ ישראל התנהל באמצעות מכתבים,קהילות החסידים ברייסין וליטא נותרו כצאן ללא רועה
 תוכן מכתבי האדמו"רים עוסקים ברובם בהוראת דרכי עבודת ה' בדרך החסידות.שהועברו בידי שדר"י ארץ ישראל ושליחים שונים
. והקשיים הקיומיים של היישוב, ובחלקם מספרים בפרוטרוט את סיפור תולדותיה של העלייה החסידית הגדולה,העיונית והעמוקה
 במרוצת. בהם הגו בכל עת מצוא, נעתקו רבות במשך עשרות שנים והיו לחם חוקם של החסידים ברייסין,המכתבים שהגיעו לחו"ל
 והיו לומדים בהם בשבתות ובימים, ולכן כרכו החסידים את כתבי היד למשמרת בספר,השנים הצטברה כמות נכבדה של מכתבים אלו
.) תקע"ד, תקנ"ד) ובספר "פרי הארץ" (קאפוסט, מקצת מן המכתבים נדפסו בספר "אגרת הקודש" (מעזירוב.טובים
תניא" כי בין- רבי שניאור זלמן מלאדי כותב בהקדמתו לספרו "ליקוטי אמרים.מכתבים אלו הובאו והתפרשו בספרי החסידות
 רבי." "קצת מהם נרמזין לחכימין באגרות הקדש מרבותינו שבאה"ק תובב"א:המקורות עליהם מושתת ספרו נמצאים גם אגרות אלו
' כותב באחד ממכתביו על מכתבי "הרב הקדוש צדיק יסוד עולם ר," בעל ה"יסוד העבודה, האדמו"ר הראשון מסלונים,אברהם ויינברג
."... וכמסיני,אברהם קאליסקר זי"ע" שהם "כגחלי אש

These letters have been printed in various books and
anthologies. A number of them were first printed
in "Igeret HaKodesh" (Mezhyriv, 1794) and in "Pri
HaAretz" (Kopys, 1814). There are also many manuscript
copyings of these letters extant. The various manuscripts
and printed versions all differ from each other, both in
which letters are included and in their wording. This
manuscript too contains unique wording not appearing
in any other source.
The following are some examples of the unique aspects
of this manuscript:
In the letter of R. Menachem Mendel from Vitebsk
to the Baal HaTanya, dated Shevat 1786 [p. 30b], this
manuscript contains the following addition: "My sons…
and grandsons, and especially my little grandson
Shmuel, send regards and request your blessing…".
This sentence has been omitted from all other copyings
and has not been printed.
Leaf 39 contains a copy of the letter sent by Rabbi
Aharon the Great of Tiberias, one of foremost disciples
of R. Menachem Mendel of Vitebsk, to the Baal HaTanya,
asking forgiveness for his impertinence to him. He
recounts in the letter that since that episode, his teacher
R. Menachem Mendel refuses to see him. Two other
inaccurate copyings of this letter have survived and
it has been printed according to one of them (Yagdil
Torah, New York, Year 4, pp. 372-374), however in the
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present manuscript, the wording is clearer. Another
letter concerning the same polemic, by R. Shneur Zalman
of Liady, appears in the second part (leaf 4). This letter is
found merely in one other copying and was only printed
in the later editions of "Igrot Kodesh Admor HaZaken"
(see Kehot edition, 2012, p. 39).
This manuscript contains copies of the letters sent by
the leaders in Tiberias to R. Shneur Zalman of Liady,
appointing him as head of the Chassidic leadership
in Reisen, as well as the will of R. Menachem Mendel
of Vitebsk, in which he clarifies his motives for this
appointment. This is the earliest extant copying of these
historical documents.
Ownership inscriptions and various other inscriptions.
Ownership inscription on the last page (25b): "Belongs
to… R. Yisrael son of R. Yitzchak Isaac. Today, Thursday,
14th Elul 1821…".
Approx. [129] written pages. [1], 8, [4], 12-66 leaves; 1-15,
18-20, 22-23, 25 leaves. [Several numbered blank leaves were
removed from the second part]. 20 cm. Thick, blueish paper.
Good-fair condition. Detached leaves. Stains. Worming.
Original binding; worn and damaged.
Provenance: Estate of the researcher Avraham Kahana
(1874-1946), who used this manuscript and published
letters from it in "Sefer HaChassidut" (Warsaw, 1922).
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51. Manuscript, Letters from Eretz Israel - Kadino, 1790 - Earliest Known Copying of the Letters of Rabbi
Menachem Mendel of Vitebsk, Rabbi Avraham of Kalisk and their Disciples / Letters of the Baal HaTanya
Manuscript, "Igrot M'Eretz Israel" [Letters from Eretz
Israel] - copying of the letters of R. Menachem Mendel
of Vitebsk, R. Avraham HaCohen of Kalisk (Kolyshki) and
their disciples, and letters of R. Shneur Zalman of Liady,
the Baal HaTanya. Kadino (near Vitebsk), [1790].
Fine handwriting, designed layout, with calligraphic
and floral decorations.
These are letters which great Chassidic leaders, who
immigrated to Eretz Israel in 1777, sent to their
communities - their foremost disciples and friends
- whom they left behind in the state of Reisen. This
manuscript is the earliest known extant copying of the
letters, and one of the only copyings done during the
lifetime of R. Avraham of Kalisk and close to the passing
of R. Menachem Mendel of Vitebsk (in 1788).
The manuscript consists of two parts, each with its own
title page. The first title page reads: "Letters from Eretz
Israel, Part One. From the holy city of Safed and the
holy city of Tiberias, from our holy and pure Rabbis...
who reside in the Holy Land... the honored Rabbi...
Rebbe Menachem Mendel, and the honored Rabbi...
Rebbe Avraham HaCohen... Written in Kadino... Ziskind
Kerfil son of R. Betzalel of Konigsberg". The second
title page reads: "Igeret HaKodesh [The Holy Letter] Part Two. From the holy words of the Rabbi... R. Shneur
Zalman... Written in Kadino...".
The first part includes copies of letters by the fathers of
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Chassidism in Reisen (Belarus), who immigrated to Eretz
Israel: R. Menachem Mendel of Vitebsk, R. Avraham
HaCohen of Kalisk, R. Yisrael Politzker, and their great
disciples: R. Aharon the Great of Tiberias, R. Moshe son
of R. Menachem Mendel of Vitebsk, R. Shlomo Zalman
Wilner, R. Zvi Hirsch Harker, and more. The final pages
of this part contain several additional copyings (by
another copyist - in a later period): a paragraph from
Likutei Moharan, Torah 47, bearing the heading: "I
heard this from the Rabbi" (p. 48b); the will of Rabbi
Aharon the Great of Karlin, and part of the confession
rite he composed for the eve of Yom Kippur (leaves 5154).
The second part includes copies of letters by "HaAdmor
HaZaken" R. Shneur Zalman of Liady (author of Tanya),
from the beginning of his leadership. This part also
contains: "Iggeret HaTeshuva" [by R. Shneur Zalman,
Mahadura Kama version, with differences to the
printed Mahadura Kama (Zhovkva, 1799)]; the letter of
R. Aryeh Leib Haneles of Tiberias to his son (leaf 18); the
"Tena'im" hymn for Shavuot by R. Yisrael Najara (using
the date: Shavuot, 1787).
According to the researcher of Chassidism, R. Y.
Mondshein (Cathedra, Nissan 1992, issue 63, p. 66), this
manuscript is the earliest copying (known today) of the
letters of the great Chassidic leaders who immigrated
to Eretz Israel.

The Holy Letters from Eretz Israel
Following the demise of the Maggid of Mezhyrich in 1773, his disciple R. Menachem Mendel of Vitebsk led the
Chassidic community in Reisen (Belarus) from his home in Gródek, near Vitebsk. Likewise, his friend R. Avraham
HaCohen led a group of aspiring Chassidim in Kolyshki, in the Minsk region.
In the winter of 1776/7, after five years of leadership in the Diaspora, they both led the organization for the
immigration of Chassidim to the Holy Land. The two leaders parted from their disciples in Reisen and made their
way to the Holy Land, accompanied by some three hundred people heading for Eretz Israel. In Elul 1777, they
arrived in Safed, and a few years later moved to Tiberias.
The Chassidic communities in Reisen and Lithuania were left without leaders, and their connection with their
Rabbis in Eretz Israel was sustained through letters brought over by the emissaries from Eretz Israel and other
messengers. The letters from the Rebbes mostly comprise of instructions on the ways of serving G-d according
to profound Chassidic teachings. Some of the letters recount in great detail the history of the great Chassidic
immigration, and the existential difficulties the settlement encountered.
The letters received in Europe were copied many times over the next few decades, and became a spiritual
lifeline for the Chassidim in Reisen who studied them at every available opportunity. Over the years, a large
number of these letters accumulated, and the Chassidim bound them together for safekeeping, learning from
them on Shabbat and holidays. A few of these letters were printed in "Igeret HaKodesh" (Mezhyriv, 1794) and
in "Pri HaAretz" (Kopys, 1814).
These letters are also quoted and elucidated in Chassidic books. R. Shneur Zalman of Liady writes in his
introduction to his book "Likutei Amarim Tanya", that these letters are among the sources upon which his
book is based: "Some of [these ideas] were inferred in the holy letters of our Rabbis in Eretz Israel". R. Avraham
Weinberg, the first Rebbe of Slonim, author of Yesod HaAvoda, writes in one of his letters about the letters of
"the holy… Rabbi Avraham Kalisker" that they are "like embers of fire, and as if they were given at Sinai…".

 .52כתב-יד ,דרשות על התורה  -רוסיה-פולין ,תקמ"ט  -חיבור שלא נדפס ,ממחבר לא מזוהה  -עם מובאות מתורת גדולי
החסידות והקבלה במאה ה18-
כתב-יד ,דרשות על התורה ,עפ"י דרך הדרוש ותורת הקבלה.
[רוסיה-פולין?] ,תקמ"ט [.]1789
כתב-יד בפורמט גדול ,כתיבה אשכנזית מסולסלת.
כתיבה אוטוגרפית של מחבר לא מזוהה ,עם הוספות רבות והגהות
שנוספו ע"י המחבר עצמו לאורך תקופות שונות [עד שנת תקס"ו,
ואולי אף לאחר מכן] .לפי תוכן הדברים ניכר כי המחבר היה דרשן
חשוב ,בקי בספרי הקבלה ,ובקי בסוגיות ההלכה .הדברים שנכתבו
בחיבור זה נאמרו בדרשות שנשא המחבר ברבים ,ובראש רוב
הדרשות הוא טורח לציין שהדברים נכתבו רק "ברמז רמיזה" .סגנון
הדברים [וסגנון הכתב] אופיינים לרבנים ומגידים באזור רוסיה-
פולין באותה תקופה [ראשית תקופת החסידות והתפשטות לימוד
הקבלה].
רוב הדרשות מכילות חידושים מקוריים של הכותב עצמו ,בביאורי
המקראות ומאמרי חז"ל .במספר מקומות הוא מציין (בראשי תיבות)
לדברי ספרים העוסקים באותה פרשה ("בסדרן") .במספר מקומות
הוא מביא דברים ששמע ,חלק מהם כנראה בשם גדולי החסידות
בדורו .ראה למשל :בפרשת חוקת [דף /61א] ביאור ששמע בשם
המגיד ממזריטש" :שמעתי בשם החסיד המפורסם מו"ה בעריש ז"ל
שאמר ,שלכך מצאנו שאפילו פושעי ישראל לפעמים מוסר נפשו על
קדוש השם ...אין לדמות כל התורה ששמעו מפי בשו"ד [בשר ודם]
משה רבינו ע"ה ...נגד יחוד השם ששמעו מפיו יתב"ש ,ע"כ שמעתי"
(רעיון זה נמצא בספר "קדושת לוי" ,סוף פרשת יתרו ,על הפסוק
"לבעבור נסות אתכם").
במקום נוסף הוא מביא רעיון חסידי מובהק (באמצע הדרוש
לפרשת תרומה ,דף [/30א])" :לפי מה ששמעתי הפי'[רוש] בפסוק
רבות מחשבות בלב איש ,ולכך עצת ה' היא תקום ,אבל אם עובד בלי
שום פני'[ה] ,צדיק מבטל כדין הקב"ה שקנה עבד עברי .כן שמעתי"
[רעיונות דומים לדברים אלו ,מובאים בספרי חסידות שונים .ראה
ב"קדושת לוי" (ליקוטים ,בענין "רעווא דרעווין") ,שהביא רעיון
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דומה בשם רבו המגיד ממזריטש ,וראה בספר "מאמר מרדכי"
(נדבורנה) ,פרשת נח בשם רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב] .גם בסוף
פרשת יתרו הוא דן ב"קושי'[ת] הגאון ששמעתי האיך ויקדו וישתחוו
על בשורה שיאמרו אליהם בניהם ...שהיא שאלת בן רשע( "...דף
[/22ב]) .קושיא זו כבר הובאה ברמז בדבריו לעיל בדרוש לפרשת
בשלח (דף /18א])..." :ומתורץ במה ששמעתי להקשות בשם גאון",
והובאה באריכות בדרוש לפרשת כי תבוא [דף [/83ב]..." :תרצתי
קושית העולם מה ששמעתי בשם גאון[ ."...קושיא ידועה המובאת
בספרי דרוש וחסידות רבים .ראה בשו"ת רשב"ש סימן תצד; הגדה
"גבורות ישראל" להמגיד מקוזניץ ,ובספרו "עבודת ישראל" פרשת
בא; "פנים יפות" ,פרשת בא; ועוד].
בכותרת הדף הראשון" :גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך  -פנקסי
בעזרת ה' ,המתחיל מסדר ויגש שנת תקמ"ט לפ"ק" .באותו עמוד
מציין הכותב למחברתו הקודמת של חיבורו" :כבר הארכתי בפנקסי
המתחיל שמיני תקמ"ח ,והארכתי שם בסדר וישלח תקמ"ט" .בתוך
הדברים הוא מציין רבות לדברים שכתב "בפנקסי זה" וב"פנקסים"
של שנים קודמות (ראה למשל בדף [/34א] הוא מציין לפנקס נוסף:
"והנה עיין בפנקסי האחרי'[ם] בהעלותך סדר תקמ"ג") .במספר
מקומות הוא גם מציין לדברים שכתב בפתקאות" :בניירותי" .בסוף
הדרשה לפרשת אמור (דף [/46ב]) נוסף רישום [מתקופה יותר
מאוחרת]" :אמרתי בי"ג אייר תקס"ו .אמנם המאמר ...לא העירותי
ולא אמרתי ,והשאר ...אמרתי ביום הנ"ל".
[ ]91דף  ]5[ +דף מנותקים [כנראה דפים מתוך כרך אחר של אותו
מחבר] .כ 35.5-ס"מ .מצב טוב-בינוני .בלאי ופגימות קלות בשולי
הדפים .כתמים .בדפים הראשונים הדבקות ישנות של נייר דבק
(חומצי) בשולי הדפים .כריכת קלף חדשה ומהודרת.
פתיחה$4000 :
הערכה$5000-8000 :
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52. Manuscript Torah Sermons - Russia-Poland, 1789 - Unprinted Work from an
Unidentified Author - Quotations from the Works of Chassidic and Kabbalistic
Masters in the 18th Century
Large manuscript of Torah sermons, with Kabbalistic and homiletic content [RussiaPoland?], 1789.
Large-format manuscript, calligraphic Ashkenazic script.
Autographic writing of an unidentified author, with many additions and glosses added
by the author himself at different times (up to 1806 and possibly even later). It is evident
from the content of the manuscript that the author was a renowned orator who was wellversed in halachic and kabbalistic sources. The manuscript is comprised of public sermons
delivered by the author. At the beginning of most sermons he writes that the content is
abridged (usually a hint towards kabbalistic matters). The style of the content and the
handwriting are characteristic of rabbinical and oratorical figures in Russia-Poland during
this time period (which parallels the emergence of the earliest Chassidic masters and the
spread of Kabbalistic study).
Most of the sermons contain the author's original Torah thoughts and interpretations of
verses and sayings of the Talmudic masters (chazal). In a number of places he quotes (with
acronyms) various other works, and elsewhere he quotes thoughts that he heard from
other rabbis, evidently from contemporary early Chassidic masters. See, e.g., Parashat
Chukat [page 61a], he quotes an interpretation from the Maggid of Mezrich: "I heard in
the name of the renowned chassid R. Berish… this is the extent of what I heard". (This
Torah thought is found in Sefer "Kedushat Levi", Parashat Yisro, regarding the verse:
"in order to test you". Many of the other Torah thoughts that the author quotes as "I
have heard" can be found in similar format in the works of contemporary early Chassidic
masters (R. Yechiel Michel of Zolochiv, R. Levi Yitzchak of Berdichev, and R. Pinchas Halevi
Horowitz, author of the "Hafla'ah").
The title on the first page states: "Open my eyes that I may see the wonders of Your Torah
- this is my notebook, beginning with Parashat Vayigash, 1789". On the same page, the
author mentions a previous notebook of his Torah thoughts: "I have already elaborated
(on this subject) in my notebook that begins from Parashat Shmini, 1788, in the section of
Parashat Vayishlach, 1789". Within this manuscript the author often references thoughts
written "in this notebook" and in other "notebooks" from previous years (see page [34a]
where the author references a previous notebook: "see my previous notebook, Parashat
Beha'alotcha, 1783"). In several places he mentions thoughts written "In my papers",
evidently unbound notes. At the end of the sermon for Parashat Emor, page [46b]), there
is an addition dated "I said this on 13 Iyar, 1806. I did not elaborate… but said these
words on that day."
[91] leaves + [5] detached leaves [evidently from a different manuscript from the same author].
Approx. 35.5 cm. Good-fair condition. Wear and minor damage to the margins. Stains. Acidic
adhesive paper strips on the margins of the first pages. New elaborate vellum binding.
Opening price: $4000
Estimate: $5000-8000
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53a

 .53כתב-יד " -ספר החזון" (החזיונות) לרבינו חיים ויטאל  -בכתב יד קדשו של רבי נתן מברסלב (מוהרנ"ת)  -עם בקשתו
לשלוח העתק במתנה אל ה"אוהב ישראל" מאפטא  -תגלית
כתב-יד" ,ספר החזון" (החזיונות) לרבינו חיים ויטאל ,בכתב יד
קדשו של רבי נתן שטרנהרץ מברסלב (מוהרנ"ת) ,תלמידו הגדול של
רבי נחמן מברסלב ,עם בקשתו לשלוח העתק מכתב-היד במתנה
ל"הרב הגדול מאפטע" בעל "אוהב ישראל"[ .לפני תקפ"ה .]1825
 54דף ,מתוכם  48דף בכתיבה אשכנזית (רוסיה-פולין) אשר זוהתה
בוודאות ככתיבת יד קדשו של רבי נתן מברסלב; ולאחר מכן ששה
דפים מהעתקה נוספת ,מכותב אחר .כתב-היד מכיל את "ספר
החזיונות" מאת רבי חיים ויטאל (בעריכת נכדו רבי משה ויטאל).
בראש כתב היד מופיעה הכותרת" :זה ספר שבחי הרב הגדול
מהרח"ו זלה"ה מה שעלה בימיו עם האריז"ל וזולתו ,ונק'[רא] ספר
החזון הנז'[כר] בשאר ספרים".
בשולי דף מח 2/מופיע קולופון המעתיק  -רבי נתן .הדף קרוע
בחלקו וחלק מהטקסט נפגע ,אך רובו שרד וכך אנו קוראים בו:
"[ה]ספר הזה הובא מירושלים ונתנו ששים אריות כדי [שיתנ]ו
להעתיקו ,ואני נתתי בעד העתקה הזו ארבעה אריות [כדי?] לשלוח
לכם ,כי אין בידי לשלוח כלל ,כי לא נשאר כ"א [=כי אם] ---ה על
שלשה שבועות בחודש אב הבע"ל [=הבא עלינו לטובה] ולדעתי
[יקחו/יעתיקו?] הספר הנ"ל ,וישלחו מתנה להרב הגדול מאפטע.
[]--------ברסלב".
המילה "ברסלב" מופיעה בתחתית הדף  -על גבול הקרע החסר.
ניתן להניח כי השורה האחרונה שבתחתית הדף הכילה את חתימתו
המלאה של רבי נתן (כפי שנהג לחתום" :נתן בא"א מוה"ר נפתלי
הירץ נ"י מברסלב") ,אך שרד ממנה רק שם עיר מגוריו "ברסלב".
זיהוי כתב-היד ככתיבת ידו של רבי נתן נעשה בהשוואה לכתבי היד
הידועים שלו ,ראה באישור המומחה המצורף.
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על קיומו של כתב-יד "ספר החזון" בידיו של רבי נתן מברסלב אנו
למדים ממכתב ששלח לבנו (עלים לתרופה ,מכתב מאור ליום א'
וארא תקצ"ו ,מהדורת ירושלים תש"ס ,עמ' תיב) המצטט ממנו:
"ובפירוש ראיתי בכתב הרב הקדוש מו"ה ר' חיים וויטאל ז"ל,
הנקרא ספר החזון".
יש לציין כי ספר החזיונות לא ידוע משום מקור אחר בכינוי "ספר
החזון" ,מלבד במכתבו הנ"ל של רבי נתן וכך גם בכותרות כתב-
היד שלפנינו [ספר החזיונות לא היה מוכר באירופה עד הדפסתו
לראשונה בשנת תקפ"ו (שנה לאחר פטירת ה"אוהב ישראל"
מאפטא) באוסטראה ,תחת הכותר "שבחי רבי חיים וויטאל".
בהמשך התפרסם הספר בכינוי "ספר החזיונות" על פי דברי החיד"א
שמכנהו כך בספרו "שם הגדולים"].
בסוף הקולופון מבקש רבי נתן ש"ישלחו מתנה להרב הגדול
מאפטע" .כפי העולה מן הדברים ,ביקש רבי נתן כי יכינו העתקה
מכתב-היד שלפנינו וישלחו להאדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל
בעל "אוהב ישראל" מאפטא ,זקן צדיקי הדור .ידוע כי רבי נתן עמד
עם ה"אוהב ישראל" בקשרי ידידות אמיצים ואף ביקר בהיכלו
במז'יבוז' מספר פעמים (ראה בימי מוהרנ"ת ח"א ,אות ק ,על ביקורו
האחרון אצל הרב מאפטא בשנת תקפ"ד).
המשמעות של תוכן הקולופון לא התבררה לנו לגמרי שכן הוא
קטוע במקצת .מאחר וה"אוהב ישראל" מאפטא נפטר בשנת
תקפ"ה ברור שרבי נתן העתיק את כתב היד קודם לשנה זו .מספר
שנים קודם לכן ,בשנת תקפ"ב ,עלה רבי נתן לחון את עפרה של
ארץ הקודש ושהה בה זמן קצר בחודשים סיון ותמוז .בדרכו לארץ
ישראל עבר במדינות שהיו תחת השלטון העות'מאני דאז :תורכיה,

53b

מצרים ולבנון ,וכפי שתיאר בהרחבה ביומנו האישי (ימי מוהרנ"ת
ח"ב) .בקולופון שלפנינו כותב רבי נתן על שימוש במטבע "אריות"
 כינוי רווח ל"גרוש" התורכי ,שהיה מטבע עובר לסוחר באימפריההעות'מנית של אז ,ויש מקום להנחה שכתב-היד נכתב על ידו
בהיותו בארץ ישראל ,או במסעו לשם .אם הנחה זו נכונה ,הרי שניתן
לשער כי "חודש אב" המוזכר בקולופון הוא התאריך בו תכנן רבי נתן
לעזוב את ארץ ישראל ,בדרכו חזרה לאירופה ,על מנת להגיע לראש
השנה ל"קיבוץ" המתפללים באומן.
כתב-היד מכיל את "ספר החזיונות"  -יומנו האישי של רבי חיים
ויטאל ,בעריכת נכדו רבי משה ויטאל  -הכולל שני חלקים :הראשון
פותח "מה שעלה בימיו [של מהרח"ו] עם האריז"ל וזולתו" (דף א,
א) ,והשני "ועתה אתחיל לכתוב החלומות שחלמתי" (דף כ ,א).
עריכתו של רבי משה ויטאל שונה מהנוסח המקורי שהגיע אלינו
בעצם כתב-ידו של רח"ו (ראה על כך :י' אביב"י ,קבלת האר"י ,כרך
ב' ,סעיף צג ,עמ' .)714
בסוף כתב-היד לאחר הקולופון כרוכים ששה דפים נוספים ,עם
העתקה נוספת מחלק ב' של החיבור .כפי הנראה ,נעשתה העתקה
זו על ידי אחד מתלמידיו של רבי נתן ,וניתן לשער כי זו ההעתקה
שנעשתה עבור ה"אוהב ישראל" מאפטא.
החוקר אברהם כהנא פרסם קטעים נבחרים מכתב-יד זה ב"ספרות
ההסטוריא הישראלית" (ורשה ,תרפ"ג ,ספר שני ,עמ'  237ואילך),
אך לא זיהה מי כותבו ,כנראה בשל הקולופון הקרוע בחלקו .זיהוי
כתב-היד ככתיבת ידו של רבי נתן הוא תגלית שנחשפת כעת
לראשונה.
רבי נתן שטרנהארץ מנמירוב  -מוהרנ"ת מברסלב (תק"מ-תר"ה

 ,)1780-1844תלמידו המובהק ומפיץ תורתו של האדמו"ר רבי נחמן
מברסלב ,ומנהיגה של חסידות ברסלב לאחר פטירת רבו .גילם בחייו
דמות מובהקת של "תלמיד" ,ובדומה לרבינו חיים ויטאל שהיה מפיץ
ומגלה תורת רבו האר"י ,כך גם רבי נתן היה מגלה ומפיץ תורת רבו
לכל העולם .ערך והדפיס את חיבורי רבו (בהם :ליקוטי מוהר"ן ,ספר
המידות ,סיפורי מעשיות ,ועוד) .מסופר כי רבי נחמן אמר כי לולא
רבי נתן לא היה נשאר אפילו דף אחד מספריו .חיבוריו הם פיתוח
וביאור לתורת רבו מוהר"ן .יצירתו העיקרית היא ספרו "ליקוטי
הלכות" ובו דברי חסידות ועבודת השם על סדר כל חלקי השולחן
ערוך ,בדרכי רבו מוהר"ן .רבי נתן נודע מנעוריו כלמדן מופלג ,עובד
ה' במסירות נפש ובהתעוררות גדולה .תפילותיו וקדושתו נודעו
בישראל .תולדותיו נכתבו בהרחבה בספר "חיי מוהרנ"ת" ובספר
"באש ובמים  -תולדות מוהרנ"ת" ,ירושלים ,תשנ"ו.
מח דף ( 96עמודים) בכתיבת יד קדשו של רבי נתן (כ 22-שורות
בעמוד)  +ו דף מכותב אחר 18 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי רב,
נזקי רטיבות ופטריה ,פגעי עש .דף מח עם הקולופון קרוע בשוליו,
וחסר בגוף הטקסט .תפור בתפירה גסה .ללא כריכה.
מקור :עזבון החוקר אברהם כהנא (.)1874-1946
מצורף אישור מומחה על זיהוי כתב היד ככתב-יד קדשו של
מוהרנ"ת ,עם פרטים נוספים והרחבה על חשיבות כתב-היד ועל
דמותו של מהרח"ו בעיני רבי נתן ובתורת ברסלב.
פתיחה$100,000 :
הערכה$400,000-800,000 :
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R. Nathan Sternhartz of Nemyriv - the Moharnat of
Breslov (1780-1844), primary disciple and disseminator
of the teachings of Rebbe Nachman of Breslov, and his
successor as leader of Breslov Chassidism. He was the
epitome of a "disciple" during the life of R. Nachman,
and similar to R. Chaim Vital who disseminated the
teachings of the Ari, R. Natan spread the teachings of
R. Nachman. He edited and printed his teacher's books
(among them: Likutei Moharan, Sefer HaMidot, Sipurei
Maasiot, etc.). Reputedly, R. Nachman stated that if
not for R. Natan, not even one leaf of his books would
have survived. R. Natan's own compositions expand and
explain the teachings of R. Nachman. His primary work
is Likutei Halachot, containing Chassidic teachings in the
order of all parts of the Shulchan Aruch and following
the path of his teacher R. Nachman. R. Natan was
known from his youth as an outstanding Torah scholar
who served G-d with great devotion, famed for his
fervent prayers and holiness. His biography was written

at length in the book Chayei Moharnat and in the book
Ba'Esh U'Vamayim - History of the Moharnat, Jerusalem,
1996.
48 leaves (96 pages) in the handwriting of R. Natan (approx.
22 lines per page) + 6 leaves by another writer. 18 cm.
Fair condition. Stains and heavy wear, dampstains, fungus
damages and worming. Open tear at the bottom of leaf 48
(containing the colophon) with lacking text. Coarsely stitched
and unbound.
Provenance: Estate of the researcher Avraham Kahana
(1874-1946).
Enclosed is an expert's report identifying the
handwriting as that of R. Natan, with further details
regarding the importance of the manuscript and about
the figure of R. Chaim Vital in the eyes of R. Natan and
in Breslov teachings.
Opening price: $100,000
Estimate: $400,000-800,000
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53. Manuscript - Sefer HeChazon (HaChezyonot) by Rabbi Chaim Vital - Handwritten by Rebbe Natan of
Breslov (Moharnat) - With His Request to Send a Copy as a Gift to the Ohev Yisrael of Apta - Discovery
Manuscript, Sefer HeChazon (HaChezyonot) by R. Chaim
Vital, handwritten by R. Natan Sternhartz of Breslov
(Moharnat), primary disciple of R. Nachman of Breslov,
with his request to send a copying of the manuscript
as a gift to "the great Rabbi of Apta", author of Ohev
Yisrael. [Before 1825].
54 leaves, including 48 leaves in Ashkenazi script
(Russia-Poland) which has been identified with certainty
as the handwriting of R. Natan of Breslov; 6 leaves at
the end from another copying, by a different writer. The
manuscript contains Sefer HaChezyonot by R. Chaim
Vital (compiled by his grandson R. Moshe Vital). The
manuscript opens with the heading: "This is a book of
the praises of the great Rabbi Chaim Vital, what arose
in his days with the Arizal and others, named Sefer
HeChazon as mentioned in other books".
The colophon of the copier, Rebbe Natan, appears on
page 48b. The page is partially torn and some of the
text is damaged, however, most has survived and this is
what we read: "This book was brought from Jerusalem,
and sixty 'lions' were paid to [allow] copying it, and I
paid four 'lions' for this copying [so as?] to send to you,
because I do not have anything to send you, as there
only remains --- for three weeks in the month of Av, and
in my opinion [they should take/copy?] this book, and
send a gift to the great Rabbi of Apta.
[--------] Breslov".
The word "Breslov" appears at the bottom of the page,
at the edge of the open tear. Presumably, the last line at
the bottom of the page contained the full signature of
R. Natan (as he was accustomed to signing: "Natan son
of R. Naftali Hertz of Breslov"); however, only the place
name remains: "Breslov".
The handwriting was identified as that of R. Natan by
comparing it to his handwriting in manuscripts known
to have been written by him. See enclosed expert's
report.
We know that R. Natan of Breslov possessed a manuscript
copy of Sefer HeChazon, from a letter he sent to his
son (Alim L'Terufa, Jerusalem 2000, p. 412) in which he
cites from it: "I have explicitly seen in the writings of R.
Chaim Vital named Sefer HeChazon".
It is noteworthy, that no reference to Sefer HaChezyonot
as "Sefer HeChazon" can be found in any other
source. The aforementioned letter of R. Natan and the
headings in this manuscript are the only sources [Sefer
HaChezyonot was not known in Europe until its first
printing in 1826 (a year after the death of the Ohev
Yisrael of Apta) in Ostroh, titled Shivchei Rabbi Chaim
Vital. Eventually, the book became known by the name
Sefer HaChezyonot, following the words of the Chida in
his Shem HaGedolim].
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At the end of the colophon, R. Natan requests that they
"send a gift to the great Rabbi of Apta". Seemingly,
R. Natan requested that a copy of this manuscript be
prepared and sent to R. Avraham Yehoshua Heshel of
Apta, author of Ohev Yisrael, the eldest of the tzaddikim
of the time. R. Natan and the Ohev Yisrael shared a
close friendship, and R. Natan even visited his court in
Medzhybizh several times (see Yemei Moharnat, Part 1,
section 100, regarding his last visit to the Apta Rebbe
in 1824).
The exact meaning of the colophon remains unknown
because it is somewhat cutoff. Since the Ohev Yisrael
of Apta died in 1825, R. Natan obviously copied the
manuscript before that year. Several years previously, in
1822, R. Natan ascended to the Holy land and stayed
there for a short while during Sivan and Tammuz.
On his way, he passed through countries under the
Ottoman Empire's regime: Turkey, Egypt and Lebanon,
as he describes at length in his personal journal (Yemei
Moharnat, Part 2). In this colophon, R. Natan mentions
using a coinage called "lions", a common name for
the Turkish Kuruş, the accepted coin in the Ottoman
Empire at that time, lending to the assumption that
this manuscript was written at the time he was in Eretz
Israel or on his way there. If this is correct, the month
of Av mentioned in the colophon is the time chosen by
R. Natan to leave Eretz Israel and return to Europe, to
enable him to arrive for Rosh Hashanah to the "kibbutz"
which prayed at Uman.
The manuscript contains Sefer HaChezyonot - the
personal journal of R. Chaim Vital, compiled by his
grandson R. Moshe Vital, composed of two parts: The
first begins with "what arose in his [R. Chaim Vital's]
days with the Arizal and others" (p. 1a) and the second
opens with "Now I will begin to write my dreams" (p.
20a). The compilation of R. Moshe Vital is different
than the original version that exists in R. Chaim Vital's
own handwriting (see: Y. Avivi, Kabbalat HaAri, vol. 2,
section 93, p. 714).
Six additional leaves are bound at the end of the
manuscript, after the colophon, containing another
copying of part of the composition, from Part 2.
Presumably, this was copied by a disciple of R. Natan
and it was written for the Ohev Yisrael of Apta.
The researcher Avraham Kahana published selected
sections from this manuscript in the book Sifrut
HaHistoria HaYisraelit (Warsaw, 1923, Book 2, p. 237
and on), but he did not identify the writer, probably
due to the damage to the colophon. The identification
of the handwriting of this manuscript as belonging to
R. Natan is a new discovery, revealed here for the first
time.

 .54מכתב רבי נחמן מטולטשין  -תלמידו
הגדול וממשיך דרכו של רבי נתן מברסלב
מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי "נחמן הלוי חזן"
מטולטשין[ .טולצ'ין או אומן? ,ללא תאריך].
נשלח לידידו רבי יחזקאל העשיל מזאשקעוו
( ,Zaschkowפלך קיוב) .כפי שעולה מן המכתב,
הוא צורף למכתבים נוספים שנשלחו לחותנו של
ר' יחזקאל העשיל .רבי נחמן כותב לו כי בכוונה לא
סגר את המכתבים המצורפים ,כדי שבינתיים יוכל
אף הוא לקרוא בהם לפני שיעביר אותם לחותנו,
ויהיה בכך חיזוק לנפשו..." :מוסגר פה מכתב לחותנו,
בצירוף מכתב ממחו'[תנו] ר"י מטשעהרין ,וידידי
לא סגרתי אותם כראוי ,מטעם אשר כבודו יקרא בו,
אולי יחיה את נפשו בזה העיקר שיקרא בו ,ולפעמים
מזכירין א"ע באיזה דיבור טוב ,איז ג"כ זייעיר
מחי'[ה] [=זה גם כן מאד מחיה] ,כי כל דברינו אשר
השי"ת עוזר אותנו לדבר לפרקים דברים טובים כולם
נוסעים למקור חיותנו שיש להם כח להחיות נפש
כל חי תמיד ...ואח"כ בקשתי לסגרו כראוי ולשלחו
לחותנו בטח" .בסיום המכתב ברכות לימי הפורים
וחג הפסח הקרבים" :יערב לו שמחת פורים יחד
עם כל ב"ב שיחיו ...ומברכו בברכת ימי פורים הבא
עלינו לטובה ,ובברכת יו"ט פסח כשר ,התלוי במצוות
פורים ,והכל בששון ושמחה."...
רבי נחמן מטולטשין (נפטר תרמ"ד) ,יורשו וממלא
מקומו של רבי נתן מברסלב (מוהרנ"ת) בהנהגת
חסידי ברסלב .שימש את רבי נתן במשך שנים
רבות ,נאמן ביתו ושליחו הנאמן לשליחויות שונות.
נסע בשליחותו של רבי נתן לעסוק בהדפסת
הספר "ליקוטי הלכות" .לפני פטירתו של רבי נתן
בשנת תר"ה ( )1844הועיד מוהרנ"ת את רבי נחמן
מטולטשין להנהיג את קהל אנשי שלומם ,ואמר
עליו" :איך גרייט וא אלדינג מיט דער פען ,דער נאך
וועט נחמן טאלטשינר אויך קענען פירען עס רעדיל"
[="אני מכין את הכל עם העט ,ואח"כ יהי יכולת גם
לר' נחמן מטאלטשין להנהיג הגלגל" " -הגלגל" הוא כינוי ידוע
של רבי נתן לציבור אנ"ש ההולכים בדרכו של רבי נחמן מברסלב]
("שיחות וסיפורים" ,ירושלים תרצ"ג ,עמ' ס') .רבו מוהרנ"ת אף
מסר לו את "מגילת הסתרים" שקיבל מרבו רבי נחמן מברסלב.
במשך השנים עבר רבי נחמן לגור בעיר אומן ,והיה אחראי לכל
הפעילות בקלויז הברסלבי שבעיר .רבי נחמן מטולטשין ורעו רבי
נפתלי מאומן היו ממובילי הקו הברסלבאי להמשיך להתקשר
ל"צדיק האמיתי" רבי נחמן מברסלב שעלה לגנזי מרומים ,ולא ללכת
לאדמו"רים חדשים שהיו חיים בדורם .שם משפחתו של רבי נחמן
נקרא "חזן" על שם כהונתו כשליח ציבור בתפילות מוסף בראש-
השנה ב"קיבוץ" על קברו של רבי נחמן באומן .תפילתו הביאה רבים
להתעוררות עצומה .לפי המסופר ,אפילו כמה מהמתנגדים לחסידי
ברסלב באו לשמוע את תפילתו הנלבבת והתעוררו ע"י כך לתשובה
שלימה.
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מעט מתורתו ומכתביו נדפסו בספר "עלים לתרופה" יחד עם
מכתבי רבו המוהרנ"ת ,אך עיקר תורתו נמסרה מפה לאוזן ,ע"י
גדולי חסידי ברסלב .מובאות רבות בשמו בספרי בנו הנודע רבי
אברהם חזן בעל "כוכבי אור" ,מנהיגה של חסידות ברסלב בארץ
ישראל (ראה אודותיו בפריט הבא) .חתנו הוא רבי משה יהושע
בזשיליאנסקי ,הנודע בכינויו "ר' אלתר טפליקר" ,מראשי חסידות
ברסלב ,מחבר הספרים "משיבת נפש" ו"השתפכות הנפש".
דף כפול 17.5 .ס"מ 21 .שורות בכתב-יד .מצב בינוני .כתמים וקרעים
(משוקמים במילוי נייר) .סימני קיפול מכתב .בדף האחורי רישום
כתובת המקבל" :להנגיד ר' העשיל הירשענאוו נ"י ,בזאשקעוו".
"ש"ט קפ' [ "10שכר טרחה  10קופיקות].
פתיחה$2000 :
הערכה$5000-10,000 :

54b

54. Letter from Rabbi Nachman of Tulczyn - Disciple and Successor of Rabbi Nathan of Breslov
Letter handwritten and signed by R. "Nachman Halevi
Chazan" of Tulczyn. [Tulczyn? or Uman?, undated].
The letter was sent to his friend R. Yechezkel Heschel
of Zhashkiv (Zaschkow), Ukraine. As evident from the
letter itself, it was sent together with other letters to
the father-in-law of R. Yechezkel Heschel. R. Nachman
writes that he intentionally did not seal the enclosed
letters in order to review them himself for spiritual
strengthening before they were dispatched: "…
enclosed is a letter to your father-in-law, together with
a letter from his relative R. Y. of Chyhyryn, and they
have not been properly sealed in order that I may also
continue to read and be inspired by its words…".
R. Nachman of Tulczyn (died 1884) was the successor
of R. Nathan of Breslov (Bratslav) as de facto leader of
Breslov Chassidim. He served as assistant to R. Nathan
for many years, and was sent by R. Nathan on various
important missions. At R. Nathan's behest, he travelled
to arrange for the publishing of Sefer Likuteh Halachot.
Before R. Nathan's passing in 1844, he appointed R.
Nachamn as his successor. R. Nathan even entrusted R.
Nachman with the "Megillat Starim" which he received
from his teacher R. Nachman of Breslov.
R. Nachamn moved to Uman, where he oversaw all
the activities of the Breslov synagogue and study hall.
R. Nachman of Tulczyn and his compatriot R. Naftali
of Uman were the foremost leaders of the Breslov
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movement to connect to "the true holy man" - Rebbe
Nachman - rather than to other, living rebbes. R.
Nachman adopted the surname Chazan, as he served as
chazzan (cantor) for Mussaf on Rosh Hashanah at the
gravesite of R. Nachman in Uman. His heartfelt prayers
moved many of his listeners to great spiritual heights. It
is told that even his opponents would come to hear his
prayers, and were inspired to true repentance.
Several of his teaching and letters have been printed in
the book "Alim LeTrufa" together with the letters of
his teacher R. Nathan, but the majority of his teachings
have been orally passed on by the leaders of Breslov
Chassidut. He is quoted extensively by his son, the
renowned R. Avraham Chazan, author of "Kochvei
Ohr", and leader of Breslov Chassidut in Eretz Israel (see
following item). His son-in-law was R. Moshe Yehoshua
Bezhilianski, known as R. Alter Tepliker, one of the
leaders of Breslov Chassidut and author of "Meshivat
Nefesh" and "Hishtapchut Hanefesh".
[1] folded leaf. 17.5 cm. 21 handwritten lines. Fair condition.
Stains and tears (repaired with paper). Folding marks. On
the back of the letter is the address of the recipient: "To the
philanthropist R. Heschel Hirschenau, Zhashkiv" "payment:
10 kopeks".
Opening price: $2000
Estimate: $5000-10,000

 עם דברי- יד רבי אברהם בן רבי נחמן מטולטשין- כתב.55
רבי נחמן מברסלב בעניין הכאת ילדים

55

 שהיה, בנו של רבי נחמן מטולטשין,דף בכתב ידו של רבי אברהם חזן
.]מגדולי תלמידי רבי נתן מברסלב [מוהרנ"ת
,נושא הדברים הוא ענין הכאת הבנים במשנתו של רבי נחמן מברסלב
 ששמע מרבי נתן בשם רבינו,והוא מביא על כך שמועה ששמע מאביו
 שמאד הקפיד רבינו ז"ל, "שמעתי מאבי ששמע ממורנ"ת:][רבי נחמן
 ובלשון תמי'[ה] אמר פ"א רבינו,]על הכאת הבנים [כי יש בזה סכנה
 בהמשך הדברים.]!?" [=לילד מרביצים... א קינד שלאגט מען:למורנ"ת
 מדברי הגמרא שאמרה שאין להכות,הוא מביא מקור לדברי רבי נחמן
. שאין בה סכנה,את הילד רק ברצועת הנעל
 מגדולי,)1849-1917 כסלו תרע"ח-רבי אברהם הלוי חזן (תר"ט
 ומחבר ספרים רבים,המנהיגים של חסידות ברסלב בחו"ל ובירושלים
 שהיה גדול תלמידיו של, בנו של רבי נחמן מטולטשין.בתורת ברסלב
 אך נסע מדי תקופה, בשנת תרנ"ד עלה לירושלים.רבי נתן מברסלב
, בתקופת מלחמת העולם הראשונה נסע לאומן.לאומן שבאוקראינה
 "ביאור,) תרנ"ו, "כוכבי אור" (ירושלים: מספריו.ונפטר ונקבר שם
," "ימי התלאות," "סיפורים נפלאים,) תרס"ח,הליקוטים" (ירושלים
 ספריו. רבי אברהם היה מ"מעתיקי השמועה" של תורת ברסלב.ועוד
,פה" של תורת ברסלב-הנם מהמקורות החשובים ל"תורה שבעל
 "מגילת הסתרים" הנודעת.ובכתביו הוא מביא רבות את דברי אביו
 עברה,של רבי נחמן מברסלב אותה קיבל מאביו רבי נחמן מטולטשין
. והוא אשר מסרה לתלמידו רבי אייזיק מאומן,אף היא דרכו
 המפורסם, הוציאו מתורתו ספרים נוספים,תלמידיו בירושלים
 תרצ"ה) הנקרא בשם,ביניהם הוא הספר "אבני"ה ברזל" (ירושלים
 אבני"ה [=אברהם בן נחמן: שהוא נוטריקון שמו של מורם ורבם,זה
 בשנת תרע"ה." נודע כאיש קדוש בעל "רוח הקודש.]ישראל הלוי
 על התפשטותה והתחדשותה של,כבר צפה את העתיד בדורנו
 ראה עוד.תורת ברסלב ש"תבער" בקרב ציבור רחב עד ביאת הגואל
.כד- עמ' כג,' א, אנציקלופדיה לחסידות:אודותיו
 קרעים בקפלי הנייר (משוקמים במילוי. מצב בינוני. ס"מ20.5 דף
.)נייר
$1000 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה

55. Manuscript Leaf by Rabbi Avraham, son of Rabbi Nachman of Tulczyn - With Mention of the Opinion of
Rabbi Nachman of Breslov on Disciplining Children
Single page handwritten by R. Avraham Chazan, the son
of R. Nachman of Tulczyn, who was among the foremost
disciples of R. Nathan of Breslov (Bratslav).
The letter discusses the topic of disciplining children as
elucidated by R. Nachman of Breslov. R. Avraham quotes
a teaching from R. Nachman that he heard from his
father, who heard it from R. Nathan in the name of R.
Nachman, "I heard from my father, who heard from R.
Nathan, that R. Nachman was extremely conscientious
to avoid hitting children [as it could be dangerous],
and once said incredulously to R. Nathan, 'Does one hit
children?'". The letter continues by quoting a source for
R. Nachman's stance from the Talmudic teaching that
one should never hit a child with anything stronger
than a shoelace, which cannot cause damage.
R. Avrham Halevi Chazan (1849-1917) was among
the leaders of Breslov Chassidut in Jerusalem and the
Diaspora, and wrote many works of Breslov Chassidic
thought. He was the son of R. Nachman of Tulczyn,
among the most prominent disciples of R. Nathan
of Breslov. In 1894 he immigrated to Jerusalem, but
returned occasionally to Uman, Ukraine. During WWI
he travelled to Uman, where he died and is buried.

His works include: "Kochvei Ohr" (Jerusalem, 1894),
"Biur Halikutim" (Jerusalem, 1908), "Sipurim Nifla'im",
"Yemei Hat'laot" and others. R. Avraham was among
those whose words are considered axiomatic in Breslov
Chassidic thought. His works are important sources of
the oral tradition of Breslov teachings, and he often
quotes his father's teachings. The renowned "Megillat
Starim" of R. Nachman was passed down from R.
Nachman of Tulczyn, through R. Avraham, to his disciple
R. Isaac of Uman.
His disciples in Jerusalem published other works of his
teachings. The most famous among them is "Avaneha
Barzel", whose Hebrew title contains the acrostic of
the name "Avraham ben Nachman Yisrael Halevi". He
was known as a holy man, endowed with a G-dly spirit.
In 1915 he correctly predicted that in the future the
teachings of Breslov chassidut would inspire and arouse
the greater Jewish population until the coming of the
Messiah. See: Encyclopedia LeChassidut, I, pp. 23-24.
[1] leaf. 20.5 cm. Fair condition. Tears to the folding marks
(repaired with paper).
Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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" .56מעשה מהלחם" " -הסיפור הסודי" של רבי נחמן מברסלב  -דף בכתב-ידו של רבי יצחק אייזיק מבוקרשט
דף בכתב-יד ,קטע מסיפור "מעשה מהלחם" מאת רבי נחמן
מברסלב ,בכתיבת ידו של רבי יצחק אייזיק גולדשטיין.
העתקה ישנה (סוף המאה ה 19-בקירוב) של סיפור בעל רמזים
עמוקים וסודיים ,אותו סיפר רבי נחמן לתלמידיו .סיפור זה לא
נדפס בספר "סיפורי מעשיות" .לפי המסופר ,רבי נחמן הזהיר את
תלמידיו בכל תוקף שלא לגלות אותו לאיש ,והשביע אותם "שכל
השומעים ערבים זה לזה שלא לספרה לזר" .במשך שנים רבות היה
הסיפור אחד מן הסודות השמורים ביותר בחסידות ברסלב ,והוא
עבר רק מפה לאוזן ,והותר לסיפור בסוד רק למתי מעט מחסידי
ברסלב .בין המוטיבים בסיפור מופיעים חלומות של "איש רך
בשנים" שאליו מגיע "זקנו" בחלום (כפי הנראה ,מדובר באלגוריה על
רבי נחמן עצמו וזקנו הבעש"ט) ,לחם שהופך לאותיות ,טבילה בנהר
די-נור ,ועוד .הסיפור עוסק בענייני קבלת התורה וקדושת האכילה
ורומז לענייני קבלה עמוקים ונסתרים .עד לאחרונה נשמר הסיפור
במספר כתבי יד ,ורק קטעים או רמזים ממנו החלו להופיע בדפוס,
עד שנדפס במלואו בשנים האחרונות בכמה ספרים (ראה על כך:
צבי מרק' ,מעשה מהלחם' :מגנזי הצנזורה הברסלבית ,תרביץ ,כרך

עב ,חוברת ג  -תשס"ג ,עמ'  ;415-451וראה גם חומר מצורף).
הכותב ,רבי יצחק אייזיק גולדשטיין מבוקרשט ,מחשובי חסידי
ברסלב במחצית השניה של המאה ה .19-בספר 'נתיב צדיק' ,מאת
הרב החסיד רבי נתן ב"ר יהודה (תלמיד מוהרנ"ת) ,מוזכר רבי יצחק
אייזיק מספר פעמים ומופיעים בו מכתבים שנשלחו אליו מטבריה
בשנות התר"מ .בשנת תרמ"ט כתב חיבור אודות רבי נחמן מברסלב
ותלמידיו ,בתגובה למאמרים משכיליים שהתפרסמו בכתבי
העת "האסיף" ו"העברי" .חיבור זה נותר בכתב-יד (כת"י ספריית
הקונגרס בוושינגטון ,מס'  ;83העתקה בכתיבת ידו של ר' סנדר
טרוביץ מצפת).
דף בכתב-יד ,כתוב משני צדיו (הסיפור אינו מופיע במלואו)16 .
ס"מ .מצב בינוני .קרוע בשוליים ,עם פגיעה בטקסט ,משוקם באופן
מקצועי.
מצורף אישור מומחה.
פתיחה$1000 :
הערכה$2000-3000 :
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56. "Maaseh MeHaLechem" - "The Secret Tale" by
Rebbe Nachman of Breslov - Handwritten Leaf by
Rabbi Yitzchak Isaac of Bucharest

 .57ספר סיפורי מעשיות לרבי נחמן מברסלב  -מהדורה
מוקדמת ונדירה  -מהדורה ראשונה ביידיש בלבד  -סגולה
לפקידת עקרות

Handwritten leaf, section of the story "Maaseh
MeHaLechem" (The Tale of the Bread) by Rebbe
Nachman of Breslov (Bratslav), in the handwriting of R.
Yitzchak Isaac Goldstein.
Old copying (ca. late 19th century) of a story containing
deep hints and secrets told by Rebbe Nachman to his
disciples. This story was not printed in Sippurei Maasiot.
According to legend, Rebbe Nachman warned his
students strongly not to repeat the story, and swore them
"to be accountable to each other that the story be kept
secret". For many years, this story was one of the most
closely guarded secrets of Breslov Chassidut. It remained
unwritten, and was retold orally to only a small number
of Breslov Chassidim. The motifs in the tale include "a
"young man" who sees a vision of his "grandfather
in a dream (possibly an allegorical reference to Rebbe
Nachman himself and his grandfather, the Baal Shem
Tov), bread that turns into letters, immersion in the
Dinur River, and other mystical themes. The story deals
with the acceptance of Torah and the holiness of the act
of eating, and hints at mystical Kabbalistic themes. Until
recently the story existed only in several manuscripts,
with only fragments of it appearing in print. In recent
years, however, the story has been printed in its entirety
in several places (see: Tzvi Mark, 'Maaseh MeHaLechem':
From the Breslov Censored Archives, Tarbitz, vol. 72,
issue 3 - 2003, pp. 415-451; see also enclosed material).
The author, R. Yitzchak Isaac Goldstein of Bucharest,
was a relatively unknown Breslov scholar. There is
extant his composition regarding the life and works of
Rebbe Nachman of Breslov, which was written in 1889 in
reaction to articles written by maskilim in the "Asif" and
"Ha'Ivri" periodicals regarding Rebbe Nachman and his
disciples. This composition remained in manuscript form
(Library of Congress, manuscript no. 83; copied in the
handwriting of R. Sender Trovitz of Safed). The book
Netiv Tzaddik by R. Nathan ben Yehuda (disciple of
Rebbe Nachman) mentioned R. Yitzchak Isaac a number
of times and contains copies of letters sent to him.
Handwritten leaf, written on both sides (the story is not
complete). 16 cm. Fair condition. Tears to the margins, with
damage to the text, professionally repaired.
Enclosed is an expert's report.

ספר סיפורי מעשיות ,לרבי נחמן מברסלב" ,מה שזכינו לשמוע מפי
רבינו הקדוש אור הגנוז הר"נ זצוק"ל"[ .למברג ,תר"י בערך] .יידיש.
מהדורה נדירה ומוקדמת.
כרוך עם ארבעה ספרי דרוש ומוסר בשפת היידיש (ראה פירוט
להלן).
ספר סיפורי מעשיות נדפס לראשונה על-ידי רבי נתן מברסלב
בשנת תקע"ה באוסטראה או מוהילוב .במהדורה זו מופיעים
הסיפורים בשתי שפות :למעלה בלשון הקודש ולמטה ביידיש ,וזאת
על-פי צוואתו המפורשת של רבי נחמן מברסלב ,כפי שכתב רבי
נתן בהקדמה לספר" :אשר פעם אחד גלה דעתו שרוצה להדפיס
ספורי מעשיות ,ואמר בזה הלשון לפני כמה אנשים :בדעתי להדפיס
ספר מעשיות ויהיה למעלה כתוב בלשון הקודש ולמטה בלשון לעז"
[רבי נחמן סיפר את המעשיות במקור ביידיש ,ורבי נתן הוא שתרגם
אותן ללשון הקודש] .המהדורה השניה הידועה לנו ,הוכנה כנראה
לדפוס ע"י רבי נתן (שהוסיף לה הקדמה שניה) ,אך נדפסה לאחר
פטירתו (בשנת תר"ה) ,תחת הכותר "סיפ"ם" [=סיפורי מעשיות],
ע"י אחד מתלמידיו ,בלמברג תר"י בערך .גם מהדורה זו היא דו
לשונית .המהדורה שלפנינו היא המהדורה החד-לשונית הראשונה,
ביידיש בלבד .במרוצת השנים נדפסו מהדורות חד-לשוניות
נוספות ,ביידיש ובעברית.
המהדורה שלפנינו לא נרשמה במפעל הביבליוגרפיה ,ואף לא
נרשמה ע"י גרשום שלום בביבליוגרפיה לספרי ברסלב "אלה שמות"
(ירושלים תרפ"ח) .בשער הספר לא מופיעים מקום ושנת הדפוס.
כפי הנראה ,נדפס בלמברג ,אך תאריך ההדפסה אינו ברור לגמרי.
פרידברג (בית עקד ספרים ,ג ,מס'  )552משער שנדפס בסביבות
שנת תק"פ ,כלומר בחיי הכותב והמו"ל רבי נתן מברסלב (מוהרנ"ת;
נפטר בשנת תר"ה) .אם השערת פרידברג נכונה ,הרי שלפנינו
מהדורה שניה של הספר .עם זאת ,מסתבר יותר לתארך מהדורה
זו לסביבות שנת תר"י ,וכנראה שנדפסה בסמוך למהדורה השניה
הידועה ("סיפ"ם") ,המתוארכת אף היא לתר"י בערך .יש לציין כי
מסגרת השער ואותיות הדפוס מתאימים לספרים שנדפסו בלמברג
בין השנים ת"ר-תר"י .לפנינו ,אם כן ,המהדורה השניה או השלישית
של ספר סיפורי מעשיות ,והמהדורה החד-לשונית (ביידיש)
הראשונה (על המהדורה שלפנינו ראה :מ' פייקאז' ,חסידות ברסלב:
פרקים בחיי מחוללה ,בכתביה ובספיחיה ,ירושלים תשנ"ו ,עמ'
.)186-185
עותק נדיר .ככל הידוע לנו נמצא עותק אחד בספריה הלאומית ,אך
הוא חסר שני דפים (יא-יב) .עותק נוסף נמצא כנראה גם בספריית
שוקן .לא ידוע לנו על עותקים נוספים.
במהדורה שלפנינו מספר שינויים והשמטות מהמהדורה הראשונה,
להלן העיקריים שבהם :מעשה בבעל תפלה לא נדפס; ה"מעשה בבן
מלך ושפחה שנתחלפו" נדפס עד חציו בלבד ,וסיומו נמסר בקיצור
נמרץ ,בתוספת ההערה מהמו"ל כי רבי נחמן הפליג כאן בדברי
קבלה ואיש מן השומעים לא הצליח לרדת לעומק דעתו; ה"מעשה
מהז' בעטלירס" וכן מחציתו הראשונה של "מעשה מבן מלך ושפחה
שנתחלפו" וכן נוסח ההקדמה שבשער נדפסו בהשמטות ובשינויים
לשוניים קלים.
חידוש נוסף במהדורה זו הן הכותרות המופיעות בראשי העמודים,
עם שמות הסיפורים ["מעשה מאבידת בת מלך"" ,מעשה ממלך

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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וקיסר" ,וכן הלאה] .כותרות אלה לא מופיעות במהדורה הראשונה
שהדפיס רבי נתן ,ומופיעות לראשונה במהדורה שלפנינו ובמהדורת
סיפ"ם הנ"ל (בנוסח זהה) .יש לציין כי שמות המעשיות כפי שהם
לפנינו שונים מהשמות המוכרים במהדורות מאוחרות יותר.
לדוגמה :במקום "מעשה מזבוב ועכביש" ,מופיע לפנינו "מעשה
במלך שכבש כמה מלחמות"; במקום "מעשה מחיגר" ,מופיע לפנינו
"מעשה מחכם"; במקום "מעשה ממלך שגזר שמד" ,לפנינו "מעשה
נסים" ,ועוד.
הבדל מעניין מופיע בפסקה החותמת את הספר .במהדורה
הראשונה ,וכן בכל המהדורות הבאות אחריה ,נדפס בסוף הסיפור
האחרון ,המשפט הבא..." :מי יוכל לשער אפס קצה אחד מאלפי
אלפים ...רמזי פלאי פלאות מסודות נוראות ונשגבות של המעשה
הנוראה הזאת [של הז' בעטלירס] אשר היא מלאה סודי סודות,"...
אך במהדורה שלפנינו שונה הנוסח ללשון רבים..." :סודות נוראות
ונשגבות ...של המעשים הנוראים האלו [כלומר ,כל המעשיות
שבספר] אשר הם מלאים סודי סודות." ...
על חשיבות הדפסת סיפורי המעשיות בשפת היידיש ,ועל כך שיש
בכוח דבר זה לשמש כסגולה לפקידת עקרות ,מובא מפי רבי נחמן
מברסלב עצמו" :שרצונו היה שיודפסו הסיפורי מעשיות גם בלשון
טייטש שאנו מדברים בו ,ואמר אז שיכול להיות בנקל שאשה שהיא
עקרה תקרא בהם איזה מעשה ועל ידי זה תפקד לטובה ותזכה
לבנים" (חיי מוהר"ן ,כה).
רבי נחמן מברסלב הפליג בשגב עמקותם וקדושתם של סיפוריו,
ואמר" :שכל דבור ודבור של אלו המעשיות יש בו כונה עצומה...
ואמר שאלו המעשיות הם חידושים נפלאים ונוראים מאד מאד,
ויש בהם דרכים ונסתרות ועמקות מופלג מאד ,וראויים לדרשם

ברבים לעמוד בבית הכנסת ולספר מעשה מאלו המעשיות" (מתוך
הקדמת רבי נתן לסיפורי מעשיות) .הספורים התקדשו בפיהם של
חסידי ברסלב ולאחר התפלה בשבת בבוקר קוראים מהם קטעים
בצבור ,במשך הדורות התפרשו הספורים בשבעים פנים ובדרכים
שונות על פי תורת הסוד וספרות ענפה התפתחה אצל גדולי חסידי
ברסלב סביב סיפורי המעשיות.
יח ,כא-כב ,כא-מב ,מה-מח דף (שלם .ספירת דפים משובשת).
 24.5ס"מ .שוליים רחבים .מצב בינוני-טוב .כתמים ובלאי.
כרוך עם ארבעה ספרים ביידיש:
ספר נחלת צבי ,ליקוט ותרגום מאמרי מוסר מספר הזהר לשפת
היידיש ,על-פי סדר הפרשיות ,מאת רבי צבי הירש חוטש מקראקא.
מהדורה לא מזוהה .יב ]130[ ,דף .ללא דף השער.
ספר קב הישר ,מוסר על-פי תורת הקבלה ,מאת רבי צבי הירש
קוידאנובר ,מתורגם ליידיש .יאס ,תרי"ח [ .]1858נח ,ס-עט דף (חסר
דף נט).
ספר קהל חסידים ,סיפורי צדיקים ,מאת רבי אהרן וואלדן,
מתורגם ליידיש .מהדורה לא מזוהה ,]3[ .נט דף .חסר הדף האחרון.
ספר קול יעקב ,על חמשה מגילות ,מאת רבי יעקב קראנץ -
המגיד מדובנא ,מתורגם ליידיש .למברג[ ,תרל"ג]  ]26[ .1873דף.
חסרים  16הדפים האחרונים.
חמשה ספרים כרוכים יחד 24 .ס"מ בקירוב .מצב משתנה .כריכה
פגומה.

·
·
·
·

פתיחה$5000 :
הערכה$10,000-15,000 :
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another copy is held in the Schocken Institute Library.
We do not know of any other copies.
This edition has several variations and omissions in
comparison to the first edition. Among them: Maase
BeVaal Tefillah is not printed in this edition, only part
of Maase B'Ven Melech V'Shifcha is printed with a
brief ending. The publisher added a note that at that
place, R. Nachman wrote lengthy Kabbalistic thoughts,
however, none of those who heard these teachings
could understand their profound depth. Maase of
Seven Butlers and the first part of Maase B'Ven Melech
V'Shifcha, as well as the introduction on the title page
were all printed with slight linguistic variations and
omissions.
Another novelty of this edition are the titles (names
of the stories) printed at the top of the pages. These
titles do not appear in the first edition printed by
R. Natan and were first printed in this edition and in
the "Sipam" (Sipurei Maasiot) edition (in identical
wording). The names of the stories in this edition differ
from the names we know in later editions. For example:
Maase M'Zvuv V'Akavish appears under the title Maase
B'Melech SheKavash Kama Milchamot, Maase M'Chiger
is titled Maase M'Chacham, etc.
Another interesting variation appears in the ending
passage. In the first edition and in all following
editions, at the end of the last story, is the following
sentence: "…Who can fathom the tiniest perimeter
one of thousands of thousands… of the wonderful
awesome lofty allusions of this awesome story [of the
seven butlers] which is abundant with deep secrets…".
In this edition, the sentence was changed to plural: "…
Awesome lofty secrets… of these awesome stories [i.e.
all the stories contained in the book] which are full of
deep secrets…".
R. Nachman himself is cited as describing the importance
of printing these tales in Yiddish and that this is a segula
for fertility: "His will was that these stories be printed
in our spoken Yiddish language, and he said that it is
easily possible that a barren woman will read a story
and hence merit bearing children" (Chayei Moharan,
25).
R. Nachman described the lofty profundity and holiness
of his stories: "Each thought of these stories has esoteric
intent… and [the stories] are intensely amazing and
awesome and have superlative hidden profundity.
They are fitting to be told and explained publicly in
synagogues" (cited from the introduction of R. Natan
to Sipurei Maasiot). These stories are sacred to Breslov
Chassidim and after the Shabbat morning prayers,
sections are read in public. Throughout the generations,
the stories have been explained in multiple ways

57c

with kabbalistic interpretations producing extensive
literature by Breslov Chassidim about Sipurei Maasiot.
18, 21-22, 21-42, 45-48 leaves (complete copy, mispaginated).
24.5 cm. Wide margins. Fair-good condition. Stains and wear.
Bound with four Yiddish books:
Nachlat Zvi, compilation of ethical sayings from the
Zohar translated into Yiddish, according to the order of
the weekly Torah portions, by R. Zvi Hirsch Chotesh of
Krakow. Unidentified edition. 12, [130] leaves. Without
title page.
Kav HaYashar, kabbalistic ethics, by R. Zvi Hirsch
Kaidanover, translated into Yiddish. Iaşi, 1858. 58, 60-79
leaves (lacking leaf 59).
Kehal Chassidim, stories about tsaddikim, by R. Aharon
Walden, translation into Yiddish. Unidentified edition.
[3], 59 leaves. Lacking last leaf.
Kol Yaakov, on the Five Megillot, by R. Yaakov Kranz
- the Dubner Maggid, translated into Yiddish. Lemberg,
1873. [26] leaves. Lacking the last 16 leaves.
Five books bound together. Approx. 24 cm. Condition varies.
Damaged binding.

·
·
·
·

Opening price: $5000
Estimate: $10,000-15,000
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57. Sipurei Maasiot by Rabbi Nachman of Breslov
- Early and Rare Edition - First Edition in Yiddish
Only - Segula for Fertility

58a

, זיטומיר-  מהדורה ראשונה- ) ספר אוהב ישראל (אפטא.58
 עותק נאה עם דף שער נוסף ושוליים רחבים- תרכ"ג
 מהאדמו"ר, דרושים על התורה בדרך החסידות,ספר אוהב ישראל
 דפוס רבי.1863  תרכ"ג, זיטומיר.רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא
. מהדורה ראשונה.חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא
בעותק שלפנינו מופיע דף שער נוסף ("קדם שער") מלבד השער
 שער זה אינו נמצא ברוב העותקים ולא נרשם במפעל.הרגיל
.הביבליוגרפיה
26 . כולל דף "קדם שער" שנכרך אחרי השער הרגיל.קיז דף- ג,]4[
 קרעים. כתמים. שוליים רחבים. נייר איכותי. מצב כללי טוב.ס"מ
. ללא פגיעה בטקסט,משוקמים בשולי דף השער ודף ההסכמות
, כפי הנראה.סימני עש וקרעים משוקמים בשני הדפים האחרונים
 במספר דפים השלמת השוליים.מספר דפים הושלמו מעותק אחר
, כריכת עור מהודרת. לצורך התאמה לשאר הדפים,במילוי נייר
.חדשה
.19 ' מס,סטפנסקי חסידות
$2500 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה
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Sipurei Maasiot, by R. Nachman of Breslov, "That
which we have merited hearing from our Holy Rabbi,
the Hidden Light, R. Nachman". [Lemberg, ca. 1850].
Yiddish. Early rare edition.
Bound with four books of homilies and ethics in Yiddish
(see details below).
Sipurei Maasiot was first printed by R. Natan of Breslov
in 1815 in Ostroh or Mogilev. The tales in this edition
were printed in two languages: in the Holy Tongue (at
the top of the page) and in Yiddish (at the bottom of the
page), following the explicit directives of R. Nachman
of Breslov as R. Natan writes in his introduction to
the book: "Once, he imparted to me that he wants to
publish a book of tales written at the top in the Holy
Tongue and at the bottom in a foreign language" [R.
Nachman originally told these tales in Yiddish and R.
Natan translated them into Hebrew]. The second known
edition was apparently prepared for print by R. Natan
(who added to it a second introduction), however, it was
only printed after his death (in 1845), titled "Sipam"
(acronym of Sipurei Maasiot) by one of his disciples in
Lemberg, circa 1850. It was also a bilingual edition.
The edition of the book offered here, printed in Yiddish,
is the first monolingual edition of the book. Throughout
the years, other monolingual editions were printed in
Yiddish and in Hebrew.
This edition is not listed in the Bibliography of
Hebrew Book, nor is it listed by Gershom Scholem in
his bibliography of Breslov books titled Ele Shemot
(Jerusalem 1928). The place and date of printing do not
appear on the title page. In all likelihood, it was printed
in Lemberg, however, the date of printing remains
obscure. Friedberg (in Beit Eked Sefarim) surmises that it
was printed around 1820, i.e. during the lifetime of the
author and publisher R. Natan of Breslov (Moharnat;
died in 1845), making it is the second edition of Sipurei
Maasiot. However, it is more likely that this edition
was printed ca. 1850. It was probably printed around
the time that the second known edition ("Sipam", also
dated ca. 1850) was printed. It is noteworthy that the
title page frame and lettering are in the style of books
printed in Lemberg during 1840-1850. In summary, this
is the second or third edition of Sipurei Maasiot and
the first monolingual (Yiddish) edition (see: M. Fikazh,
"Chassidut Breslov: Chapters in the life of its founder…",
Jerusalem 1996, pp. 185-186).
Rare copy. To the best of our knowledge, one copy is
held in the NLI, which lacks two leaves (11-12), and

-  אחרי תקע"ד, שקלוב-  ספר ליקוטי אמרים תניא.59
 חתימות ר' דוב בער שפירא- עותק נאה עם שוליים רחבים
"משמש רבי שניאור זלמן מלובלין בעל "תורת חסד
 מאת רבי שניאור, עם אגרת הקודש, תניא- ספר ליקוטי אמרים
 [דפוס ר' עזריאל זעליג.]1814  [אחרי תקע"ד, שקלוב.זלמן מלאדי
.]בן יעקב
.עותק נאה עם שוליים רחבים וכריכת עור מקורית
בדף המגן הקדמי והאחורי חתימות וחותמות רבי דובער שפירא
 שהיה משמש הגאון רבי שניאור, מכולל חב"ד בירושלים,מראמען
 רישומים וחתימות נוספות מבני."זלמן מלובלין בעל "תורת חסד
 "שייך להרבני המופלא מו"ה צבי הירש במו"ה יהודא:משפחתו
 "ניתן במתנה לבנו ישראל בא"א מו"ה צבי הירש שפירא,"...נר"ו
 זה היום עשה ה' נגילה... "אברהם בלא"א מו"ה יהודא,"מראמען
. רישומי חשבונות משנת תקפ"ד ורישומים בערבית."ונשמחה בו
 שוליים. ס"מ20 .) עט, פו: (הדפים האחרונים סומנו.] דף2[  צ,]2[
 במספר. כתמים. מצב טוב. חלק מהדפים בצבע ירקרק.רחבים
, כריכת עור מקורית. ללא פגיעה בטקסט,דפים קרעים בשוליים
.פגומה במספר מקומות
בשנת תקע"ה נסגר בית דפוסו של ר' מרדכי ב"ר שמואל הורוויץ
 שרכש,בשקלוב ותחתיו הוקם דפוסו של ר' עזריאל זעליג בן יעקב
 בית דפוסו של ר' עזריאל זעליג פעל.ממנו את החומר הטיפוגרפי
 והמהדורה שלפנינו נדפסה בפרק,תקפ"ד-בין השנים תקע"ה
 נוסח השער במהדורה שלפנינו הועתק במלואו ממהדורת.זמן זה
 המהדורה כולה נדפסה דף על. כולל פרט השנה,שקלוב תקע"ד
 חוץ מאגרת הקודש,דף ושורה על שורה על פי מהדורת תקע"ד
 קרית, הדפוס העברי בשקלאוו, יערי: ראה.שנדפסה בעימוד שונה
, ביבליוגרפיה, ספר התניא,; מונדשיין53 ’ עמ,תש"ו- תש"ה, כב,ספר
. ט,63 ’עמ
$3000 :פתיחה
$4000-6000 :הערכה

cm. Wide margins. Some greenish leaves. Good condition.
Stains. Several leaves have tears to margins, not affecting
text. Original leather binding, damaged in several places.
In 1815, the printing press of R. Mordechai son of R.
Shmuel Horowitz in Shklow closed down and was
replaced with the press of R. Azriel Zelig son of Yaakov
who purchased the printing blocks from the former
printer. R. Azriel Zelig operated his printing press from
1815-1824 and this edition was printed during those
years. The text of the title page of this edition was fully
copied from the 1814 Shklow edition, including the year.
The entire edition was printed leaf for leaf and line for
line according to the 1814 edition, with the exception
of Igeret HaKodesh whose layout is different. See: Yaari,
HaDefus HaIvri B'Shklow, Kiryat Sefer, 22, 1945-1946, p.
53; Mondstein, Sefer HaTanya, Bibliography, pp. 63, 9.
Opening price: $3000
Estimate: $4000-6000

58b

58. Ohev Yisrael (Apta) - First Edition - Zhitomir,
1863 - Fine Copy with Additional Title Page and
Wide Margins
Sefer Ohev Yisrael, Chassidic homilies on the Torah, by
Rebbe Avraham Yehoshua Heshel of Apta (Opatow).
Zhitomir: R. Chananya Lipa and R. Yehoshua Heshel
Shapira, 1863. First edition.
This copy contains a half-title page in addition to
the standard title page. This additional title page is
not found in most copies and is not recorded in the
Bibliography of the Hebrew Book.
[4], 3-117 leaves. Including half-title page which is bound
after the standard title page. 26 cm. Overall good condition.
High-quality paper. Wide margins. Stains. Repaired tears to
the margins of the title page and the leaf of approbations,
without textual damage. Worming and repaired tears to
the final two pages. It seems that several leaves have been
replaced with leaves from a different copy. The margins of
several leaves have been extended with paper in order to
match the rest of the leaves. New elaborate leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 19.
Opening price: $2500
Estimate: $3000-5000
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 59. Likutei Amarim Tanya - Shklow, After 1814Fine Copy with Wide Margins - Signatures of
Rabbi Dov Ber Shapira, Assistant of Rebbe Shneur
Zalman of Lublin, Author of Torat Chessed
Likutei Amarim - Tanya, with Igeret HaKodesh, by R.
Shneur Zalman of Lyady. Shklow: [R. Azriel Zelig ben
Yaakov, after 1814].
Fine copy with wide margins and original leather
binding.
On the front and back flyleaves are signatures and
stamps of R. Dov Ber Shapira of Roman, from the Chabad
Kollel in Jerusalem, who served R. Shneur Zalman of
Lublin, author of Torat Chessed. Additional inscriptions
and signatures by his family members: "Belongs to R.
Zvi Hirsch son of R. Yehuda…", "Gift to his son Yisrael
son of R. Zvi Hirsch Shapira of Roman", "Avraham son of
R. Yehuda…". Inscriptions of accounting from 1824 and
Arabic inscriptions.
[2], 90, [2] leaves. (The last leaves are marked: 86, 79). 20

ספר בת עין ,מהאדמו"ר רבי אברהם דוב מאווריטש .ירושלים[ ,תר"ז
 .]1847דפוס רבי ישראל ב"ק .מהדורה ראשונה.
מספרי היסוד של תורת החסידות ,שיש בו מקדושת ארץ ישראל.
נכתב ע"י תלמידיו של המחבר ,אך הוגה ביסודיות על ידו לאחר
שהאדמו"ר רבי מרדכי מטשרנוביל פקד עליו להדפיס את הדברים.
הספר נדפס במהדורתו הראשונה דווקא בארץ ישראל ולא
בחו"ל ,וזאת בעקבות הוראתו של האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין,
וכפי שנכתב בהקדמת המו"ל .במהדורת זיטומיר תרכ"ט ,נוספו
בהקדמת המחבר שורות נוספות ,בו כותב כי הכניס בספר מקדושת
ארץ ישראל" :ושמו קראתיו בת עין מפני שעולה כשמי ...עוד טעם
מפני שהכנסתי בכתבים קדושת ארץ ישראל אשר עיני ה' אלהיך
בה תמיד".
האדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל כותב בהסכמתו למהדורת תרכ"ט
מבטיח" :הנני ...לברך ...כל איש ואיש אשר יקח הספר הקדוש ההוא
בכסף מלא שיזכו לראות שכר טוב בעמלם".
המחבר ,האדמו"ר הקדוש רבי אברהם דוב מאווריטש (תקכ"ה-
תר"א) ,מגדולי החסידות המפורסמים .מתלמידי רבי נחום
מטשרנוביל ובנו רבי מרדכי ,ומתלמידי רבי זושא מאניפולי ורבי
לוי יצחק מברדיטשוב .כארבעים שנה כיהן כאב"ד העיר אווריטש
שעל שמה נודע שמו "הרב הקדוש מאווריטש" .בשנת תקצ"ג
עלה לארץ-ישראל ,לעיר צפת בה יסד את בית מדרשו והיה רבם
ומנהיגם של קהילות החסידים בעיר צפת .מפורסם הסיפור על נס
הצלתו בעת רעידת האדמה הקשה בשנת תקצ"ז ,שארעה כידוע
בשעת תפלת מנחה בבתי הכנסיות ,הרב מאווריטש הזהיר את
חסידיו שלא לצאת מבית הכנסת ,נשכב על הארץ בבית מדרשו,
וכל הקהל סביבו אוחזים באבנטו .כל הבנין התמוטט ,מלבד שטח
מצומצם בו היו הרב והציבור[ .לאחר זמן סיפר הרב מאווריטש ,כי
ראה שהרעש היה שלא כדרך הטבע ,כשאבנים נזרקו לצדדים ולא
נפלו למטה לארץ מחמת הכובד ,הבין שכח הסט"א תקיף ,לכן נשכב
בהכנעה על הארץ " -חבי רגע עד יעבור זעם"] .לאחר הרעש שיקם
מחדש את קהילת צפת ,ולא נתן לנטוש את העיר הקדושה .נפטר
במגפת הדבר בשנת תר"א ולאחר פטירתו פסקה המגפה .סיפורי
מופת רבים מסופרים על גודל קדושתו וכוחו הגדול לפעול ישועות
עבור עם ישראל.
[ ,]2קכה ]1[ ,דף 20.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים .הספר עבר שיקום
אמנותי מקרעים ופגיעות עש קשים בשער ובדפים נוספים .במספר
מקומות פגיעה בטקסט .כריכת עור מהדורת ,חדשה.
זמן קצר לאחר הדפסת מהדורה זו בירושלים נדפסה מהדורה
נוספת של הספר ,בזיטומיר תר"י .ככל הנראה ,לא ידע המדפיס
בזיטומיר כי הספר כבר נדפס בירושלים .הספר בזיטומיר נדפס
מכתב-יד אחר ,ועל כן קיימים שינויים בין המהדורות [ראה על כך:
נ’ בן-מנחם ,קרית ספר ,כרך לז ,תשכ"ב ,עמ’  ;402-401בשערי ספר,
ירושלים תשכ"ז ,עמ’ .]53-49
ש' הלוי ,מס'  ;38סטפנסקי חסידות ,מס' .103
פתיחה$2000 :
הערכה$3000-5000 :
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60. Bat Ayin - First Edition - Jerusalem, 1847
Bat Ayin, by Rebbe Avraham Dov of Ovruch. Jerusalem:
R. Yisrael Bak, [1847]. First edition.
This book is a basic text of Chassidic thought and has
in it the holiness of Eretz Israel. It was written by the
disciples of the author, but it was carefully edited
by Rebbe Avraham Dov after Rebbe Mordechai of
Chernobyl instructed him to print it. The first edition of
the book was printed specifically in Eretz Israel and not
in the Diaspora, according to the instructions of Rebbe
Yisrael of Ruzhyn, as written in the publisher's preface.
The Zhitomir edition (1869) contains several additional
lines in the author's introduction, where he writes that
the holiness of Eretz Israel is included in his book: "I
called this book Bat Ayin, since that title has the same
numerical value as my name… and because I have
included the holiness of the Holy Land in my writings,
and the land is referred to as being under the constant
scrutiny of G-d's watchful eyes" (ayin in Hebrew).
Rebbe Aharon of Chernobyl writes in his approbation to
the 1869 edition: "I hereby… bless… anyone who buys
this book at full price, with success in all their dealings".
The author, Rebbe Avraham Dov of Ovruch (1765-1841),
was a renowned chassid and disciple of R. Nachum of
Chernobyl and his son R. Mordechai as well as of R. Zusha
of Hannopil and R. Levi Yitzchak of Berdychiv. He served
as rabbi of Ovruch for 40 years, and was known as "the
holy rabbi of Ovruch". In 1833 he immigrated to Eretz
Israel, and established his Beit Midrash in Safed, where
he became the leader of the Chassidic communities.
Miraculous stories are told of his deliverance from the
tragic earthquake in 1837, which took place during the
late afternoon Mincha prayers in the synagogues. The
Rebbe warned his Chassidim not to leave the synagogue,
and he himself lay on the floor of the Beit Midrash while
the surrounding congregation held on to his belt. The
entire building collapsed with the exception of the
narrow area in which the Rebbe and his followers lay
[some time later, the Rebbe related that he recognized
that the earthquake was not a natural event since the
stones were cast to the sides and did not fall directly
to the ground in spite of their weight. He understood
that great power had been granted to the Satan, and he
therefore lay submissively on the ground in fulfillment
of the verse "Wait a moment until the fury passes"].
After the earthquake, he restored the Safed community
and did not allow his Chassidim to abandon the holy
city. He died of a plague in Safed in 1841 which ceased
after his passing. Many miraculous stories are told of his

60

lofty holiness and the wonders he performed for the
Jewish people.
[2], 125, [1] leaves. 20.5 cm. Fair condition. Stains. The book
has undergone professional restoration (the extensive tears
and worming to the title page and other pages are repaired).
Damage to the text in several places. Elaborate new leather
binding.
A short time after the printing of the first edition in
Jerusalem, a second edition was printed in Zhitomir,
1850. The Zhitomir printers were evidently unaware
of the earlier Jerusalem printing, and the Zhitomir
edition was based on a varying manuscript, leading
to several differences between the two works [see N.
Ben-Menachem, Kiryat Sefer, XXXVII, 1962, pp. 401-402;
B'Shaarei Sefer, Jerusalem, 1967, pp. 49-53].
S. HaLevi, no. 38; Stefansky Chassidut, no. 103.
Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000
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 .61תהילים  -וורשא ,תרכ"ד " -ספר סגולה"  -המהדורה
שהדפיס האדמו"ר רבי יצחק מנשכיז
ספר תהילים עם פירושי רש"י ומצודות ופירוש ביידיש-דייטש ,עם
סדר מעמדות עפ"י הרב מאפטא .וורשא ,תרכ"ד  .1864דפוס רבי
נתן שריפטגיססער.
שער נוסף לסדר מעמדות.
מהדורה זו נדפסה לזיכוי הרבים בהוצאת האדמו"ר רבי יצחק
מנשכיז  -כפי המובא בשער ספרו "תולדות יצחק" (וורשא ,תרכ"ח
 ,)1868ובספר תולדותיו "זכרון טוב" (עמ'  ,49ובמהדורה החדשה
עמ' פד).
ספר תהילים זה נודע כ"ספר סגולה" ,ולמרות שנדפס בזמנו
בששת-אלפים עותקים ,לא נותרו בעולם ממנו עותקים רבים .לפי
המסופר בספר "זכרון טוב" (ענייני נתינתו צדקה ,אות ד) ,בשנת
תרכ"ד החליט האדמו"ר להדפיס ספרי תהלים ולמוכרם במחצית
מעלות ההדפסה" ,כדי שיתנו לב לקנותם ולומר תהלים בכל
יום ,כדי לזכות הרבים ,ולכבוד דוד המלך ע"ה שהיה מגזע יחוסו,
והדפיס כששה אלפים ...וקשרו אותם בקשירת עור" .בתחילה
חשב למכור כל ספר בשני זהובים בלבד ,אך לאחר שפרצה שריפה
וכילתה את בית מדרשו ,מכר כל ספר בעד רובל שלם וכך מימן
את בנייתו מחדש ,ו"כשהיו נמכרים ,היה כבוד אדמו"ר לוקחם בידו
ומברך איזה ברכה למקבל התהלים ,ולפעמים היה מנשק התהלים
ונותנו להקונה" .עוד מסופר כי רבי יצחק מנשכיז היה ממעט בדיבור
ברבים ,אך בשנה האחרונה לחייו יצא מגדרו ודרש את חידושיו על
פרשיות השבוע ואת ביאוריו על ספר תהלים .בזמן שאמר את
ביאוריו על תהלים "היה רגיל כבוד אדמו"ר להחזיק ...התהלים
שהדפיס בווארשא ,ומהם היה מבאר חידושי תורתו" (שם ,ענייני
חידושי תורתו ,אות יא).
בשער הראשון ובשער ספר מעמדות נכתב כי המעמדות מסודר
"ע"פ הגאון המפורסם בוצינא קדישא איש אלהים קדוש מו' אברהם
יהושע העשיל זלה"ה מאפטא" [האדמו"ר בעל "אוהב ישראל"
מאפטא] .מעבר לדף השער של סדר מעמדות מובאת הסכמת בנו
של "האוהב ישראל"  -רבי יצחק מאיר מזינקוב (ממהדורת מז'יבוז'
תקפ"ז).
האדמו"ר רבי יצחק מנשכיז (תקמ"ט-תרכ"ח) ,בן זקוניו של
האדמו"ר רבי מרדכי מנשכיז .תלמיד מובהק של רבי לוי יצחק
מברדיטשוב ,שאת נכדתו נשא לאשה ,ואף מסר דברי תורה רבים
בשמו .היה גם תלמידם של רבי ברוך ממז'יבוז' ו"החוזה מלובלין".
נתמנה לאדמו"ר בגיל צעיר וכיהן למעלה משישים שנה באדמו"רות.
נודע בתפילותיו ובמעשי "מופתים" וגילויים שמיימים .נערץ בכל
חוגי החסידות ,כאיש קדוש ומופלא בחסידותו "עבודת הקודש
ליחד יחודים ולהמשיך שפע רק טוב לבית ישראל  -בבחינת צדיק
יסוד עולם" (עפ"י מכתב רבי ברוך שפירא מבחירי חסידי פשיסחא
וקוצק) .מתלמידיו הנודעים ,האדמו"רים רבי אלימלך מגרודזיסק
רבי יעקב צבי מפוריסוב ועוד.
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[ ,]2שג ,]1[ ,ב-כט דף .ספר התהלים שלם ,חסרים שני דפים
אחרונים מסדר מעמדות (דפים ל-לא) 20 .ס"מ .מצב משתנה בין
הדפים .רוב הדפים במצב טוב ומספר דפים במצב בינוני .כתמים
ובלאי .קרעים משוקמים בדף השער ובדף שאחריו ,עם פגיעה קלה
בטקסט או במסגרת השער .רישומי בעלות .פיסת נייר מודבקת עם
רישום על "יארצייט" בבטנת הכריכה הקדמית .כריכת עור מקורית,
בלויה ופגומה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .655
פתיחה$5000 :
הערכה$8000-12,000 :
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61. Tehillim - Warsaw, 1864 - Segula - Edition
Published by Rebbe Yitzchak of Neshchiz
Tehillim with Rashi and Metzudot commentaries and
Yiddish translation, with Seder Maamadot according
to the Rebbe of Apta. Warsaw: R. Nathan Schriftgisser,
1864. Separate title page for Seder Maamadot.
This edition was printed for public benefit at the
expense of Rebbe Yitzchak of Neshchiz (Nesukhoyezhe),
as cited on the title page of his book Toldot Yitzchak
(Warsaw, 1868). This volume of Tehillim was known for
its segula. The book Zichron Yaakov, the biography of
Rebbe Yitzchak (p. 49, new edition p. 84), states that
Rebbe Yitzchak himself was involved in the sale of the
Tehillim, and would bless each purchaser and often kiss
each volume of Tehillim before handing it to its new
owner.
Regarding the printing, binding and distribution
of this Tehillim, Zichron Tov (Regarding His Charity,
subparagraph 4) relates that in 1864 the rebbe decided
to finance the printing of Tehillim and sell each volume
for only half the printing costs, "in order to spread
the custom of reciting Tehillim daily, for the public
merit, and in honor of his ancestor King David. The
Rebbe printed approximately 6000 volumes… and
had them bound in leather" (It is noteworthy that
although 6000 copies of the Tehillim were printed, very
few remain, and they are considered extremely rare).
Rebbe Yitzchak originally intended to sell each volume
for only two gulden, but after his beit medrash was
destroyed by fire, he raised the price to a full ruble in
order to finance its rebuilding. "As each volume was
sold, the rebbe would take the Tehillim in his hand
and bless the recipient, and would often kiss the
Tehillim before handing it to the purchaser". It is also
told that Rebbe Yitzchak was known for his reticence
in public, but changed this custom during the last year
of his life, when he would deliver public discourses of
his novellae regarding the weekly Torah portion and
Tehillim. While delivering his discourses on Tehillim,
"the rebbe would hold… a volume of the Tehillim
printed in Warsaw, from which he would expound"
(ibid, Regarding his Torah Novellae, subparagraph 11).
The first title page and the title page for Seder
Maamadot state that the maamadot were arranged by
"the great and holy R. Avraham Yehoshua Heschel of
Apta" (author of "Ohev Yisrael". The approbation of R.
Yitzchak Meir of Zinkiv, son of the Ohev Yisrael, appears
following the title page for Seder Hamaamadot (taken
from the Medzhybizh edition, 1827).
Rebbe Yitzchak of Neschitz (1789-1868) was the
youngest son of Rebbe Mordechai of Neschitz. He was
a prime disciple of Rebbe Levi Yitzchak of Berdichev,
marrying his granddaughter and delivering Torah
thoughts in his name. He was also a disciple of Rebbe
Baruch of Medzhybizh and the Seer of Lublin. He was
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appointed rebbe at a young age and held the position
for over 60 years. He was renowned for his prayers, the
miracles he performed and his Divine revelations. He was
revered as a holy man by all streams of Chassidut, and
was acknowledged as one who "facilitates the flow of
Heavenly bounty to all the Jewish people" (letter from
R. Baruch Shapira, an outstanding chassid of Przysucha
and Kotzk). His disciples included Rebbe Elimelech of
Grodzisk, R. Yaakov Tzvi of Parysów and others.
[2], 303, [1], 2-29 leaves. Tehillim is complete; two final
leaves of Seder Maamadot are missing (leaves 30-31). 20
cm. Condition varies; most pages in good condition, several
pages in fair condition. Stains and wear. Repaired tears to the
title page and the following page, with minor damage to text
or to the border of the title page. Ownership inscriptions.
Paper with "Yahtzeit" information attached to the inner front
cover. Original leather binding, worn and damaged.
Stefansky Chassidut, no 655.
Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000
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 מהדורה ראשונה שנדפסה בעילום-  ספר מנחת חינוך.62
 עותק נאה עם כריכה-  תרכ"ט, למברג- שם המחבר
מקורית
 בפלפול, "והוא ביאור רחב על ספר החינוך,ספר מנחת חינוך
,) לעמברג (לבוב.ג- חלקים א."עצום ובקיאות נפלא הפלא ופלא
. דפוס רבי אורי זאב וואלף סאלאט.]1869 [תרכ"ט
 בחיי,מהדורה ראשונה של הספר שיצאה לאור בעילום שם
 וכפי,רבינו המחבר הגאון רבי יוסף באב"ד אב"ד טארניפול
 "חברו חד מגאונים המובהקים שבזמנינו הקדוש:שנכתב בשער
 יצא...והטהור נ"י ומרוב ענוותנותו העלים את שמו ד' יגן עליו
לאור בהשתדלות והתאמצות הרב וכו' מ' ראובן כהן רפאפורט
 שנה15- כ, רק במהדורה השניה שנדפסה בלמברג תרמ"ט."נ"י
. מגלה המו"ל את שמו של הרב המחבר,לאחר פטירת המחבר
 הפך עם השנים לאחד מספרי היסוד של,"ספר "מנחת חינוך
, בגליציה ובפולין, בכל בתי המדרשות,עולם הלמדנות וההעמקה
 במשך. ובכל תפוצות ישראל עד היום הזה,בליטא ובהונגריה
השנים נדפסו ממנו מאות אלפי עותקים בעשרות מהדורות
. מלבד עשרות ספרים שיצאו לדון בדבריו ובשאלותיו,שונות
." "יזכ"ה: חתומה,יד אשכנזי- הגהה למדנית בכתב1/בדף לז
,]2[ ; קמח דף,]1[ ; קטז דף,]2[ :שלשת החלקים בכרך אחד
 חלקו איכותי וחלקו, נייר משתנה. ס"מ36.5- כ.] דף3[ , ד,קה
 כריכת עור. חלק מהדפים על נייר כהה. כתמים. מצב טוב.יבש
. פגמים בכריכה. עם עטורים מוזהבים,מקורית
$2000 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה
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62. Minchat Chinuch - First Edition, Printed Anonymously - Lviv, 1869 - Fine Copy with Original Binding
Sefer Minchat Chinuch, "Comprehensive commentary
to Sefer HaChinuch, with wonderful depth and
proficiency…". Parts I-III. Lviv: R. Uri Zev Wolf Salat,
[1869].
The first edition of Minchat Chinuch, which was
published anonymously during the lifetime of author,
R. Yosef Babad, rabbi of Ternopil. The title page states:
"Written by one of the holy Torah geniuses of our
times, who omitted his name due to his great humility…
published through the efforts of R. Reuven Cohen
Rappaport". Only in the second edition (Lviv, 1889), 15
years after the author's death, was his identity revealed
by the publisher. Minchat Chinuch eventually became
one of the classics of deep Torah study, in Galicia and
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Poland, Lithuania and Hungary, and indeed in all
places of Jewish settlement until today. Over the years,
hundreds of thousands of copies have been printed
in dozens of editions, as well as dozens of books that
expound on its contents.
Page 37a contains a learned annotation in Ashkenazic
handwriting, signed: "Y.Z.C.H.".
All three parts in one volume: [2], 116 leaves; [1], 148 leaves;
[2], 105, 4, [3] leaves. Approx. 36.5 cm. Paper quality varies,
some high-quality and some brittle. Good condition. Stains.
Some leaves are dark. Original leather binding, with gilt
embellishments; damages.
Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000
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 .63כתב-יד תשובות חתומות מהגאון מהר"ש ענגיל אב"ד רדומישלא
דף גדול בכתב-יד הכולל כשמונה תשובות בהלכה ובסוגיות
הש"ס ,בכתב-ידו ובחתימותיו של הגאון מרדומישלא רבי שמואל
ענגיל ,החותם חמש פעמים .וייטצען (הונגריה) ,תרע"ה-תרע"ו
[.]1914-1915
חידושי תורה בנושאים שונים (בענין מילה הדוחה את השבת; חיובי
כתובה ודיני בעל בנכסי אשתו; דיני "חזקה"; ועוד) .רשימות של
תשובותיו וחידושיו שרשם לעצמו .בסיום חמשה מהקטעים חתם
את שמו ומקומו ותאריכי הכתיבה..." :שמואל ענגיל מראדמישלא,
כעת בין הגולים פה ווייצען" .כפי הנראה ,חלק מן הרשימות הן
השלמות לספריו שנכתבו קודם לכן.
הגאון הנודע רבי שמואל ענגיל אב"ד רדומישלא (תרי"ג-תרצ"ה),
מגדולי גאוני גליציה .תלמידו המובהק של האדמו"ר בעל ה"דברי
חיים" מצאנז ובנו האדמו"ר רבי יחזקאל הלברשטאם משיניווא.
נולד בטרנוב (פולין ,מערב גליציה) ונודע מילדותו כגאון מופלג.
בגיל  17נסמך להוראה ע"י רבי יוסף שאול נתנזון אב"ד לבוב ,ובגיל
 18נתקבל לאב"ד בילגוריי (פולין) .בשנת תרל"ט נאלץ לעזוב את
פולין והתגורר כשנתיים בעיר רודניק ,אצל רעו האדמו"ר רבי ברוך
הלברשטאם מגורליץ ,ועסקו יחדיו בתורה ,בהלכה ובחכמת הנסתר.
בשנת תרמ"א התקבל לאב"ד דוקלא (גליציה) ובשנת תרמ"ח
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התקבל לאב"ד ראדומישלא (גליציה) .שמו נודע כאחד מגדולי
הגאונים והמשיבים בגליציה .התכתב בהלכה ובחידושי תורה עם
רבנים רבים בדורו ,כאשר כל גדולי הדור סמכו על הכרעותיו גם
בנושאים מסובכים של היתרי עגונות וכדומה .בתקופת מלחמת
העולם הראשונה גלה להונגריה לעיר וויטצען ,שם עמד בקשר
קרוב עם רב העיר רבי ישעיה זילברשטיין בעל "מעשי למלך" .בשנת
תרע"ח המשיך בגלותו ועבר לעיר קאשוי (קושיצ'ה) ,שם מונה
לראב"ד ונשאר שם עד פטירתו בשיבה טובה ,בעוד בנו רבי חיים
ענגיל נתמנה על מקומו ברבנות העיר רדומישלא .מחבר סדרת
הספרים "שו"ת מהר"ש" ח' חלקים" ,חידושי מהר"ש" על הש"ס,
"שפתי מהר"ש" על התורה וספרים נוספים .לתולדותיו נדפס הספר
"שם משמואל" (מונקאטש ,ת"ש).
חלק מן הדברים המופיעים בכתב-היד שלפנינו לא נדפסו כלל,
וחלקם מופיעים בספריו המאוחרים" ,שפתי מהר"ש" על התורה
(פרשת וירא) ,ועוד.
[ ]2עמ' כתובים בצפיפות 34 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .בלאי וקרעים
קלים בשולי הנייר.
פתיחה$3000 :
הערכה$4000-6000 :

63. Manuscript with Responsa Signed by the Maharash Engel, Rabbi of Radomysl
Rabbi of Dukla (Galicia) and in 1888, relocated to the
Radomyśl rabbinate (Galicia). Celebrated as a leading
Galician Torah scholar, he exchanged halachic and Torah
correspondence with many prominent rabbis in his days.
All relied on his rulings even on complex issues such as
permitting agunot to remarry and others. During WWI,
he exiled to the city of Waitzen and became close to the
rabbi of the city R. Yeshaya Silverstein, author of Maase
L'Melech. In 1918, he wandered further and moved to
the city of Košice, was appointed Raavad and remained
there until his death. His son R. Chaim Engel succeeded
him in the Radomyśl rabbinate. R Shmuel Engel
authored the eight-book Maharash Responsa series,
Chiddushei Maharash on the Talmud, Siftei Maharash
on the Torah and more. His biography is printed in the
book Shem M'Shmuel (Mukacheve, 1940).
Some of the teachings in this manuscript have never
been printed and some appear in his later works, Siftei
Maharash on the Torah (Parshat VaYera), and elsewhere.
[2] closely written pages. 34 cm. Good-fair condition. Wear
and minor tears to margins.
Opening price: $3000
Estimate: $4000-6000

Large manuscript leaf comprised of approximately eight
halachic and Talmudic responsa, handwritten by the
Gaon of Radomyśl, signed by him five times. Waitzen
(Hungary), 1914-1915.
Torah novellae on various topics. Notes containing
responsa and novellae which the Maharash jotted
for himself. At the end of five sections, his signature
appears with his locale and date of writing: "…Shmuel
Engel of Radomysl, now an expatriate here in Waitzen".
Apparently, some of the inscriptions are appendices to
books he had previously written.
The renowned R. Shmuel Engel, Rabbi of Radomyśl
(1853-1935), a leading Galician Torah scholar, primary
disciple of the author of Divrei Chaim of Sanz and of
his son R. Yechezkel Halberstam of Sieniawa. Born in
Tarnów (Poland, Western Galicia), he was known from
his childhood as a prodigy. At the age of 17, he was
ordained for the rabbinate by R. Yosef Shaul Nathanson
Rabbi of Lviv and at 18, was appointed Rabbi of Biłgoraj
(Poland). In 1879, forced to leave Poland, he resided for
a couple of years in Rudnik at the home of his friend R.
Baruch Halberstam of Gorlice and together they studied
Torah, halacha and kabbalah. In 1881, he was appointed

 .64מכתב הגאון מדומברובה רבי נחום וויידנפלד בעל "חזון נחום"  -אחיו הגדול של הגאון מטשיבין
מכתב ארוך ( 4עמ') בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי "נחום
וויידענפעלד" .דומברובה[ ,שנות התר"פ בקירוב].
תשובה הלכתית ארוכה בדיני שביעית ,שנשלחה אל הגאון רבי ישעיה
הלוי הורביץ מרבני צפת ,כתשובה על קונטרסו בדין "תערובת פירות
שביעית" [שנדפס בספרו "יבוא שילה" ,סנט לואיס ,תרפ"ו ,סימן א'].
בשולי הגליון הגהה ארוכה (בדיו סגולה) בכתב ידו של מקבל המכתב
רבי ישעיה הורביץ.
הגאון "שר התורה" רבי נחום וידנפלד (תרל"ה-כסלו ת"ש
 ,)1875-1939מגדולי גאוני דורו ומגדולי ההוראה בגליציה .בנו השני
של הגאון מהרימלוב בעל "כוכב מיעקב" .נודע מצעירותו כעילוי
גאוני ובגיל ט"ו כבר התכתב בהלכה עם גדולי הרבנים בדורו ,אשר
התייחסו לדבריו כדברי אחד הרבנים המפורסמים .בגיל  21עלה על
כסא הרבנות בעיר דומברובה (גליציה) ,על מקום זקנו אבי-אמו רבי
שבתי הכהן רפופורט .כבר בשנה הראשונה לרבנותו נזדקק להכרעה
בשאלה מסובכת של היתר עגונה שנחלקו עליה רבני גליציה .האדמו"ר
רבי יחזקאל משיניווא שלח את השאלה להכרעתו של הרב הצעיר
בדומברובה ,דבר שהיכה הדים רבים בעולם התורני בגליציה .באותה
שנה מזכירו רבי יצחק שמעלקיש בספרו בתואר "הרב הגדול מ' נחום
נ"י וכעת אב"ד דאמבראווע" (שו"ת בית יצחק ,אבן העזר ,ח"ב סימן
א' .תשובה משנת תרנ"ו אל האדמו"ר רבי יששכר דוב מבעלז) .בשנת
תרס"ז נשלח לארץ ישראל מטעם נשיאות "כולל גליציה" ובסמכותו
התורנית העמיד את סדרי ניהול הכולל .עסק רבות בדיני ארץ ישראל
והמצוות התלויות בארץ ,ופרסם את קונטרסיו הידועים בהלכות
שמיטה ואת דעתו בפולמוס "היתר המכירה" בשנת השמיטה תר"ע.
עמד בקשרי ידידות ושו"ת עם גאוני גליציה ופולין :בעל ה"אבני נזר",
המהרש"ם ומהר"ש ענגיל מרדומישלא ,רבי יוסף ענגיל ורבי מאיר
אריק ,ה"חלקת יואב" ורבי מאיר דן פלוצקי בעל ה"כלי חמדה",
ובספריהם מובאים דברים רבים מההתכתבויות עמו.
עם פרוץ השואה נמלט מעירו דרך קולבסוב ,עד שהגיע למעבר
הגבול בין גליציה לרוסיה .שם התעללו בו שומרי הגבול הגרמנים.
לפי המסופר ,הגרמנים מצאו בין חפציו את התפילין הקדושות שלו
והשליכום ארצה .רבי נחום לא נבהל ,רכן אל הקרקע והגביה את
התפילין ונישקם .הרוצחים חטפו את התפילין מידיו ,ושוב זרקו

אותן בברוטליות לארץ ,כשהם מאיימים עליו ברובה לבל ירימם .בזיון
הקודש נגע ללבו הטהור של רבי נחום ,שלא עמד בפני הזוועה של
חילול הקודש בידי הטמאים .תוך כדי מנוסתו מזרחה ,אחזו השבץ
בפאתי העיר שיניווא ,שם השיב את נשמתו ונקבר סמוך לציונו של
האדמו"ר הקדוש משיניווא .מכל צאצאיו הרבים ,בניו ובנותיו ,חתניו
וכלותיו ,נכדיו ונכדותיו ,לא שרד אף אחד את השואה האיומה .ה'
יקום דמם.
חלקו הראשון של ספרו "חזון נחום" נדפס בבילגורייא בקיץ תרצ"ט,
רוב המהדורה נאבדה ונשרפה בימי השואה ,אך נותרו ממנה בעולם
עותקים ספורים .מתוך אחד העותקים האלו הדפיס אחיו הצעיר
הגאון מטשיבין את הספר בשנת תשי"א .בהקדמתו כותב רבי דוב
בעריש וויידנפלד על גדולתו של אחיו הגדול "הגאון המובהק שר
התורה" .בהקדמת אותה מהדורה נכתב כי מהמהדורה הראשונה
נותרו רק שנים או שלשה עותקים ,ואילו שאר כתבי-ידו הרבים
(חידושים על הש"ס בבלי וירושלמי ,דרושים למועדים ולשבתות
השנה ,חידושי אגדה ,מהדורא בתרא לספר השו"ת ,ועוד) נשלחו
לשמירה בבית חתנו בקולבסוב ואבדו לבסוף בזמן השואה .חלק ב'
של הספר נדפס במהדורה החדשה בירושלים בשנת תשנ"ג ,ובה
נדפסו עשרות תשובות שנלקטו ממקומות שונים .שם גם נדפסה
התשובה שלפנינו בסימן ס"ד.
מקבל המכתב :הגאון רבי ישעיה הלוי הורוויץ (תרמ"ג-תשל"ח,
אוצר הרבנים  ,)11697נולד בצפת ,בן אחר בן עד רבינו ישעיהו הלוי
הורוויץ בעל השל"ה הקדוש .משנת תרס"ח רב קהילת חב"ד בצפת,
תרס"ט נתמנה כחבר בית דינו של מורו ורבו הרידב"ז .במלחמת
העולם הראשונה סבל תלאות רבות ,ולאחריה עקר לארצות הברית,
שם שימש כרב לקהילת חב"ד בניו-יורק .מתרפ"ג רב בקהילת
ויניפג וראש הרבנים במערב-קנדה שנים רבות .לעת זקנה חזר לארץ
הקודש .ספריו :יבא שילה ,פרד"ס הארץ ו-עדן ציון.
נייר מסמכים רשמי ]4[ ,עמ' כתובים 22.5 ,ס"מ .מצב טוב-בינוני ,בלאי
וקרעים קלים בקיפולי הדף.
פתיחה$750 :
הערכה$1000-2000 :
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64. Letter by the Dombrova Gaon, Rabbi Nachum Weidenfeld, Author of Chazon Nachum - Elder Brother of
the Tshebin Gaon
Long letter (4 pages) handwritten and signed by
R. "Nachum Weidenfeld". Dombrowa, [ca. 1920s].
Long halachic responsum on the laws of Shevi'it, sent
to R. Yeshaya HaLevi Horwitz, a rabbi from Safed,
in response to his pamphlet on the laws of mixtures
containing produce of the shemita year [printed in his
book Yavo Shilo, St. Louis, 1926, section 1]. A long gloss
(in purple ink) in the handwriting of the recipient, R.
Yeshaya Horwitz, appears in the margin.
R. Nachum Weidenfeld (1875-1939), a leading Torah
scholar and posek in Galicia. Second son of the
Hrymayliv Gaon, author of Kochav M'Yaakov. From his
youth, he was renowned as a prodigy and at the age
of 15, exchanged halachic correspondence with leading
Torah scholars of his times who highly regarded his
opinion alongside those of prominent rabbis. At the
age of 21, he accepted a rabbinical position in the
city of Dambrowa (Galicia) succeeding his maternal
grandfather, R. Shabtai HaCohen Rappaport. In the first
year of this tenure, he was challenged with a complex
question regarding an agunah disputed by Galician
rabbis. R. Yechezkel of Sieniawa sent this inquiry to the
young Dambrowa Rabbi for him to decide, arousing
great interest throughout the Galician Torah world. That
same year, R. Yitzchak Shmelkish mentions R. Nachum in
his book, referring to him as "the great R. Nachum and
at present Rabbi of Dambrowa" (Beit Yitzchak responsa,
Even HaEzer, Part 2 section 1, a responsum from 1896 to
R. Yissachar Dov of Belz). In 1907, he was sent to Eretz
Israel on behalf of Kollel Galicia and he regulated the
fundamentals of the kollel administration. His extensive
study of the laws of Eretz Israel and its special mitzvoth
produced his famed pamphlets containing the laws of
shemita (Sabbatical year) and his opinion regarding
the polemic of "heter mechira" in the 1910 shemita
year. Friendship and frequent halachic correspondence
existed between R. Wiedenfeld and Galician and Polish
rabbis: the author of Avnei Nezer, the Maharsham and
the Maharash Engel of Radomyśl, R. Yosef Engel and R.
Meir Arik, author of Chelkat Yaakov and R. Meir Dan
Plotzky, author of Kli Chemdah. These illustrious Torah
authorities often cite their correspondence with R.
Nachum.
At the outbreak of WWII, he fled his city via Kolvsov and
upon reaching the border between Galicia and Russia
was caught by German border guards who reputedly
threw his holy tefillin to the ground. R. Nachum, without
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showing any trepidation, bent down, lifted the tefillin
and kissed them. The guards grabbed the tefillin
from his hands and brutally threw them down again
threatening him with a gun no to lift them again. R.
Nachum's pure heart could not bear the desecration of
his holy tefillin. He fled eastward and had a fatal stroke
on the outskirts of the city of Sieniawa and was buried
near the gravesite of the Sieniawa Rebbe. Not one of his
large progeny, sons and daughters and their spouses or
any grandchildren survived the Holocaust.
The first part of his book Chazon Nachum was printed
in Biłgoraj in the summer of 1939. Most of that edition
was lost and burnt during the Holocaust, however,
several copies did survive. R. Nachum's younger brother,
the Tchebiner Rabbi reprinted the book from one
of these copies in 1951. In the introduction, R. Dov
Berish Weidenfeld writes of the great stature of his
elder brother, "the outstanding Torah notable". He
writes in the preface to that edition that only two or
three copies of the book remain and that the rest of
his many manuscripts (novellae on the Babylonian and
on the Yerushalmi Talmud, homilies for Festivals and
for Shabbat, Aggadic novellae, Mahadura Batra of his
book of responsa, etc.) were sent to his son-in-law in
Kolbuszowa for safekeeping and were lost during the
Holocaust. Part 2 of his book was printed in a new
edition in Jerusalem in 1993 with dozens of responsa
compiled from other sources. This responsum was also
printed there in section 64.
The recipient R. Yeshaya HaLevi Horowitz (18831978, Otzar HaRabbanim 11697), born in Safed, direct
descendant of Rabbi Yeshaya HaLevi Horowitz, author
of the Shelah HaKadosh. From 1908, served as rabbi
of the Safed Chabad community and in 1909, was
appointed member of the Beit Din of his teacher and
mentor the Ridbaz [Rabbi Yaakov David Wilovsky].
After undergoing great affliction during the travails of
World War I, he immigrated to the USA where he served
as rabbi of the New York Chabad community. He began
his tenure as rabbi of Winnipeg in 1923 and filled the
position of Chief Rabbi of Western Canada for many
years. In his senior years he returned to the Holy Land.
He authored Yavo Shilo, Pardes Haaretz and Eden Zion.
Official stationery, [4] written pages, 22.5 cm. Good-fair
condition, wear and minor tears to folding marks.
Opening price: $750
Estimate: $1000-2000

 .65כתב-יד ,ספר "כרם חמד" על שו"ע ועל הש"ס -
רבי יוסף מלומז'ה ,מגדולי ישיבת וואלוז'ין
כתב יד ,ספר כרם חמד ,חידושים על ארבעת חלקי שולחן
ערוך ,וחידושים על הש"ס .אוטוגרף בכתב ידו של המחבר,
רבי יוסף ב"ר אליעזר ליפמאן[ .ליטא-פולין ,המאה ה.]19-
כתב היד כולל דף הקדמה ,בחתימתו של המחבר .לאחר מכן
מופיעים החידושים על שולחן ערוך ,ואחריהם החידושים
על הש"ס.
החידושים על הש"ס לא נדפסו ,והם כוללים חידושים על
מסכת ברכות ,ועל כל סדר מועד .החידושים על השולחן
ערוך נדפסו במהדורת השולחן ערוך של "אל המקורות"
(ירושלים ,תשי"ד) .ההדפסה נעשתה בזמנו ביזמת הגאון
רבי איסר זלמן מלצר והגאון רבי צבי פסח פראנק .בהקדמת
המביא לבית הדפוס [רבי דוד פינקל ,שאשתו היתה נינת
המחבר] כותב" :הגאון המחבר זצ"ל היה מופלא בדורו,
ונערץ עד להפליא ,בגאון תורתו ,יראתו ,צדקתו וענותנותו.
למד במתיבתא דואלאזין אצל הגאון ר' חיים מואלאזין זצ"ל,
וכל ימיו לא פסק ממש פומיה מגירסא .הניח אחריו ברכה
את כת"י הזה ,שהיה שמור במשך התקופה הארוכה אצל
בנו הרהגה"צ ר' יצחק דוד מגן זצ"ל ,שבמסירות נפש שמר
והציל את הכתי"ק בשנות חירום ומלחמה ,להוציאו לאור,
וב"ה שזכינו עתה להוציאו לאור עולם .המלבה"ד".
בהקדמתו המעניינת של המחבר הוא כותב ,כי דבריו נכתבו
אחר יישוב הדעת ,ו"לא כאיש אשר שפתותיו אתו ועטו
עמו ,וככל אשר יורנו שכלו בהשקפה ראשונה ...כי לא בזה
בחר ד' .אמנם לא כאלה חלקי ...וכל דברי הכל בפלס ומאזני
ה'פן' ו'אולי' שקלתי ,עד כי הוצאתיו נקי .אך שגיאות מי
יבין והוא רחום יכפר."...
בבטנת הכריכה חותמות בעלות של בן המחבר רבי "דוד
מאגון  -רב בקאלאנע סינייסקי".
המחבר  -הגאון רבי יוסף (מאיר) מגן (אפלבוים) ,מגדולי
תלמידי ישיבת וולוז'ין (כנראה ,בתקופת רבי איצל'ה
מוולוז'ין) .בשנת תר"ל נולד לו בעיר לומז'ה בנו הגאון
המקובל רבי דוד יצחק מגן (תר"ל-ת"ש) ,שכיהן ברבנות
המושבה סינייסקי (הסמוכה לדרעטשין) ,ועלה לירושלים
באחרית ימיו .רבי דוד יצחק היה חותנם של רבי הלל
ויטקינד ורבי אהרן וינשטיין מייסדי ישיבת נובהרדוק בתל
אביב ,שמצאצאיהם הסתעפו שושלות נודעות של ראשי
ישיבות ומרביצי-תורה רבים בדור האחרון.
[ ,]1קד ]2[ ,דף 32 .ס"מ .כ 175-עמ' כתובים .מתוכם כ62-
עמ' שלא נדפסו .נייר עבה ואיכותי .מצב טוב-בינוני .נזקי
עש על הטקסט .בלאי וכתמים .כריכה מקורית בלויה ,עם
שדרת עור .רישומים שונים בבטנות הכריכה.
פתיחה$2000 :
הערכה$3000-5000 :

65a

during the days of R. Itzele of Volozhin). In 1870, his son, the
kabbalist R. David Yitzchak Magen (1870-1940), was born in
the city of Lomza. He later became Rabbi of Synajska (near
Derechin) and moved to Jerusalem in his senior years. R. David
Yitzchak was father-in-law of R. Hillel Vitkind and of R. Aharon
Weinstein, both founders of the Novardak Yeshiva in Tel Aviv
and predecessors of well-known dynasties of heads of yeshivas
and Torah teachers of the past generation.
[1], 104, [2] leaves. 32 cm. Approximately 175 written pages,
including approximately 62 pages which have never been printed.
Thick high-quality paper. Good-fair condition. Worming affecting
text. Wear and stains. Worn contemporary binding, with leather
spine. Various inscriptions on inner side of binding.
Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000
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65. Manuscript, Kerem Chemed on the Shulchan Aruch and on the Talmud - Rabbi Yosef of Lomza, Prominent
Torah scholar of the Volozhin Yeshiva
Manuscript, Kerem Chemed, novellae on the four
parts of the Shulchan Aruch and Talmudic novellae.
Handwritten by the author, R. Yosef son of R. Eliezer
Lipman. [Lithuania-Poland, 19th century].
The manuscript contains an introductory leaf signed by
the author, followed by novellae on the Shulchan Aruch
and Talmudic novellae.
The Talmudic novellae were never printed and they
are composed of novellae on Tractate Berachot and on
the entire Seder Moed. The novellae on the Shulchan
Aruch were printed in the El HaMekorot edition of
the Shulchan Aruch (Jerusalem, 1954). This printing
was initiated by R. Isser Zalman Meltzer and by R. Zvi
Pesach Frank. In the introduction by the person who
brought the book to print [R. David Finkel whose wife
was a great-granddaughter of the author], he writes:
"The author was exceptional for his days and greatly
venerated for his Torah knowledge, fear [of G-d], piety
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and modesty. He studied in the Volozhin Yeshiva and
was a disciple of R. Chaim of Volozhin and all his life
never ceased to study. He left this manuscript and it
was kept for a long time by his son R. Yitzchak David
Magen, who devotedly guarded the manuscript during
times of emergency and war with the intent of bringing
it to print and we now have the merit of publishing it".
In the author's interesting introduction, he writes that
his teachings were written after deliberation and not
"whatever come to mind at first glance… because this
is not that which G-d chooses… All my teachings were
weighed and I deliberated 'lest' and 'perhaps' until I
have produced a clean edition…".
On the inner side of the binding there are ownership
stamps of the author's son, R. "David Magen - Rabbi of
Kolonja Synajska".
The author, R. Yosef (Meir) Magen (Applebaum) was a
prominent student at the Volozhin Yeshiva (apparently,

66a

 .66כתב-יד ,הגאון האדר"ת  -קונטרס "דקדוקי סופרים" על ספר מעשה תורה להגר"א  -חיבור שלא נדפס
קונטרס בכתב-יד " -דקדוקי סופרים"  -הערות ,הגהות וציונים
לספר "ברייתא מעשה תורה" להגר"א מווילנא ,בכתב-ידו של הגאון
האדר"ת  -רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים[ .אחרי תרמ"ה] .חיבור
שלא נדפס.
חיבור מקורי של האדר"ת ,ובו הערות וציונים ,הגהות והוספות,
שכתב על ספר "ברייתא מעשה תורה".
בעמוד הראשון ,מופיע כעין שער" :קונטרס דקדוקי סופרים  -על
ברייתא דמעשה תורה המיוחס לרבינו הקדוש רבינו יהודא הנשיא,
עם ההוספות מאת רבינו הגדול מרן הגר"א מווילנא זצ"ל ,שהוציא
לאור הרב ר' נח חיים מקאברין שי'" .לאחר מכן כתב האדר"ת
הקדמה קצרה על הסיבה שקרא לחיבור "דקדוקי סופרים" ,ובה
כותב בין היתר כי "כמעשה הברייתא דמעשה תורה היתה כבר בימי
מרע"ה [משה רבינו עליו השלום]."...
הספר "ברייתא מעשה תורה" נדפס במלואו ובצורתו המורחבת
ע"י רבי נח חיים לוין מקוברין בוורשא תרמ"ה .הגרעין המקורי של
החיבור הוא ברייתא עתיקה ,בשם "מעשה תורה" ,המיוחסת לרבי
יהודה הנשיא  -מחבר המשנה ,ובה ליקוט של כל דברי חז"ל שבאו
במספר ומניין .הגר"א מווילנא התבסס על ברייתא זו ,הוסיף מאות
סעיפים מכל חלקי הש"ס והתוספתא ,והרחיבה לכדי חיבור גדול;
אחריו הוסיף והשלים בנו  -רבי אברהם  -גם ממקורות המדרש.
בקונטרס "דקדוקי סופרים" שלפנינו מעיר האדר"ת ומתקן ,מציין
מקורות ומגיה טעויות ,ואף מוסיף תוספות מקוריות .כך לדוגמה,
על הוספות רבי אברהם בן הגר"א ,אות ו' (עמ' " ,)87קיום העוה"ז

 | 132אפריל 2018

נקנה בששה דברים ...קיום העוה"ב נקנה בששה דברים ,"...מוסיף
האדר"ת" :וע"ז יש להוסיף מה שראיתי בשם מרן הגר"א ז"ל עוד
עיקרי התורה :בטחון ,רצון ד' ,אהבה ,שתיקה ,יראה תורה ,מרומזים
ב'בראשית'".
הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים  -האדר"ת (תר"ה-תרס"ה)
אב"ד פוניבז' ,מיר וירושלים .נודע מילדותו באהבת הלימוד
והתמדתו ,ובגיל צעיר כבר צמח לגאון מופלא ,בקי וחריף ,היודע
את כל התורה כולה ,ומחדש בה חידושים גאוניים .עודו רך בשנים
כבר נתמנה לרבנות העיר פוניבז' .לאחר כעשרים שנה עבר לכהן
ברבנות מיר ,ומשם נקרא ע"י רבי שמואל סלנט ,רבה הישיש של
ירושלים ,לעלות לכהן תחתיו ברבנות עיה"ק .כשנתיים וחצי לאחר
שעלה לירושלים נפטר בשנת תרס"ה בגיל שישים ,עוד בחיי הגר"ש
סלנט [שנפטר בשנת תרס"ט קרוב לגיל מאה] .הותיר אחריו בכת"י
למעלה ממאה חיבורים ,שרובם לא נדפסו .חתנו היה הגאון רבי
אברהם יצחק הכהן קוק ,הרב הראשי לארץ ישראל.
[ ]10דף ( 20עמ' כתובים ,הממוספרים :קצג[-רד] ,רז[-ריד] עמ'
 לא התברר לנו האם חסר דף לפני עמ' רז ,או שזו טעות דילוגבמספור .כמו כן ,יתכן וחסר דף אחרון בסוף כתב-היד) 21.5 .ס"מ.
נייר יבש ושביר .מצב טוב-בינוני .קרעים ובלאי עם מעט פגיעה
בטקסט .כתמים .דפים מנותקים .ללא כריכה.
פתיחה$1800 :
הערכה$3000-5000 :

66. Manuscript by the Aderet - "Dikdukei Sofrim",
Composition on Sefer Maaseh Torah of the Gra Unprinted Composition
Manuscript pamphlet - "Dikdukei Sofrim" - glosses,
emendations and commentary to Sefer "Braisa Maaseh
Torah" by the Gra, handwritten by the Aderet - R.
Eliyahu David Rabinowitz-Teomim. [After 1885].
Unprinted composition.
Original composition by the Aderet containing
emendations, glosses and additions to Sefer Braisa
Maaseh Torah.
The first page contains the following in place of a title
page: "Kuntres Dikdukei Sofrim - on Braisa D' Maaseh
Torah attributed to R. Yehuda Hanasi, with additions
by the great R. Eliyahu of Vilna, published by R. Noach
Chaim of Kobryn". The Aderet continues with a short
introduction describing his choice of title "Dikdukei
Sofrim", in which he explains that "[the information
contained in] the Braisa Maaseh Torah already existed
during the times of Moses…".
The book Braisa Maaseh Torah was published in its
entirety by R. Noach Chaim Levin of Kobryn in Warsaw,
1885. The basis of the work is an ancient braisa called
"Maaseh Torah", attributed to R. Yehuda Hanasi,
compiler of the Mishna, which lists all the sayings of
the Talmudic scholars (chazal) that include numbers or
listings. The Vilna Gaon expanded the work by including
hundreds of paragraphs from the Talmud and Tosefta;
his son R. Avraham completed the work with quotations
from the medrash. In the composition "Dikdukei Sofrim"
the Aderet emends, corrects, and adds references and
commentary. For example, regarding the addition made
by R. Avraham, Section 6 (page 87), "the continuing
existence of this world is acquired by six things… the
continued existence of the world to come is acquired
by six things…", the Aderet adds: "I will add further
essentials of Torah that I have seen attributed to the
Gra: Faith in G-d, [performing the] will of G-d, love,
silence, fear and Torah. These attributes are implied in
the first words of the Torah 'In the beginning'."
R. Eliyahu David Rabinowitz Te'omim - the Aderet (18451905), was the rabbi of Panevėžys (Ponevezh), Mir and
Jerusalem. He was renowned from his childhood for his
diligent Torah study, and was known as an exceptionally
erudite scholar in all aspects of the Torah from a young
age, as well as for his brilliant Torah novellae. He was
appointed rabbi of Panevėžys at a young age, and held
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the post for twenty years, after which he became rabbi
of Mir. In 1902, he accepted the summons of R. Shmuel
Salant, the aged rabbi of Jerusalem, to assist and succeed
him as rabbi of Jerusalem. In 1905, approximately two
and a half years after immigrating to Jerusalem, the
Aderet passed away at the age of 60, during the lifetime
of R. Shmuel Salant [who passed away in 1909 aged
almost 100]. He left behind more than 100 manuscripts,
most of which were never printed. His son-in-law was R.
Avraham Yitzchak HaCohen Kook, Chief Rabbi of Eretz
Israel.
[10] leaves (20 written pages, numbered: 193-[204], 207[214] pp. - it is unclear whether the page before page 207
is missing, or whether the pagination is incorrect. It is also
possible that the final leaf of the manuscript is missing).
21.5 cm. Brittle, fragile paper. Good-fair condition. Tears and
wear with slight damage to the text. Stains. Detached pages.
Without binding.
Opening price: $1800
Estimate: $3000-5000

ידו וחתימתו של הגאון מרוגאטשוב- מכתב שו"ת בכתב.67
 תרפ"ט, דווינסקידו וחתימתו של- שורות) בכתב16-מכתב שו"ת בדברי תורה (כ
.]1929[  אייר תרפ"ט, דווינסק.הגאון מרוגאטשוב רבי "יוסף" רוזין
 המכתב נכתב."]נשלח "אל הבחור המו'[פלג] מר שמעון שי'[חיה
 תוך ציון מראי מקומות,כדרכו של הגאון המופלא ברמזים עיוניים
 שרק העומד בעומק הסוגיא יכול להבין את משמעות- שונים
. תוך היקף של סוגיות רבות ועמוקות,תשובתו
' חלק א,פענוח ורקע למכתב זה נדפסו בספר שו"ת צפנת פענח
 המכתב נשלח להבחור, לפי הכתוב שם.' סימן ק,) תשכ"ה,(ירושלים
. ראה חומר מצורף- ]שמעון כשר [מווארשא
 הידוע בכינויו- )תרצ"ו-הגאון המפורסם רבי יוסף רוזין (תרי"ח
 נמנה על חסידי,)"הרוגוצ'ובר" (על שם עיר הולדתו רוגוטשוב
 בצעירותו למד אצל הגאון רבי יוסף דב בער,קאפוסט-חב"ד
 במשך.סולובייצ'יק בעל "בית הלוי" יחד עם בנו רבי חיים מבריסק
 כיהן כרב עדת חסידי, החל משנת תרמ"ט,קרוב לחמישים שנה
 לצד אב"ד העיר הגאון בעל "אור,חב"ד בעיר דווינסק שבלטביה
, דמות פלאית ויוצאת דופן בחריפותו וגאונותו המופלגת."שמח
 בחידוש הגדרות וסברות,בידיעת התורה כולה לכל חלקיה ופרטיה
 אגדות רבות מסופרות על גאונותו.עמוקות ודרכי לימוד מקוריות
 תוך שקיעות מוחלטת בתורה כשאינו,ושקידתו העצומה בתורה
 גאונותו האגדית.מסיח את מחשבתו לרגע מלעסוק בדברי תורה
זכתה להערכה גם בקרב הציבור הכללי בדורו (ידוע מאמר ביאליק
 עמד.)" "מן המוח שלו אפשר להרכיב שני איינשטיינים:אודותיו
 ורבים ממכתביו שבדברי תורה,בקשר רב עם גאוני ווארשא ופולין
.נכתבו אל גאוני ולמדני פולין
. קמטים קלים וסימני קיפול. מצב טוב. ס"מ20.5 .] דף1[
$3000 :פתיחה
$5000-8000 :הערכה
67

67. Responsum Letter, Handwritten and Signed by the Rogatchover Gaon - Dvinsk, 1929
Torah responsum letter (approximately 16 lines),
handwritten and signed by R. Yosef Rosen, the
Rogatchover Gaon. Dvinsk (Daugavpils), Iyyar 1929.
The letter was sent to "the wise young man Shimon".
The letter is written in the Rogatchover's characteristic
style, with hints and references that would only be
understood by one well versed in the matter at hand.
An elucidation and the background of this letter were
published in the Tzofnat Pane'ach Responsa, Part 1
(Jerusalem, 1965), Section 100. According to this source,
the letter was sent to Shimon Kasher [of Warsaw] - see
enclosed material.
The famous Torah genius R. Yosef Rosen (1858-1936),
known as the Rogatchover Gaon (after his birthplace
Rahachow, Belarus), was a Chabad-Kopust chassid. In
his youth, he was a disciple of R. Yosef Dov Soloveitchik,
author of Beit HaLevi, and studied together with his son,
R. Chaim of Brisk. As of 1889, for close to fifty years, he

served as rabbi of the Chabad community of Daugavpils
(Dvinsk), Latvia, alongside the city's rabbi, R. Meir
Simcha, author of Or Sameach. He was a remarkable
prodigy, proficient in all areas of the Torah, known for
his sharpness, deep comprehension and original study
methods. Many stories are told about his outstanding
brilliance and amazing diligence. His brilliance was
also highly regarded by the general public, and Bialik
was reputed to have said that "two Einsteins could
be assembled from the mind of the Rogatchover".
He corresponded extensively with the great rabbis of
Warsaw and Poland, and many of his Torah letters are
addressed to them.
[1] leaf. 20.5 cm. Good condition. Slight creasing; folding
marks.
Opening price: $3000
Estimate: $5000-8000
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 .68ספר שערי יושר  -מהדורה ראשונה  -הקדשה מעניינת
בכתב ידו וחתימתו של המחבר הגאון רבי שמעון ְׁשקֹוּפ
ספר שערי יֹשר ,חקירות וחידושים בדינים שונים ,מאת הגאון רבי
שמעון יהודה הכהן שקופ .חלקים א-ב .ווארשא (פיעטרקוב),
תרפ"ח [ .]1928מהדורה ראשונה.
בראש השער הקדשה מעניינת בכתב ידו וחתימתו של המחבר:
"הנני מגיש ספרי זה למקור[בי] ,אשר יצק מים על ידי בישיבת
טע[לז] ,הרב חיים ב"ר שמואל יצחק קרוג[ער] ,עם התקוה למזכרת
קדומים ,שמעון יהודא הכהן שקאפ ,המחבר".
ספר "שערי יושר" ,כולל שבעה שערים "חקרי הלכות בדיני
הספקות ,רובא וחזקה ,ובדיני עדות" .ספרו הראשון של הגאון
רבי שמעון שקופ ,אשר דרכו בלימוד פרצה דרך חדשה בלימוד
הישיבתי ,בעומק ההגיון והבנת הסוגיות .עם צאת הספר לאור
עולם התקבלו הדברים באהבה בכל היכלי הישיבות ברחבי העולם
התורני .מסופר כי כמה חודשים לאחר צאת הספר לאור הזדמן רבי
שמעון לאחת הישיבות ומסר בה שיעור .לאחר תום השיעור נגשו
אליו הבחורים עם תשורה מקורית .הם הגישו לו את ספרו החדש
"שערי יושר" ,כשהוא בלוי וקרוע מרוב שימוש .המחבר רבי שמעון
שקופ התרגש מאד ממתנה זו ,לראות כי יש שכר לפעולתו וכי ספרו
התקבל באהבה בעולם הישיבות.
הגאון רבי שמעון יהודה הכהן שקוּפ (תר"כ-ת"ש) ,תלמיד רבי חיים
סולובייצ'יק בישיבת וואלוז'ין שהדריכו בדרכי העיון העמוק .בגיל
 24מונה לר"מ בישיבת טעלז [שייסד דודו הגאון רבי אליעזר גורדון],
בה הנחיל לרבים את שיטת עיונו בהגיון חדש  -השיטה שכבשה
את עולם התורה עד ימינו .מתלמידיו הנודעים באותה תקופה
היה רבי אלחנן ווסרמן .בשנת תר"פ נקרא לעמוד בראשות ישיבת
"שער התורה" בגרודנה .חיבוריו" :שערי יושר"" ,מערכת הקנינים"
ו"חידושי רבי שמעון יהודה הכהן".
שני החלקים בכרך אחד ,]3[ :ב-ד ]2[ ,4-342 ,]1[ ,עמ’; [,4-112 ,]3
 ]5[ ,]1[ ,114-306עמ’ 30 .ס"מ .נייר יבש ושביר .מצב בינוני .דפים
וקונטרסים מנותקים .בלאי וקרעים במספר דפים .דף השער
הראשון פגום בשוליו עם פגימות בטקסט ההקדשה .כריכה מקורית
בלויה ומנותקת ,ללא שדרה.
בעותק זה נוספו בסוף חלק ב' ]5[ :עמ' ,של "לוח הטעות והתיקון",
שאינם רשומים במפעל הביבליוגרפיה רשומה .000171723

68a

פתיחה$1000 :
הערכה$3000-5000 :

68b
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68. Shaarei Yosher - First Edition - Interesting Dedication Handwritten and Signed by the Author, Rabbi
Shimon Shkop
Shaarei Yosher, Halachic novellae and research by R.
Shimon Yehuda Hacohen Shkop. Parts I-II. Warsaw
(Pietrkow), 1928. First edition.
The title page bears an interesting dedication
handwritten and signed by the author: I hereby give my
book to my relative who assisted me in Yeshivat Telshe,
R. Chaim ben Shmuel Yitzchak Kruger, as a memento.
Shimon Yehuda Hacohen Shkop, the author".
Shaarei Yosher contains seven sections, "Halachic
research regarding ownership and witnesses". It is the
first work authored by R. Shimon Shkop, whose unique
methodology created a new system of intensive Talmudic
study in yeshivot. Shaarei Yosher was enthusiastically
accepted among yeshiva students immediately upon
publication. The story is told that several months
after publication, R. Shimon was invited to a yeshiva
where he delivered a lecture to the students. Upon the
completion of the lecture, the students approached
him with a unique gift: a copy of his own work,
already worn and torn from extensive use. R. Shimon
emotionally accepted the gift, which demonstrated the
great esteem and affection in which his work was held
in the yeshiva world.
R. Shimon Yehudah HaCohen Shkop (1860-1940) was a

disciple of R. Chaim Soloveitchik in the Volozhin Yeshiva,
who guided him in the intricate and deep methodologies
of Torah study. At the age of 24 R. Shimon became
Rosh Mesivta in the Telshe Yeshiva [established by his
uncle, R. Eliezer Gordon], where he began teaching his
innovative Talmudic methodology, an approach which
has captivated the entire Torah world until this day. R.
Elchanan Wasserman was among his prominent disciples
during that period. In 1920, he was requested to lead
Yeshivat Shaar HaTorah in Gorodno. His works include
Shaarei Yosher, Maarechet HaKinyanim and Chiddushei
Rabbi Shimon Yehudah HaCohen.
Two parts in one volume: [3], 2-4, [1], 4-342, [2] leaves; [3],
4-112, 114-306, [1], [5], leaves. 30 cm. Brittle, fragile paper.
Fair condition. Detached leaves and gatherings. Wear and
tears to several pages. The first title page had damage to the
margins, with damage to the text of the dedication. Original
binding, worn and detached, without spine.
The end of the second part contains the following
addition: [5] leaves of errata which are not list in the
Bibliography of the Hebrew Book no. 000171723.
Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000

 תרפ"ה, ברנוביץ-  אל רבי ליב חסמן, מכתב רבי אלחנן ווסרמן.69
 שיטת לימודו. "קובץ אגרות הגרא"ו" ועוד," "קובץ ענינים,"הערות
וספריו משמשים עד היום כדרך יסודית בלימוד הישיבתי המעמיק
.ברחבי עולם התורה
,)תרצ"ו- הגאון הצדיק רבי יהודה ליב חסמן (תרכ"ט:מקבל המכתב
נעורים של רבי- חברותא וידיד. מגדולי גאוני דורו."בעל ה"אור יהל
. תלמיד "בית התלמוד" בקלם.חיים עוזר מעיירת מולדתם איוויה
 משנת. בזמן הג"ר שמעון שקופ,כיהן כמנהל רוחני בישיבת טלז
 בה הקים ישיבה גדולה שנסגרה עם פרוץ,תרס"ט אב"ד שטוצין
 לאחר המלחמה בה נחרבו מוסדות.מלחמת העולם הראשונה
 הקדיש עצמו לעסקנות פעילה בוועד הישיבות,התורה והקהילות
 מאנשי סודם של ראשי.שבווילנה והיה הרוח החיה במפעל זה
, רבי שמעון שקופ, החפץ חיים,ה"ועד" רבי חיים עוזר גרודזנסקי
 בשנת תרפ"ז נקרא ע"י הסבא.רבי אלחנן וסרמן ורבי אהרן קוטלר
רוחני בישיבה- לבוא לחברון למלא את מקומו כמנהל,מסלבודקה
 תפקיד.]"[ה"סבא מסלבודקה" הגדירו בשם "העילוי של המוסר
.)1935( אותו מילא עד פטירתו בחשון תרצ"ו
"Sczuczyn"- חותמות דואר מ. מצב טוב. ס"מ14X9 ,גלויית דואר
.1925  ינואר,)(שטוצ'ין
$3000 :פתיחה
$4000-5000 :הערכה

 שורות) בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי "אלחנן בונם11( מכתב
.]1925  טבת [תרפ"ה, ברנוביץ.ווסרמן" ראש ישיבת ברנוביץ
 שהיה באותה תקופה,נשלח אל הגאון רבי ליב חסמן אב"ד שטוצין
 בראשית המכתב מבקש."מראשי הרבנים הפעילים ב"ועד הישיבות
 בהמשך." בעניני "ועד הישיבות,רבי אלחנן לתאם פגישה בעיר ווילנא
מבקש רבי אלחנן שר' ליב ישלח מברק אל "הגר"ש שליט"א" [הגאון
 ראש ישיבת גרודנא] להודיע לו "שיבא גם הוא,רבי שמעון שקופ
."ווילנאה ליום הנ"ל
 תלמיד רבי שמעון שקופ,)תש"א-הגאון רבי אלחנן ווסרמן (תרל"ה
 כיהן כר"מ וראש."בישיבת טלז ותלמידו הגדול של רבינו ה"חפץ חיים
 לאחר מלחמת העולם הראשונה.ישיבה בבריסק ובמקומות נוספים
 מגדולי התורה.הקים את ישיבתו "ישיבת אהל תורה" בעיר ברנוביץ
 שליחם של ה"חפץ.הנודעים ומראשי הישיבות החשובים בליטא
חיים" ורבי חיים עוזר גרודז'נסקי ב"מועצת גדולי התורה" של
 פרסם מאמרי השקפה רבים שלימים נתפרסמו.""אגודת ישראל
תורה של- בהם הביע את השקפת דעת,"בספרו "עקבתא דמשיחא
רבו ה"חפץ חיים" על ה"לאומנות" הציונית ועל המצב הרוחני בכלל
 שם נלקח להריגה ב"פורט, בשנות השואה גלה לגטו קובנא.ישראל
 השם יקום," בעת עסקו בתורה בהלכות "קידוש השם,"התשיעי
 "קובץ," "קובץ שיעורים: תורתו ושיעוריו נתפרסמו בספרים.דמו
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69. Letter from Rabbi Elchanan Wasserman to
Rabbi Leib Chasman - Baranavichy, 1925
Letter (11 lines) handwritten and signed by R. "Elchanan
Bunim Wasserman", head of the Baranovichy Yeshiva.
Baranavichy, Tevet [1925].
The letter was sent to R Leib Chasman, rabbi of Stuchin
(Szczuczyn), who at the time was an active leader of
"Vaad Hayeshivot". R. Elchanan opens the letter by
asking R. Leib to arrange a meeting in Vilna on behalf
of Vaad Hayeshivot. The letter continues with a request
that R. Leib send a telegram to "R. S." (R. Shimon Shkop,
Rosh Yehsivat Grodno) requesting that he also attend
the above mentioned meeting in Vilna.
R. Elchanan Wasserman (1875-1941) was a disciple of
R. Shimon Shkop in the Telshe Yeshiva and a leading
disciple of the Chafetz Chaim. He served as lecturer
and head of the Brisk Yeshiva as well as other positions.
After WWI, he established the Ohel Torah Yeshiva in
the city of Baranovichy, and was one of the foremost
Torah leaders in Lithuania. He served as emissary of the
Chafetz Chaim and R. Chaim Ozer Grodzinski in the
Moetzet Gedolei HaTorah of Agudat Yisrael. R. Elchanan
wrote many articles espousing Torah hashkafah, which
later formed his book Ikveta D'Meshicha. This volume
expressed the Torah stance of his teacher, the Chafetz
Chaim, on Zionist nationalism and on the spiritual state
of the Jewish people. During the Holocaust, he was
deported to the Kovno Ghetto and later killed in the
Ninth Fort while studying the laws of Kiddush Hashem.
His Torah teachings and discourses were published in
the books: Kovetz Shi'urim, Kovetz He'arot, Kovetz
Inyanim, Kovetz Igrot HaGaon Rav Elchanan, and
others. His methodology and books are still used today
as the basis of intensive yeshiva study throughout the
Torah world.
R. Yehuda Leib Chasman (1869-1935) was a leading
Torah scholar in interwar Europe. He was a native of
Iwye where he was a study partner and childhood
companion of R. Chaim Ozer Grodzinski. He was a
disciple of the Beit HaTalmud in Kelm, and served as
mashgiach of the Telshe Yeshivah while R. Shimon
Shkop served as rosh yeshiva. From 1909, he served
as rabbi of Szczuczyn, where he established a Yeshiva
Gedola which closed at the outbreak of WWI. After the
war, with the ensuing destruction of Torah institutes
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and communities, he dedicated himself to the activities
of the Vaad HaYeshivot in Vilna. He was a confidant of
the heads of the Vaad: R. Chaim Ozer Grodzinski, the
Chafetz Chaim and R. Shimon Shkop. In 1927, he was
invited by the Alter of Slabodka (who referred to him as
"a genius of ethics") to serve as mashgiach and spiritual
guide of his yeshiva in Hebron, a position he held until
his death in 1935.
Postcard, 14X9 cm. Good condition. Postal stamp from
Szczuczyn, January 1925.
Opening price: $3000
Estimate: $4000-5000

 .70כתב-יד ,חידושי הגאון רבי משה פינקל ,בנו של
"הסבא מסלבודקה"  -על מסכת בבא קמא
כתב-יד ,חידושי סוגיות על מסכת בבא קמא ,בכתב-ידו של
הגאון רבי משה פינקל[ .סלבודקה?/חברון? שנות התר"פ
בקירוב].
כרך גדול של כתב יד .כתיבה רצופה ומסודרת של חידושים
למדניים קצרים על סדר המסכת ,ומערכות ארוכות של בירורי
הסוגיות .גודל הכתב אינו אחיד ,ובעמודים רבים נכתבו השורות
האחרונות בעמוד בצפיפות רבה ,ונראה כי המחבר המשיך
והוסיף דברים בקטע הקודם ,לאחר שכבר התחיל לכתוב
בעמוד הבא.
הגאון רבי משה פינקל ,מראשי ישיבת כנסת ישראל בסלבודקה
ובחברון (תרמ"ד-תשרי תרפ"ו  ,)1884-1925בנו של "הסבא
מסלבודקה" רבי נתן צבי פינקל ,וחתנו של ראש הישיבה הגאון
רבי משה מרדכי אפשטיין .נודע כאחד המופלגים שבעילויי
ולמדני ישיבות ליטא ,וכונה "עילוי שבעילויים" .רבי חיים הלוי
מבריסק הפליג במעלת למדנותו והבנתו העמוקה .רבי מאיר
שמחה הכהן מדווינסק שהתפעל מלמדנותו ,צפה לו עתיד
מזהיר בעולם התורה ,ואמר כי הוא עתיד להיות ה"קצות
החושן" של הדור הבא .בשנת תרע"ג החל להשמיע שיעוריו
בישיבת סלבודקה .בחודש אדר תרפ"ה עלה לארץ ישראל,
ונמנה בין ראשי ישיבת "כנסת ישראל  -סלבודקה" בעיר
האבות חברון .נפטר בחול המועד סוכות תרמ"ו ,בשנת המ"ב
לימי חייו ,ובחיי אביו הגדול [ידועים הסיפורים על שליטתו
המוסרית של הסבא מסלבודקה על רגשותיו ,והתמודדותו עם
האבל הכבד בימי החג] .מסורת היא במשפחתו כי לצד גאונותו
המופלגת בנגלה היו לו מהלכים בתורת הנסתר ועמד בקשר
עם הגאון המקובל בעל ה"לשם" .בנו היה הגאון המופלא רבי
דוד פינקל (מתלמידי ומקורבי הגרי"ז מבריסק והגרא"ז מלצר),
ובתו היתה הרבנית מרים ברוידא ,אשת הגאון רבי שמחה זיסל
ברוידא ראש ישיבת חברון וחבר "מועצת גדולי התורה".
חידושי תורתו לא נדפסו באופן מסודר ,מלבד מאמרים בודדים
שנדפסו ושובצו במאספים תורניים ובספרי בני משפחתו.
למיטב ידיעתנו ,החידושים שלפנינו לא נדפסו.
בעמודים רבים מופיעים רישומים ונסיונות עריכה שונים בעט
כדורי [כפי הנראה בכתב-יד בנו הגאון רבי דוד פינקל (תר"פ-
תשי"ח  ,)1920-1957שנפטר בגיל צעיר ולא הספיק לסיים
המלאכה של הוצאת כתבי אביו לאור עולם].
קסז דף (למעלה מ 320-עמ' כתובים) .כ 21-ס"מ .מצב טוב-
בינוני .דפים וקונטרסים מנותקים .בלאי וקרעים קלים .כריכה
בלויה ,רופפת ומנותקת.
פתיחה$1000 :
הערכה$2000-3000 :

70a

head of the Hebron Yeshiva and member of Mo'etzet
Gedolei HaTorah.
His Torah novellae were not printed in an orderly
fashion, with the exception of few articles which were
printed in Torah anthologies and in books written by his
relatives. To the best of our knowledge, these novellae
have never been printed.
Many pages bear inscriptions and various editing
comments with [apparently, in the handwriting of R.
David Finkel (1920-1957), who died at a young age
and did not conclude the task of publishing his father's
writings].
167 leaves (more than 320 written pages). Approximately
21 cm. Good-fair condition. Detached leaves and gatherings
(signatures). Wear and light tears. Worn, loose and detached
binding.
Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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70. Manuscript, Novellae of Rabbi Moshe Finkel, Son of the "Saba of Slabodka" - On Tractate Bava Kama
Manuscript, novellae on treatises in Tractate Bava Kama,
handwritten by R. Moshe Finkel. [Slobodka? / Hebron?
circa 1920s].
Large
handwritten
volume.
Consecutive
neat
handwriting of concise scholarly novellae following
the order of the tractate and long arrangements of
discussions regarding the treatises. The size of the script
is not uniform. On some pages, the last lines are very
closely written. Apparently, the author added these
additions to the previous passage after he had already
begun writing on the next page.
R. Moshe Finkel, one of the heads of the Knesset Yisrael
Yeshiva in Slabodka and Hebron (1884-1925), son of the
"Saba of Slabodka", R. Natan Zvi Finkel and son-in-law
of the head of the yeshiva, R. Moshe Mordechai Epstein.
Renowned for his prodigious Torah knowledge, he was
dubbed "genius above all geniuses". R. Chaim HaLevi
of Brisk profusely praised his Torah knowledge and
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profundity. R. Meir Simcha HaCohen of Dvinsk was
amazed at his acute Torah proficiency and foresaw
that he would be a future Torah luminary, the "Ketzot
HaChoshen" of the next generation. In 1813, he began
delivering discourses in the Slabodka Yeshiva. In Adar
1925, he moved to Eretz Israel and joined the heads of
the Knesset Yisrael - Slabodka Yeshiva in Hebron. He
died at the early age of 42 on Chol HaMo'ed Sukkot
1886 during the lifetime of his illustrious father [The
Saba of Slabodka was reputed for his amazing control
of his emotions and for his ability to cope with the
heavy mourning during the Festival]. A tradition in the
Finkel family exists that besides R. Moshe's exceptional
genius in the revealed Torah, he also studied kabbalah
and had contact with the author of the Leshem. His son
was the eminent R. David Finkel (close disciple of R. Y.
Z. of Brisk and to R. E. Z. Meltzer) and his daughter was
Rebbetzin Miriam Broide, wife of R. Simcha Zissel Broide

 .71צרור מכתבים ארוכים בדברי תורה  -התכתבות רבי
שלמה זלמן אויערבאך ורבי גרשון לפידות  -ירושלים,
תרצ"ט-ת"ש
צרור מכתבים בכתב-יד ,שני מכתבים ארוכים בכתב ידם וחתימתם
של רבי שלמה זלמן אויערבאך ושל רבי גרשון לפידות ,ומכתבים
נוספים של רבי גרשון לפידות בכתב יד מעתיק .ירושלים ,תרצ"ט-
ת"ש בקירוב [.]1939
התכתבויות מעניינות בדברי תורה בין הגאון הירושלמי הנודע רבי
גרשון לפידות ,ובין האברך הגאון הצעיר רבי שלמה זלמן אויערבאך.
חידושי תורה בנושאים הלכתיים שונים (הלכות תרומות ומעשרות,
הלכות סוכה ,הלכות יום טוב ,ועוד).
הצרור כולל:
מכתב ארוך ( 8עמ' גדולים) ,בכתב ידו וחתימתו של רבי שלמה
זלמן אויערבאך .ירושלים ,כסלו ת"ש [.]1939
מכתב ארוך ( 4עמ' גדולים) ,בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי
גרשון לפידות ,הכולל ברכת שנה טובה ותשובות להשגותיו של
הגרש"ז אויערבאך על דבריו .ירושלים ,כ"ח אלול [תרצ"ט .]1939
שלשה העתקים (בכתב-יד מעתיק) של מכתבי חידושי תורה של
רבי גרשון לפידות ,שנשלחו אל הגרש"ז אויערבאך (בהם מופיעה
בקשת רבי גרשון שישלח לו חזרה את מכתביו או את העתקיהם..." :
כן אבקשו ,היות שהכתיבה קשה עלי ואין לי טופס ממה שכתבתי.
לכן בטובו או לשלח לי כתבי בחזרה או העתק").
במכתבים שלפנינו ניכרת הענווה הרבה ואהבת התורה היוקדת של
אותו גאון ירושלמי ישיש ,רבי גרשון לפידות ,ה"מתחנן על נפשו"
לקבל תגובות למכתביו ומתעניין בחידושיו ובירוריו של האברך
הצעיר רבי שלמה זלמן .באחד המכתבים כותב לו רבי גרשון..." :
ואני נותן לו רוב תודה על שבא עמי בכתובים ,כי בלימוד בד-בבד
נתיישנו הכשרונות ,ובטח יכבדני בתשובתו אם ימצא בהם איזו
טעותים .עוד אבקשו לכתוב הענין שעורר כת"ר בעת היינו אצל
הרב בענגיס ,אם מותר ליתן נפט במכונה ביו"ט לעת ערב ,יבאר
לי כת"ר צדדי הספק שיש לו בזה ,וגם אם אפשר לשלוח לי העתק
ממה שכתבתי ע"י עושי רצונו ,אחזיק לו טובה."...
הגאון רבי גרשון לפידות (תרל"ח-תשט"ז) ,מגדולי גאוני ירושלים.
נולד ברומניה למשפחה חסידית שבניה היו מקושרים לאדמו"רי
בית שטפנשט-רוז'ין .בהיותו בגיל  3עלה עם הוריו לירושלים ,בה
נתגדל ונודע בהתמדתו ובגאונותו הלמדנית .מגדולי ישיבת "תורת
חיים" ,ובן-בית בביתם של אדמו"רי בית לעלוב אשר העריצוהו
ביותר .היה מסיים בכל שנה את לימוד הש"ס בבלי וירושלמי.
בהתמדתו היה הולך לישון כשגמרא פתוחה מונחת בין ידיו ,והיה
לומד בה עד שנרדם והיא נופלת על פניו .ידועה המימרא בשמו
שהיה רגיל לומר "שכל מבוקשו לעולם הבא ,להיות בגן עדן עם
גמרא וסטנדר ."...כיהן כר"מ בישיבת "חיי עולם" ורב מורה-הוראה
בשכונת "בית ישראל" .מחידושיו נדפס הספר "משנת רבי גרשון"
(ירושלים ,תשנ"א) ,ולתולדותיו נדפס הספר "המתמיד הירושלמי"
(ירושלים ,תשע"א .)2010
הגאון המפורסם רבי שלמה זלמן אויערבך (תר"ע-תשנ"ה) ראש
ישיבת קול תורה ומגדולי הפוסקים .נולד בירושלים לאביו רבי
חיים יהודה ליב אוירבך  -ראש ישיבת המקובלים שער השמים.
היה תלמידו המובהק של רבי איסר זלמן מלצר ,אשר החשיבו
מאד והביא מדבריו בספרו "אבן האזל" .בשנת תרצ"ה ,בהיותו בן

·
·
·
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 24בלבד ,הוציא את ספרו הראשון " -מאורי אש"  -על השימוש
בחשמל בשבת ,וזכה להסכמותיהם של גדולי הדור ,ביניהם רבי
חיים עוזר גרודזנסקי ,רבו  -רבי איסר זלמן מלצר והרב קוק.
בצעירותו היה רבי שלמה זלמן מבני ביתו עם הגאון רבי זליג ראובן
בנגיס שכיהן כאב"ד העדה החרדית בירושלים ,שלמרות היותו
מזקני גאוני ליטא ,החשיב ביותר את הצורב הצעיר .בביתו של הרב
בענגיס הכיר הגרש"ז את רעו הגרי"ש אלישיב שהיה אף הוא מבאי
ביתו של הרב בנגיס ,והכיר רבנים אחרים מזקני ירושלים כדוגמת
רבי גרשון לפידות והרב מטעפליק.
ברבות הימים הפך רבי שלמה זלמן לאחד מגדולי הפוסקים
ולסמכות ראשונה במעלה במספר תחומים הלכתיים ,כגון בנושאי
רפואה והלכה .בנועם הליכותיו ועדינותו היה נערץ על כל חוגי
היהדות האורתודוכסית ,והדבר התבטא בין היתר בהלוויתו ,בה
השתתפו לפי ההערכות כשלוש מאות אלף אנשים.
 5פריטים הכוללים  14דף ( 27עמ' כתובים) 28-33 .ס"מ .מצב
משתנה .בלאי וקרעים קלים .כתמים .בהעתקי המכתבים נזקי
רטיבות וכתמים.
פתיחה$1000 :
הערכה$3000-5000 :

71. Long Letters of Torah Writings Correspondence of Rabbi Shlomo Zalman
Auerbach and Rabbi Gershon Lapidot Jerusalem, 1939
Collection of handwritten letters - a long letter
handwritten and signed by R. Shlomo Zalman
Auerbach, a long letter handwritten and signed by
Rabbi Gershon Lapidot and other letters of R. Gershon
Lapidot handwritten by the copier. Jerusalem, ca. 1939.
Interesting correspondence of Torah teachings
between the prominent Jerusalem Torah scholar R.
Gershon Lapidot and the young Torah prodigy R.
Shlomo Zalman Auerbach. Torah novellae on various
halachic topics (laws of terumot and maasrot, Sukkah,
Festivals, etc.).
The collection includes:
Long letter (8 large pages), handwritten and signed
by R. Shlomo Zalman Auerbach. Jerusalem, Kislev 1939.
Long letter (4 large pages) handwritten and signed
by R. Gerson Lapidot, containing New Year wishes and
responses to inquiries by R. S. Z. Auerbach regarding R.
Gershon's writings. Jerusalem, 28th of Elul [1939].
Three copies (in the handwriting of a copier) of
letters of Torah novellae of R. Gershon Lapidot sent
to R. S. Z. Auerbach (with the former's request that
R. Auerbach return his letter or their copies: "…Since
writing is difficult for me and I do not own another
copy of my writings, I request that you do me a favor
and return my writings or a copy of them").
These letters clearly portray the great modesty and
passion for Torah of the elder Jerusalem Torah scholar
R. Gershon Lapidot, who begged to receive responses
to his letters and eagerly awaited the novellae and
observations of the young Torah student R. Shlomo
Zalman. In one letter, R. Gershon writes: "…I thank
you kindly for corresponding with me because my
skills have worn and you surely will honor me with
your response if you find any errors… and if you could
also please send me a copy of that which I have sent
you…".
R. Gershon Lapidot (1878-1956) was a leading Jerusalem
Torah scholar, born in Romania to a Chassidic family
whose children were connected to the ShtefaneshtRuzhin Rebbes. At the age of 3, he immigrated with
his parents to Jerusalem and with time became known
for his diligence and scholarly genius. A prominent
student at the Torat Chaim Yeshiva, he was close to
the Lelov Rebbes who held him in high esteem. Every
year, he completed the study of both the Babylonian
and the Yerushalmi Talmud. He would go to sleep
with the open volume of the Talmud in his hands
and would continue studying until he fell asleep. He
was accustomed to saying that "his only wish for the
World to Come is to be in Gan Eden with a volume
of the Talmud and a lectern…". He served as a Rosh
Metivta in the Chayei Olam Yeshiva and as a posek in
the Beit Yisrael neighborhood. Some of his novellae
were printed in the book Mishnat Rabbi Gershon
(Jerusalem, 1991) and his biography was printed in the
book HaMatmid HaYerushalmi (Jerusalem, 2010).
The world-renowned R. Shlomo Zalman Auerbach

·
·
·
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(1910-1995) was head of the Kol Torah Yeshiva and a
leading posek. Born in Jerusalem to R. Chaim Yehuda Leib
Auerbach, head of the Shaar Hashamayim Yeshiva for
kabbalists, he was a close disciple of R. Isser Zalman Meltzer
who highly respected him and quoted him in his book Even
HaEzel. In 1935, at the age of 24, he published his first
book, Me'orei Esh about the use of electricity on Shabbat.
This book earned the approbations of leading Torah
scholars of his times, including approbations by R. Chaim
Ozer Grodzensky, by his teacher R. Isser Zalman Meltzer and
another approbation by Rabbi Kook.
In his youth, R. Shlomo Zalman was close to R. Zelig Reuven
Bengis who served as Chief Rabbi of the Eda Charedit of
Jerusalem. Although Rabbi Bengis was a senior Lithuanian
Torah scholar, he greatly revered the young R. Auerbach. In
the former's home, R. Auerbach became acquainted with R.
Y. S. Elyashiv who also cherished R. Bengis and with other
Jerusalem elderly rabbis as well, such as R. Gershon Lapidot
and the Teplik Rabbi.
Eventually, Rabbi Shlomo Zalman became one of the
leading poskim and the top authority in a number of
halachic areas such as matters related to medicine and
halacha. His pleasant traits and gentle sensitivity won him
reverence in all circles of Orthodox Jewry, as was apparent
at his funeral which was attended by 300,000 people.
5 items, 14 leaves (27 written pages). 28-33 cm. Condition varies.
Wear and minor tears. Stains. Dampstains and stains to copies
of letters.
Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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72. Letter of Blessings for a Good Year and Speedy
Recovery - Handwritten and Signed by the Chazon
Ish
Letter (approximately five lines), handwritten and
signed by R. Avraham Yeshaya Karelitz, who signs: "Ish".
[No date or location. Seemingly Bnei Brak, ca. 1940s].
"I received your message regarding… who is ill; I wish
him a speedy recovery together with all infirm Jews. I
take this opportunity to bless you with a Gmar Chatima
Tova for the new year, and may we merit a year of
redemption and salvation soon… Ish".
R. Avraham Yeshaya Karelitz, author of Chazon Ish
(1879-1953), was a preeminent Torah scholar as well as a
"hidden tzaddik". In 1911, he anonymously printed his
first book of the Chazon Ish series, and from that time
he became known by that title. He immigrated to Eretz
Israel in 1933, where he was recognized as the foremost
Torah scholar, and stood behind the rejuvenation
of Torah and Chassidism in our times. He wrote and
published numerous volumes of his work, Chazon Ish,
which were written with laborious study and diligence,
and cover almost all Talmudic topics.
[1] leaf. Approx. 10X6 cm. Good-fair condition. Wear and
tears (not affecting text).

ידו- בכתב- " מכתב ברכות "שנה טובה" ו"רפואה שלמה.72
"וחתימתו של ה"חזון איש
ידו וחתימתו של רבינו אברהם ישעיה-מכתב (כחמש שורות) בכתב
, בני ברק, כנראה. [ללא שם מקום ותאריך." "אי"ש: החותם,קרליץ
.]שנות הת"ש בערך
 והריני מאחל לו,"הודעתכם ע"ד החולה זא"ח שיחי' הגיעני
,]רפו"ש בתוך שחע"י [רפואה שלימה בתוך שאר חולי עמו ישראל
ובהזדמנות זו אברך את מעכ"ת שליט"א בגמח"ט לשנה החדשה
]הבע"ל [בגמר חתימה טובה לשנה החדשה הבאה עלינו לטובה
 החותם ברכה דוש"ת [דורש- ונזכה לשנת גאולה וישועה בקרוב
."...שלום תורתו] אי"ש
,)תשי"ד-רבינו אברהם ישעיהו קרליץ בעל ה"חזון איש" (תרל"ט
 את ספרו, גדול בתורה וצדיק נסתר.גאון ההלכה והמחשבה בדורנו
 ומאז נקרא,הראשון "חזון איש" הוציא בשנת תרע"א בעילום שם
 בה הוכר כגדול, עלה לארץ ישראל בשנת תרצ"ג.שמו על שם ספרו
. ועמד מאחורי תחיית עולם התורה והחסידות בדורנו,חכמי התורה
,כתב והוציא את עשרות ספרי "חזון איש" שנכתבו בעמל ובעיון רב
.כמעט על כל הסוגיות בש"ס
 בלאי וקרעים (ללא פגיעה.בינוני- מצב טוב. ס"מ10X6- כ.] דף1[
.)בטקסט
$2000 :פתיחה
$4000-6000 :הערכה

Opening price: $2000
Estimate: $4000-6000
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 תעודת נישואין של רבי שאול ברזם עם בתו של.73
, פתח תקוה-  עם חתימת הסטייפעלר- "ה"סטייפלער
תש"י
, לנישואי רבי שאול ברזם עם יוספה קניבסקי,תעודת נישואין רשמית
בתו של רבי יעקב ישראל קניבסקי (ה"סטייפלער") ואחותו של רבי
 בחתימת הרב הראשי לפתח תקוה רבי.חיים קניבסקי שליט"א
.1950  י"ג אדר תש"י, פתח תקוה." הרב- "ראובן כץ
מילוי המסמך בהקלדה במכונת כתיבה עם הוספות וחתימות
 שמו הפרטי של אבי הכלה "יעקב ישראל" נכתב בעצם.יד-בכתב
קדשו של רבי יעקב ישראל קניבסקי [כתב היד דומה-יד-כתב
.]ידו במכתבים מאותה התקופה-לחתימות
 שנודע, גאון מחונן ומעמיק,)תשכ"ד-החתן רבי שאול ברזם (תרפ"ו
 נולד בהולנד ולאחר נדודיו בתקופת.בדקדוקיו הרבים במצוות
 במשך.השואה הגיע לירושלים בשנת תש"ה ולמד בישיבת חברון
, שהכיר בגאונותו ובצדקתו הרבה,"השנים התקרב למרן ה"חזון איש
" בתו הגדולה של גיסו ה"סטייפלער,אחותו-והציע אותו כחתן לבת
 רבי.)תשמ"ה- הגאון הקדוש רבי יעקב ישראל קניבסקי (תרנ"ט כשהוא משאיר אחריו משפחה נכבדת,שאול ברזם נפטר בגיל צעיר
 שנדפסו בסדרת, וכרכים רבים של חידושי תורה,של תלמידי חכמים
."הספרים "זכרון שאול
25.5 .יד- עם מילוי במכונת כתיבה ובכתב,מסמך רשמי מודפס
 נתון בכריכת.) פגיעות קלות בשוליים (משוקמות. מצב טוב.ס"מ
. עם חלון,בד מהודרת
73a

$1000 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה

73. Marriage Certificate of Rabbi Shaul Barzam and Yusfa Kanievsky, Daughter of the Steipler - With
Signature of the Steipler - Petach Tikva, 1950
Official marriage certificate of R. Shaul Barzam and Yusfa
Kanievsky, daughter of R. Yaakov Yisrael Kanievsky, the
Steipler, and sister of R. Chaim Kanievsky. Signed by
the Chief Rabbi of Petach Tikva, R. Reuven Katz. Petach
Tikva, 13th Adar 1950.
The form was filled out with a typewriter, with
handwritten additions and signatures. The first name of
the father of the bride, "Yaakov Yisrael", is handwritten
by the Steipler himself (the handwriting is similar to
that of his signatures on other documents from the
same time period).
The groom, R. Shaul Barzam (1926-1964), was a gifted
Torah scholar, known for his precision in observance
of the mitzvot. He was born in Holland, and arrived
in Jerusalem after the Holocaust in 1945, where he
studied in the Chevron Yeshiva. He developed a close
relationship with the Chazon Ish, who, recognizing his
brilliance and exceptional righteousness, suggested the
match with his sister's daughter Yusfa, eldest daughter
of his brother-in-law R. Yaakov Yisrael Kanievsky, the

Steipler (1899-1985). R. Shaul passed away at a young
age, leaving behind an esteemed family of Torah
scholars. Many volumes of his Torah novellae have been
published under the title "Zichron Shaul".
Official printed document, filled out by typewriter and
handwriting. 25.5 cm. Good condition. Minor damage to
margins; repaired. Elaborate fabric binding, with window.
Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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 .74מכתבי הרבנים נגד גיוס הבנות לשירות לאומי -
ירושלים ,תשי"ג
שני מכתבים עם עשרות חתימות רבנים ,מתקופת המאבק נגד חוק
גיוס בנות לשירות לאומי .ירושלים ,קיץ תשי"ג .1953
מכתב קריאה ליום תפילה עולמי בתאריך י' באב ,נגד הגזירה
ו"החלטת הממשלה לגייס הבנות הדתיות לשירות לאומי",
בחתימות ידם של הרב "צבי פסח פראנק" ,רבה של ירושלים; "הרב
איסר זלמן מלצר" ראש ישיבת "עץ חיים"; והרב "חזקיה שבתי"
ראש אבות בתי הדין של הקהילה הספרדית .ירושלים[ ,קיץ תשי"ג
 .]1953בשולי הדף רישומים במכונת כתיבה ובעט ,על משלוח
העתקים לאגודת הרבנים ואגודת ישראל בארה"ב ,למר גודמן
בלונדון ,להתאגדות הרבנים וישראל הצעיר בארה"ב.
מכתב עם חתימות  25רבנים אשכנזים וספרדים ,האוסרים את
גיוס הבנות לשירות לאומי" .אנחנו מפרסמים בזה כי גיוס הבנות
לשרות לאומי ,הוא כנגד דת תורתנו הקדושה"[ .ירושלים] ,י"א
תמוז תשי"ג [יוני  .]1953בין החותמים :רבי אברהם אליהו מייזעס,
רבי בצלאל שטרן אב"ד פאפא ,רבי ירוחם אשר ורהפטיג ,רבי נחום
ש' ססונסקין רב בסמרקנד ,האדמו"ר רבי יוחנן מרחמסטריבקה,
האדמו"ר רבי יוחנן מטולנא ,רבי ישראל יצחק הלוי רייזמאן ,רבי
יהושע העשיל הלטובסקי ,רבי אליהו זלוטניק ,רבי אברהם ענתבי,
רבי עזרא עטיה ,המקובל רבי אליהו משה מערבי ,רבי אברהם רפול,
רבי שלמה מטלון ,רבי יאודה צדקה ,רבי שלמה שרייבר ,ועוד רבנים
מחוגים שונים.
יש לציין כי רוב הרבנים הספרדים החתומים על פסק האיסור ,הם
מקהילת יוצאי ארם-צובה בירושלים.
מכתבים אלו שלפנינו נחתמו במסירות נפש של ממש .באותה
תקופה נלחמו שלטונות המדינה בכל דרך נגד המתנגדים לחוקי
הגיוס .רבי ישראל גרוסמן ראש ישיבת קרלין שהיה ממארגני
ההחתמות ,הושב בכלא עקב העזתו להחתים ולפרסם את פסקי
הרבנים בפומבי ,והועמד לדין באשמת קשירת קשר להכשיל את
חוק שירות הבטחון .בספר לתולדותיו של הרב גרוסמן מתואר כיצד
נרתע רבי איסר זלמן בתחילה מלחתום על האיסור ,בשל חשש
הסכנה שיוכנס לכלא במצב בריאותו הרעוע באותו הזמן ,אך
לבסוף החליט לחתום למרות זאת (ראה :ספר "גדול בישראל" ,ב',
עמ'  .)17-23המערכה לא שככה במשך זמן רב ,והרבנים המשיכו
במאבקם על קיום דת ישראל ,למרות מאסרו של הרב גרוסמן
ומעשי הטרטור של שירותי הבטחון לפעילים חרדים אחרים .לפנינו
החתמות רחבות-היקף שנעשו בקיץ תשי"ג [כשנה לאחר פרסום
הפסקים הראשונים על איסור גיוס בנות ושירות לאומי] ,ובהן
חתומים שוב הרב מלצר ועוד עשרות רבנים ,אשר לא חתו מאיומי
השלטונות ,ומסרו את נפשם כדי להגן על כבודן של בנות ישראל.
[ ]2דפים 21-32.5 .ס"מ .נייר דק .מצב טוב-בינוני .קמטים ובלאי.
נקבי תיוק קרועים.

·

·

פתיחה$1000 :
הערכה$2000-3000 :
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attempting to sabotage the security laws. The biography
of R. Grossman relates that R. Isser Zalman Meltzer
hesitated to sign the rabbinical ban, as imprisonment
would pose a grave danger to his failing health.
However, he decided to sign nevertheless (see: "Gadol
B'Yisrael", II, pp. 17-23). The campaign was a drawnout affair, as the rabbis refused to back down despite
the imprisonment of R. Grossman and the harassment
of other rabbis by the Israeli security forces. These
letters document the wide-ranging activities during the
summer of 1953 (approximately a year following the
publication of the original ban on the women's draft
and Sherut Leumi), including the signatures of R. Isser
Zalman Meltzer and dozens of other rabbis, who risked
their lives to protect the honor of Jewish girls.
[2] leaves. 21-32.5 cm. Thin paper. Good-fair condition.
Stains and wear. Torn filing holes.
Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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74. Rabbinical Letters Protesting the Draft of Women for Sherut Leumi - Jerusalem, 1953
Two letters signed by dozens of rabbis during the
protests against the draft of women for Sherut Leumi.
Jerusalem, Summer 1953.
Letter with an announcement of an international
day of prayer on 10th Av, against "the decision of the
government to draft religious girls to Sherut Leumi",
signed by R. "Tzvi Pesach Frank", rabbi of Jerusalem;
"R. Isser Zalman Meltzer", Rosh Yeshivat Etz Chaim;
and R. "Chizkiya Shabetai", head of the Sephardic batei
din (rabbinical courts). Jerusalem, [Summer 1953]. With
listings, typewritten and written by pen, regarding
sending copies of the letter to Agudat Harabbonim
(Union of Orthodox Rabbis) and Agudat Yisrael in
the United States, to Mr. Goodman in London, and to
Hitachdut Harabbonim (Central Rabbinical Congress)
and Young Israel in the United States.
Letter with 25 signatures of Ashkenazic and Sephardic
rabbinical figures, forbidding the draft of women for
Sherut Leumi. "We hereby publicize that the draft of
women for Sherut Leumi is against our holy Torah".

·

·
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[Jerusalem], June 1953. The signatories include: R.
Avraham Eliyahu Meizes, R. Bezalel Stern rabbi of Papa,
R. Yerucham Asher Warhaftig, R. Nachum S. Sasonskin
rabbi in Samarkand, Rebbe Yochanan of Rachmastrivka,
Rebbe Yochanan of Tolna, R. Yisrael Yitzchak Halevi
Reisman, R. Yehoshua Heschel Haltovsky, R. Eliyahu
Zlotnik, R. Avraham Antebi, R. Ezra Attiya, the Kabbalist
R. Eliyahu Moshe Maaravi, R. Avraham Raful, R. Shlomo
Matalon, R. Yehuda Tzadka, R. Shlomo Schreiber, and
other rabbis from various sectors.
It is noteworthy that most of the Sephardic signatories
were from the community of Aleppo expatriates in
Jerusalem.
These letters were signed with great self-sacrifice on
the part of the signatories, since the government at the
time used great force to deter those who opposed the
draft. R. Yisrael Grossman, Rosh Yeshivat Karlin, who
was among the organizers of the opposition to the
draft, was imprisoned for publicizing the opinion of
the rabbis against the draft, and was tried in court for

-  מכתב נגד הקמת בריכת שחיה בירושלים.75
50- סוף שנות ה, ירושלים- בחתימות גדולי התורה
 מכתב נגד הקמת "בריכת- ""למען ירושלים לא נשקוט
 בחתימת ידם של,השחיה המעורבת" בירושלים עיר הקודש
 רבי "דוב:שבעה מראשי "מועצת גדולי התורה" בירושלים
"בעריש וויידענפעלד" הרב מטשיבין; רבי "צבי פסח פראנק
רבה של ירושלים; רבי "זלמן סורוצקין" הרב מלוצק; רבי
""עקיבא סופר" הרב מפרשבורג; רבי "אליעזר יהודה פינקל
ראש ישיבת מיר; רבי "יחזקאל" סרנא ראש ישיבת חברון; רבי
 [תשי"ח, ירושלים.""עזרא עטיה" ראש ישיבת "פורת יוסף
.]1958 בקירוב
.יד- עם תיקונים בכתב,כתיבה-המכתב מודפס במכונת
: המכתב מופנה אל.חתום בחתימת ידם של שבעת הרבנים
 ואל "אחינו," "עירית ירושלים ולראשיה,""ממשלת ישראל
 תוכן המכתב נסער."שלומי אמוני ישראל בארץ ובתפוצות
 על, הועמדה כעת בסכנה... "קדושתה של ירושלים:וחריף
 לגרוי,ידי פריצים שבאו לחללה ולנעוץ בה מולך לטומאה
"יצרים ולפריקת כל גדרי הצניעות ע"י הקמת "בריכת שחיה
- !? איכה תהיה לזונה קריה נאמנה ח"ו- בתחומה ובאדמתה
קריאה זו מתפרצת מתוך כאב ודמע מלבו של כל יהודי אשר
."...לא עומעם אצלו הניצוץ האחרון של היהדות
 נקבי תיוק. בלאי וכתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ28 .] דף1[
.קרועים
$1000 :פתיחה
$2000-3000 :הערכה
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75. Letter Protesting the Establishment of a Swimming Pool in Jerusalem - Signed by Rabbinic Leaders Jerusalem, Late 1950s
"On behalf of Jerusalem we will not be silent" - letter
protesting the establishment of a "swimming pool with
mixed swimming" in the holy city of Jerusalem, signed
by seven leaders of the Moetzet Gedolei HaTorah in
Jerusalem: R. "Dov Berish Weidenfeld", rabbi of Tchebin
(Trzebinia); R. "Tzvi Pesach Frank", rabbi of Jerusalem;
R. "Zalman Sorotzkin", rabbi of Lutsk; R. "Akiva Sofer",
rabbi of Pressburg (Bratislava); R. "Eliezer Yehuda
Finkel", Rosh Yeshivat Mir; R. "Yechezkel" Sarna, Rosh
Yeshivat Chevron; R. "Ezra Attiya", Rosh Yeshivat Porat
Yosef. Jerusalem, [ca. 1958].
Typewritten letter, with handwritten emendations.
It is signed by seven rabbis and addressed to: "The
government of Israel", "Jerusalem municipality and

its administrators" and "Our Jewish brethren in Israel
and the Diaspora". The letter is sharply worded: "The
sanctity of Jerusalem… is in danger from those who
wish to defile it by breaking all the barriers of modesty
though the establishment of a swimming pool with
mixed swimming - alas, how the faithful province has
become defiled! This statement is painfully erupting
from the heart of every Jew in whom the last sparks of
Judaism have not been extinguished…".
[1] leaf. 28 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Torn
filing holes.
Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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 .76מכתב ארוך בכתב-ידו וחתימתו של הרב עובדיה
יוסף ,אל ראש הממשלה יצחק שמיר ושמעון פרס  -מסמך
היסטורי מתקופת "התרגיל המסריח"  -עם הוספה בכתב-
יד וחתימת שמעון פרס
מכתב היסטורי-פוליטי מאת הראשון לציון הגאון רבי עובדיה
יוסף ,אל ראש הממשלה יצחק שמיר ואל שמעון פרס יו"ר מפלגת
העבודה .בסוף המכתב כמה שורות בכתב-ידו ובחתימתו של
שמעון פרס[ .ירושלים] ,י"ח אדר תש"נ [.]1990
מכתב ארוך במיוחד (שני דפים) ,בכתב-ידו וחתימתו של הרב
עובדיה .תיעוד היסטורי מתקופת "התרגיל המסריח" ,בה הפכה
תנועת ש"ס ל"לשון מאזניים" ,והיתה מחוזרת על ידי שני צדי
המפה הפוליטית  -הימין והשמאל  -לצורך הרכבת הממשלה.
באותם ימים החזיק הרב עובדיה בידיו את ה"מפתחות"  -היכולת
להמליך מלכים ולקבוע מי יהיה ראש ממשלת ישראל.
המכתב מופנה אל "ידידי היקרים ראשי אלפי ישראל ראש הממשלה
מר יצחק שמיר ומר שמעון פרס יו"ר מפלגת העבודה" .הרב עובדיה
מבקש למנוע את פירוק הממשלה ולהציל את ממשלת האחדות,
אך בד בבד הוא כורך את הישארות ש"ס בממשלה בהיענות
להצעותיו של מזכיר המדינה האמריקאי  -ג'יימס בייקר ,בעניין
תהליך השלום" :הריני פונה לכבודכם בפנייה נרגשת מעומק הלב
של הרגע האחרון רגע של אמת ,להציל את אחדות הממשלה ואת
אחדות עם ישראל ,ואת התהליך של השלום המיוחל והחיוני מאד
לעם ישראל ."...בשולי המכתב הוסיף שמעון פרס בכתב-ידו את
הסכמתו לבקשת הרב עובדיה ולתנאיו" :משום כבודו של הראשון
לציון אני מוכן לקבל פניית כבודו על כל מרכיביה כמקשה אחת.
בכבוד רב ,שמעון פרס".
הרקע למכתב :בראשית שנת תשמ"ט הוקמה ממשלת אחדות
בראשות יצחק שמיר ממפלגת "הליכוד" ושמעון פרס יו"ר מפלגת
"העבודה" .באותם הימים לחץ מזכיר המדינה של ארה"ב ג'יימס
בייקר להתניע תהליך שלום ולפתוח בדיאלוג עם הפלשתינים
והציע תוכנית מפורטת בעניין .התוכנית כפי שהוצעה על ידי בייקר
נשללה על ידי שמיר אך אומצה בחום על ידי פרס .שמיר שקיבל
ידיעות מוקדמות כי חברי הכנסת של מפלגת העבודה מתכוונים
להצטרף להצעת אי-אימון שהוגשו על ידי סיעות האופוזיציה ,פיטר
במהלך ישיבת הממשלה (שנערכה בי"ד אדר תש"ן) את שמעון
פרס מתפקידו בממשלה ,ובעקבותיו התפטרו שאר שרי מפלגת
העבודה .בי"ח אדר התפרקה ממשלת האחדות עקב הצבעת אי-
אימון ,ועל פרס הוטל להקים ממשלה חדשה תוך מספר ימים .פרס
ניסה להקים ממשלה צרה באמצעות הסכמים ודילים פוליטיים,
במהלך שכונה באותם ימים "התרגיל המסריח" ,אך המהלך לא צלח
ומלאכת הרכבת הממשלה הוטלה מחדש על יצחק שמיר.
כך נכתב על מעמדו של הרב עובדיה כ"ממליך מלכים" באותם ימים:
"בשבוע ההתרוצצות שקדם לפירוק ממשלת האחדות הגיע הרב
יוסף לפסגת מעמדו כממליך מלכים בישראל .שני ראשי ממשלה
נקראים לצרף את חתימתם למסמך שכתב ...הרב איננו מעניק להם
הנחות ...מדינה שלמה ציפתה להכרעתו של רב" (צבי אלוש ויוסי
אליטוב ,בן פורת יוסף ,תשס"ה ,עמ' .)190
במכתב שלפנינו מתנה הרב עובדיה את המשך ממשלת האחדות
בתנאים מפורטים ,בצורה מרשימה המעידה על בקיאותו
ומעורבותו..." :אני מבקש מאד שתסכימו להצעת הפשרה דלהלן.1 :
הממשלה תכונס מיידית על מנת למנות מחדש את כל שרי המערך

76a

בתפקידיהם הקודמים [ .2 ]...המערך מבטל את הצעת אי-אמון
שהגיש נגד הממשלה [ .3 ]...הקבינט יכונס לא יאוחר משבוע ימים
מהיום ויוחלט בו כדלהלן .א .תנתן תשובה חיובית למזכיר המדינה
של ארה"ב מר בייקר [ ]...ב .אחדות ושלמות ירושלים בריבונות
ישראל אינה ניתנת לשום ערעור או דיון כלל ]...[ .ג .האוטונומיה לא
תחול על השטח הריבוני של ישראל ,ובמיוחד על מזרח ירושלים.
ד .באשר להשתתפותם בבחירות לאוטונומיה של תושבי מזרח
ירושלים [ ]...יוחלט בקבינט [ .]...ה .תימנע השתלטות אש"ף על
המשלחת הפלישתנאית לקהיר [."]...
את מכתבו חותם הרב עובדיה במילים הבאות" :אני מפציר מאד
בכם ידידי היקרים לקבל הצעה הנ"ל כמקשה אחת ,ללא כל שינוי,
ולחתום מיד עליה .באם לא תתקבל ההצעה הנ"ל ע"י צד כל שהוא,
נראה בו כאחראי לפירוק האחדות הלאומית ונסיק את המסקנות
הנדרשות מכך."...
כאמור ,פרס נענה להצעה ולתנאים שהציב הרב עובדיה ,אך יצחק
שמיר סירב לחתום על מסמך זה .בעקבות כך התפרקה ממשלת
האחדות באותו יום עקב הצעת אי-אימון.
 2דפים (נייר מכתבים רשמי .כתובים בצדם האחד) 20 .ס"מ .מצב
טוב .מעט כתמים בדף הראשון .גירוד בדף הראשון עם פגיעה
במספר מילים .סימני קיפול .נקבי תיוק.
פתיחה$1000 :
הערכה$2000-3000 :
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the intention of Labor party MKs to assent to the noconfidence motion proposed by the opposition, and
during a parliamentary meeting (on 14th Adar 1990) he
dismissed Shimon Peres from his governmental position,
triggering the resignation of the rest of the Labor
ministers. On 18th Adar, the unity government dissolved
due to the no-confidence motion and Peres was given
the mandate to compose a new government within a
few days. He attempted to establish a narrow coalition
by means of politic agreements and deals, later named
"the dirty trick", however, he did not succeed and the
task was conferred on Yitzchak Shamir.
The following was written about the status of R. Ovadia
in determining the ruling faction at that time: "During
the week of scuttling before the dissolution of the unity
government, R. Yosef reached the peak of his distinction
as the decisive factor in 'crowning the king' of the
Jewish People. Two Prime Ministers were summoned
to sign the document which he wrote… The rabbi did
not grant discounts… The entire country impatiently
awaited the rabbi's word" (Zvi Alush and Yossi Elituv,
Ben Porat Yosef, 2005, p. 190).
In this letter, R. Ovadia effectively details the stipulations
for the continuation of the unity government, attesting
to his involvement and familiarity with the issue: "…I
sincerely request that you agree to the following proposal
of a compromise: 1. The government will immediately
assemble to reappoint all the Labor ministers to their
former positions […]. 2. The Labor party will cancel its
no-confidence motion which it submitted against the
government […]. 3. The cabinet will assemble no later
than one week from today to decide the following:
a. The US Secretary of State Mr. Baker will receive a
positive reply […]. b. The unification of Jerusalem under
Israeli sovereignty will not be subject to uncertainty
or discussion by any means […]. 3. Autonomy will not
be conferred on any area under Israeli sovereignty,
especially not on East Jerusalem. 4. Regarding voting
rights of the residents of East Jerusalem for the
autonomy […], this will be decided in the cabinet […].
5. The Palestine Liberation Organization will be barred
from controlling the Palestinian delegation to Cairo
[…]".
R. Ovadia signs his letter with the following words:
"I greatly urge you, my dear friends, to accept this

76b

proposal in its entirety and to sign it immediately. If this
proposal will not be accepted by one party, that party
will be deemed responsible for dissolving the unity
government…".
As abovementioned, Peres agreed to the proposal
and to the stipulations presented by R. Ovadia, but
Yitzchak Shamir refused to sign the document, leading
to the dissolution of the unity government that very day
subsequent to the no-confidence motion.
2 leaves (official stationery, written on one side). 20 cm. Good
condition. Few stains on the first leaf. Scrape to first leaf
affecting several words. Folding marks. Filing holes.
Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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76. Long Letter Handwritten and Signed by Rabbi
Ovadia Yosef, to Prime Minister Yitzchak Shamir
and to Shimon Peres - Historical Document from the
Time of "The Dirty Trick" - Addition Handwritten
and Signed by Shimon Peres
Historical-political letter by the Rishon L'Zion R. Ovadia
Yosef to Prime Minister Yitzchak Shamir and to Shimon
Peres, Chairman of the Labor party. Several handwritten
lines signed by Shimon Peres appear at the end of the
letter. [Jerusalem], 18th Adar 1990.
Especially long letter (two leaves), handwritten and
signed by R. Ovadia Yosef. Historical documentation
of the saga of "the dirty trick", highlighting the Shas
party as the deciding factor wooed by both sides of the
political arena, right-wing and left-wing alike, for the
formation of a government coalition. At that time, R.
Ovadia held the key to the appointment of the next
Prime Minister of the State of Israel.
The letter is addressed to "My dear friends, Chief
Commander of the Jewish People, Prime Minister Mr.
Yitzchak Shamir, and Mr. Shimon Peres, Chairman
of the Labor party". R. Ovadia begs to prevent the
dissolution of the government and to save the national
unity government. However, he stipulates that Shas will
remain in the government only if it accepts the proposal
of the US Secretary of State James Baker regarding the
peace process: "I hereby passionately apply to your
honors from the depths of my heart at this critical
moment of truth to save the unity of the government
and the process of the long-awaited peace which is
of ultimate importance to the Jewish People…". At
the foot of the letter is a handwritten reply by Shimon
Peres, agreeing to R. Ovadia's request and to his
stipulation: "Because of the honor due to the Rishon
L'Zion, I am prepared to accept your honor's application
in its entirety. Respectfully, Shimon Peres".
Late in 1988, a unity government was established
headed by Yitzchak Shamir of the Likud party and by
Shimon Peres Chairman of the Labor party. At that
time, the US Secretary of State James Baker urged the
government to begin a peace process and dialog with
the Palestinians, and drew up a detailed plan of this
process. This plan was rejected by Shamir but warmly
welcomed by Peres. Shamir received advance notice of

 .77מכתב ארוך מהרבי מליובאוויטש  -על איסור הנסיעה
בשבת באוניה בבעלות יהודית  -מאבק הרבי בחילולי השבת
בהפלגות חברת "צים" בשנות החמישים והשישים
מכתב ארוך מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון
מליובאוויטש-חב"ד ,על איסור הנסיעה בשבת באוניה בבעלות
יהודית .ברוקלין ,ניו-יורק ,כסלו תשי"ח [.]1957
מכתב ביידיש .כתוב במכונת כתיבה על נייר מסמכים רשמי של
הרבי ,וחתום בחתימת ידו ,בתוספת מספר תיקונים בכתב-ידו.
נשלח אל "הרבנית פריידה גיטל" [מוריה-ברנדוויין] מירושלים
[אשת האדמו"ר מסטרטין ובתו של האדמו"ר רבי פנחס מבוסטון],
ובו כותב הרבי באריכות את דעתו על נסיעה באוניה בבעלות יהודית
המפליגה גם בשבת .בין היתר כותב (תרגום מיידיש)" :אין כל ספק
שהנסיעה באניה כזו ...היא איסור ודאי של חילול שבת ,ומאחר
שנוסעים בה אנשים רבים  -הרי זה חילול שבת בפרהסיה .הדבר
אמור גם כאשר האניה יוצאת לדרך בתחילת השבוע ,גם אז הדין כן
הוא" .הרבי מתבטא בכאב לב ומאריך לבאר את חומרת עניין חילול
שבת .בסיום מכתבו כותב (תרגום מיידיש)" :הנני בטוח אשר בנוגע
לבריאותה שכותבת אודותה ,הרי זה שנסיעתה תהיה באופן של
שמירת שבת כהלכתה ,לא ח"ו ע"י חילול שבת בפרהסיה ,רחמנא
לצלן ,ששבת שקולה כנגד כל המצוות ,תעמוד לה הזכות להטבת
הבריאות במהרה לרפואה קרובה ולרפואה שלימה" (המכתב נדפס
בספר "אגרות קודש" ,כרך טז ,עמ' קכ-קכא ,ובתרגום לעברית
ב"אגרות קודש מתורגמות" ,כרך ג ,עמ'  ,13-12אך בהשמטת שתי
השורות הראשונות ושם הנמענת).
בשנת תשי"ז החל הרבי מליובאוויטש לנהל מערכה ציבורית תקיפה
למען כבוד השבת נגד חברת הספנות הישראלית 'צים' ,שאוניותיה
נסעו בשבת בהפלגותיהן לארצות הברית .בשנות ה 50-התנהלה
תנועת הנוסעים מישראל לארה"ב ובחזרה  -בעיקר באמצעות
אוניות .ההפלגה נמשכה למעלה מעשרה ימים ,ומשום כך היתה
כרוכה בחילול שבת .חברת 'צים' טענה כי ההפלגה נעשית באופן
אוטומטי ואינה מצריכה פעולה של בני אדם ,אך הרבי שלמד
בצעירותו את נושאי ההנדסה והאלקטרוניקה ,ושבמשך תקופה
אף התמחה בהנדסת אוניות ,הפריך את הטענות כאילו ניתן
להפעיל את כל מערכות האוניה בצורה אוטומטית למשך שבת
שלמה .הרבי היה הראשון שיזם ובמשך זמן רב היה היחיד שעמד
בתוקף במלחמה זו על כבוד השבת .במסגרת מאבקו שיגר עשרות
מכתבים לרבנים ופוסקי הלכה ידועים .רובם הסכימו לדעתו ופסקו
שהנסיעה באוניות אלו אסורה .מאבק זה של הרבי נמשך מספר
שנים עד אשר ברבות הזמן תפסו הטיסות את מקומן של ההפלגות
בים ,וקו ההפלגות של 'צים' מישראל לארה"ב בוטל .מאבקו של
הרבי בפרשיה כאובה זו התנהל במקביל הן במישור הציבורי -
במכתבים ושיחות שקיים עם אישי ציבור ורבנים ופוסקים ברחבי
העולם ,והן במישור הפרטי  -במכתבים והנחיות לשומעי עצתו
ולקהל חסידיו שלא לנסוע באוניות אלו ,כדוגמת המכתב הארוך
שלפנינו.
 2דפים 27 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ,קמטים ובלאי .סימני
קיפול.
פתיחה$1000 :
הערכה$2000-3000 :
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77. Long Letter by the Lubavitch Rebbe - Regarding the Prohibition of Traveling on Shabbat on a JewishOwned Ship - The Rebbe's Battle against the Desecration of Shabbat by the Zim Company in the 1950s and 60s
Long letter by R. Menachem Mendel Schneersohn
of Lubavitch-Chabad, regarding the prohibition of
traveling on a Jewish-owned ship during Shabbat.
Brooklyn, NY, Kislev 1957.
Yiddish letter. Typewritten on the Rebbe's official
stationery, with his own signature and several
corrections in his handwriting.
Sent to "Rebbetzin Freida Gittel" [Moriah] of Jerusalem.
The Rebbe extensively writes his opinion regarding
traveling on a Jewish-owned ship on Shabbat. He writes
(translated from Yiddish): "Traveling on such a ship
undoubtedly constitutes Shabbat desecration and since
many people are aboard, it is also Shabbat desecration
in public. This also applies if the ship departed at the
beginning of the week". The Rebbe expresses his
heartache at this desecration and lengthily explains the
seriousness of Shabbat desecration. He ends the letter
(translated from Yiddish): "I am certain that regarding
her health, if she travels in a manner that adheres to
Shabbat laws… this merit will improve her health
speedily until her complete recovery" (this letter was
printed in Igrot Kodesh, Vol. 16, pp. 120-121, and in its
Hebrew translation in Igrot Kodesh MeTurgamot, Vol.
3, pp. 12-13, with the omission of the first two lines and
the name of the addressee).
In 1957, the Lubavitcher Rebbe fought to raise public
awareness of the desecration of Shabbat by the ZIM
Israel Navigation Company, whose ships traveled to

the USA on Shabbat. During the 1950s, travel to and
from Israel was primarily by ship. The trip lasted for two
weeks and therefore involved desecration of Shabbat
laws. The Zim Company claimed that the ship navigates
automatically and does not need human operating,
however, the Rebbe, who had studied engineering in
his youth and even specialized in marine engineering,
refuted the claims that the ship can automatically cruise
without human operations for a whole Shabbat. The
Rebbe was the first and for a while the only person
who valiantly and fiercely fought this battle for the
sanctity of Shabbat. He sent dozens of letters to wellknown rabbis and poskim. Most agreed with his opinion
and ruled that traveling on these ships was prohibited.
This battle went on for several years, until eventually,
travelling in passenger ships was replaced by airplane
travel and Zim stopped operating the line between
Israel and the USA. The Rebbe conducted this battle in
two arenas simultaneously. In the public arena he sent
letters and discussed the issue with public figures, rabbis
and poskim throughout the world. At the same time,
he wrote letters and instructed all who would heed his
words and of course, his own Chassidim to abstain from
traveling on those ships, as illustrated in this long letter.
2 leaves. 27 cm. Good-fair condition. Stains, creases and
wear. Folding marks.
Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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 .78גביע שהשתמש בו הרבי מליובאוויטש " -כוס של ברכה"
גביע מצופה כסף שבירך עליו האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון
 הרבי מליובאוויטש ,ברכת המזון ,והבדיל עליו במוצאי חגים,וחילק ומזג ממנו יין "כוס של ברכה" לרבים מחסידיו ומעריציו.
במוצאי החגים ,ראש השנה ,שמחת תורה ,אחרון של פסח ,שבועות
 נהג הרבי מליובאוויטש לעשות "הבדלה" על גביע היין שעליובירך ברכת המזון בסעודת החג .לאחר ששתה את רוב הגביע היה
עומד הרבי במשך שעות ארוכות ומוזג משיירי המצווה אל תוך
כוסיותיהם של החסידים שעברו לפניו .לכל אחד ואחד מהעוברים
לפניו ,זקנים עם נערים ,היה הרבי מברך בפנים שוחקות ומאירות:
"לחיים ולברכה" .כך עמד הרבי על רגליו שעות ארוכות עד סמוך
לעלות השחר (גם בהיותו קרוב לגיל  90המשיך במנהגו זה לעמוד
על רגליו במשך שעות ארוכות) .מידי פעם היה הרבי מפסיק את
מזיגת היין ומלהיב את הקהל בתנועות נמרצות בשירי שמחה בשני
ידיו כשפניו זורחות ומאירות משמחה .מעמד מרומם זה נקרא בשם
"כוס של ברכה" .סיפורי מופת רבים מסופרים על אנשים שנושעו
מברכותיו של הרבי במעמד זה.
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון " -הרבי מליובאוויטש"
(תרס"ב-תשנ"ד) ,האדמו"ר השביעי בשושלת אדמו"רי חסידות
חב"ד-ליובאוויטש .בן רבי לוי יצחק אב"ד יקטרינסלאוו ,דור שישי
בן אחר בן לבעל ה"צמח צדק" .כבר מילדותו ניכרו בו כשרונותיו
הגאוניים וכשרון ההנהגה .נשא את בתו של האדמו"ר הריי"צ ועם
הגיעם לארה"ב עמד לימין חותנו בניהול ענייני החסידות .בין היתר
ניהל את המוסדות המרכזיים של חסידות חב"ד והיה העורך הראשי
של הוצאת הספרים קה"ת לאחר פטירת חותנו בשנת תש"י הוכתר
לאדמו"ר ולנשיא חסידות ליובאוויטש העולמית .הקים את מפעל
ה"שלוחים" המתפרס על כל קצווי העולם .התפרסם באהבתו
העצומה ובהתמסרותו ודאגתו הכנה לכל יהודי באשר הוא .נודע
כאיש מופת בכוחותיו המופלאים ובראייתו למרחוק ורבים נושעו
מברכותיו ותפילותיו .בקיאותו ושליטתו המקיפה בכל מרחבי
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התורה בנגלה ובנסתר וביסודות היהדות היו לשם דבר .חיבר
עשרות ספרים בכל מרחבי התורה.
גובה 8 :ס"מ .קוטר 7 :ס"מ .קוטר הבסיס 4 :ס"מ .מצב טוב.
מצורף אישור מאחד ממקורבי הרבי ,המעיד שבגביע שלפנינו
השתמש הרבי במשך תקופה.
פתיחה$18,000 :
הערכה$25,000-30,000 :
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 ברכת-  ספר תהלים עם הקדשת מרן הרב שטיינמן זצ"ל.79
""עלה והצלח בתורה ויראת שמים

78. Cup Used by the Lubavitcher Rebbe - "Cup of
Blessing"

 המאה, [ירושלים. באותיות גדולות, עם שיר השירים,ספר תהלים
. בצלאל. הוצאת א.]21-ה
. עם כריכת עור,פורמט גדול
ידו וחתימתו של מרן הרב-בדף שלפני השער הקדשה בכתב
 "בס"ד עלה והצלח בתוי"ש [בתורה ויראת: עם ברכה,שטיינמן זצ"ל
." שטינמן.ל.י.שמים] א
,)תשע"ח-מרן הגאון רבי אהרן יהודה ליב שטיינמן (תרע"ה
 נשיא מועצת גדולי התורה של תנועת,ממנהיגי היהדות החרדית
 עמד בראש עולם התורה הליטאי בעשרות השנים.""דגל התורה
. יליד העיר בריסק שבליטא ותלמיד ישיבות ליטא.האחרונות
 הגאון רבי שמחה זליג ריגר- תלמיד ומקורב לגדולי העיר בריסק
 עקב חשש מגזירת.(שסמך אותו לרבנות) והגרי"ז הלוי סולובייצ'יק
 יחד עם ֵרעֹו,)1938(  נסע לשוויץ בקיץ תרצ"ח,הגיוס לצבא הפולני
 נסיעה.ולל ֵמד בישיבת מונטריי
ַ  ללמוד,הבחור רבי משה סולובייציק
 התבררה אח"כ לנס הצלה שהיתה לו,זו בתקופת ערב השואה
.השפעה מכרעת על הקמת עולם התורה בימינו
לאחר עלייתו ארצה נתמנה בהמלצת החזון איש לראש ישיבת "חפץ
 החזון איש העריך ועודד מאד את, לפי המסופר.חיים" בכפר סבא
 בשנת תשט"ו מונה ע"י הרב כהנמן.הרב שטיינמן ונהג לקום לכבודו
 וכעבור כעשר שנים מונה במקביל,לראש ישיבת פוניבז' לצעירים
 בהמשך הקים מוסדות תורה נוספים ועמד."'גם לראש "כולל פוניבז
.בראשם ועסק כל ימיו בהרבצת תורה לאלפים ורבבות
 צורף על ידי," לאחר הקמת מפלגת "דגל התורה,בשנת תשמ"ט
 ומאז גברה השפעתו בהנהגה,הרב שך כחבר במועצת גדולי התורה
 בשנת, לאחר פטירת הרב שך.הציבורית ובנושאי חינוך וישיבות
 הוכר כיורשו וכממשיך דרכו בהנהגת הציבור הליטאי לצד,תשס"ב
 מדירתו הקטנה והצנועה ברחוב חזון.הגאון רבי יוסף שלום אלישיב
איש בבני ברק שימש כקברניט הספינה וניווט בחכמה ובתבונה
 שימש ככתובת המרכזית לכל.את עולם התורה על שלל מוסדותיו
 הן עבור אנשים פרטיים והן עבור, המצוקות והבעיות,השאלות
 דאג בעצמו לקיומם ולרווחתם של.ראשי מוסדות ואישי ציבור
 בגיוס כספי עתק, ישיבות וכוללי אברכים,רבבות תלמידים ואברכים
 בערב. ובעצה ובהדרכה ישרה לכל פונה,מנדיבים בכל רחבי העולם
 לחייו ומאות אלפים השתתפו104-חנוכה תשע"ח נפטר בשנת ה
.בהלוויתו
. כריכת עור מהודרת. מצב חדש. ס"מ30 .' עמ249 ,]4[

Silver-plated cup which was used by the Lubavitcher
Rebbe R. Menachem Mendel Schneerson for Birkat
HaMazon (grace after meals) and for Havdala after
holidays. The rebbe used this cup to distribute wine from
the "cup of blessing" to his chassidim and followers.
At the close of the Rosh Hashanah, Simchat Torah,
Passover and Shavuot holidays, the Rebbe would recite
the Havdala prayer over the cup of wine that had been
used for Birkat HaMazon (grace after meals) following
the holiday meal. After drinking most of the wine, the
Rebbe would stand for hours pouring wine from his
cup into small glasses held by his chassidim as they filed
before him. The Rebbe would bless each participant,
young and old, with "Life and blessings", while his
glowing countenance enhanced the words. The Rebbe
would stand on his feet for hours on end distributing
wine and blessings, often until close to dawn (this
custom remained unchanged until the Rebbe was almost
90 years old). The Rebbe would pause upon occasion to
wave on and encourage the singing crowd, while his face
glowed with joy. This ceremony was known as the "cup
of blessing". Many miraculous tales have been told about
personal salvations that came about through the Rebbe’s
blessings during the "cup of blessing" ceremony.
Rebbe Menachem Mendel Schneerson, "The Lubavitcher
Rebbe" (1902-1994), was the seventh Chabad-Lubavitch
Rebbe. He was the son of R. Levi Yitzchak, rabbi of
Ekatrinoslav (today Dnipro, Ukraine), and a sixthgeneration direct descendant of the Tzemach Tzedek.
His genius and outstanding leadership qualities were
evident from a young age. He married the daughter
of the Rebbe Rayatz and following their immigration
to the US, he assisted his father-in-law in managing
matters pertaining to the Chassidut. Among other
activities, he managed the central Chabad institutes and
was chief editor of Kehot publishing. After the passing
of his father-in-law in 1950, Rebbe Menachem Mendel
was appointed Rebbe and head of the world Lubavitch
Chassidut. He established the "sheluchim" (emissaries)
project which has spread to all corners of the world.
He was renowned for his genuine love and concern for
each and every Jew, regardless of his personal status.
He became known as a miracle worker, and his prayers
and far-reaching advice assisted thousands. His vast
knowledge in all spheres of Torah, halacha and Kabbalah
were world-renowned. He authored dozens of books
dealing with all spheres of Torah, and was accepted as
one of the world leaders of Jewry in his time.
Height: 8 cm. Circumference: 7 cm. Circumference at base: 4
cm. Good condition.
Enclosed is a certificate by one of the Rebbe's close
attendants, ascertaining that this cup was indeed used
by the Rebbe for a long period of time.

$1000 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה

Opening price: $18,000
Estimate: $25,000-30,000
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79. Tehillim (Psalms) With Dedication by Rabbi
Steinman - "Grow and Be Successful in Torah and
Fear of Heaven"
Sefer Tehillim (Psalms) with Shir Hashirim (Song of
Songs). Large print. [Jerusalem]: A. Bezalel, [21st
century].
Large format, with leather binding.
On the page preceding the title page is a dedication
with a blessing, handwritten and signed by R. Aharon
Leib Steinman: "Grow and be successful in Torah and
fear of Heaven. A.Y.L. Steinman".
R. Aharon Yehuda Leib Steinman (1914-2017) was a
leader of Haredi Judaism and President of the Moetzet
Gedolei HaTorah (rabbinical council) of the Degel
HaTorah movement. He was considered the de facto
leader of the Lithuanian Torah world during the past
twenty years. R. Aharon Leib was born and raised in Brisk
(Brest, Belarus), where he was a close disciple of R. Simcha
Zelig Rieger (who wrote his rabbinical ordination),
and R. Yitzchak Zev Soloveitchik (the Brisker rav). Due
to fears of conscription into the Polish army, he fled
to Switzerland with his friend, R. Moshe Soloveitchik,
where they studied and taught in the Etz Chaim yeshiva
in Montreux. This move on the eve of the Holocaust
eventually saved his life and had tremendous impact on
the establishment of the Torah world of today. Upon
his move to Israel in the 1950s, he was appointed rosh
yeshiva of Yeshivat Chafetz Chaim in Kfar Saba upon
the recommendation of the Chazon Ish, who regarded
him highly and would stand in his honor. In 1955 he was
appointed rosh yeshiva of the Ponovezh high school,
and ten years later became head of the Ponovezh
kollel as well. He later established and headed other
Torah institutions as well, and was involved in teaching
Torah his entire life. In 1989, upon the foundation of
the Degel HaTorah political party, he was appointed to
its rabbinical council by R. Elazar Shach. This increased
his influence on the community, especially regarding
educational matters. Upon the passing of R. Shach in
2002, he was recognized as his successor as leader of
the Lithuanian Torah world, alongside R. Yosef Shalom
Elyashiv. From his modest apartment on Rechov Chazon
Ish in Bnei Brak, he faithfully served the Torah world,
and guided its many institutions with dedication and
care. He became the central address for advice and
guidance for individuals as well as institutions and
yeshivot, and the challenging problems of the age were
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addressed to him. He concerned himself personally with
the wellbeing of thousands of individual students as
well as many yeshivot and institutions by fundraising
from philanthropists around the world. He passed away
the day before Chanuka, 2017, at the age of 104, and his
funeral was attended by hundreds of thousands.
[4], 249 leaves. 30 cm. Very good condition. Elaborate leather
binding.
Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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" .80רכב גולף" (קלנועית) של "יד שרה" ששימש את מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב (ההכנסות קודש לאגודת "יד שרה")
רכב גולף (קלנועית) ששימש במשך שנים את מרן הגאון רבי יוסף
שלום אלישיב זצ"ל ,מדי יום ביומו ,לנסיעה מביתו ברחוב חנן 10
(שכונת מאה שערים) אל ה"קראוון"  -בית המדרש "תפארת
בחורים"  -שבו התפלל ומסר את שיעוריו.
בשנת תשס"ג עבר הרב אלישיב ניתוח חירום לאחר שהיה בסכנת
חיים ,וכדי להקל עליו נבנה בסמוך לביתו בית מדרש בקראוון
מיוחד ,שבו נהג להתפלל ולמסור שיעורים .גם ביתו עבר אז
התאמות נגישות מיוחדות ,ע"י מומחי הנגשה ושיקום של ארגון
"יד שרה" .במסגרת זו אף גייס נאמנו  -הרב אורי לופוליאנסקי,
תרומה ייעודית לרכישת רכב גולף מיוחד באמצעות "יד שרה" ,על
מנת לסייע להרב אלישיב להגיע מביתו לבית המדרש וחזרה בקלות
ובמהירות.
במשך שנים רבות עד סמוך לפטירתו היה זה מחזה מפורסם לראות
את רכב הגולף המיוחד עושה את דרכו בשעות הבוקר המוקדמות
בסמטאות מאה שערים ,כאשר הרב אלישיב יושב בו מעוטר בטלית
ותפילין בדרכו לתפילת שחרית .במהלך היום היה שב לביתו וחוזר
לבית המדרש לפי הצורך ,לסנדקאות בבריתות ולשיעורים הקבועים
שלו ,כשהוא יושב ברכב הגולף ,המלווה בעשרות אנשים ,משמשים,
מעריצים ומבקשי ברכה ועצה.
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מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב (תר"ע-תשע"ב) ,מגדולי
הפוסקים במשך למעלה משבעים שנה .נודע בהתמדתו המופלגת
ובידיעתו העמוקה והיסודית בכל חלקי התורה ,עד שיכל לפסוק
בכל ענין וענין את מסקנתו הברורה .במשך שנים רבות הנהיג את
עולם התורה בארץ ובחו"ל ומצודתו היתה פרוסה על כל עניני
הרבנות וההלכה בקהילות השונות.
לאחר פטירת הרב אלישיב זצוק"ל שימש הרכב גם את ראש ישיבת
פורת יוסף ונשיא "מועצת חכמי התורה" הרב חכם שלום כהן
שליט"א.
רכב גולף ,מתוצרת חברת  .Club Carדגם ,DS :עם מנוע בנזין 9.0
כ"ס .מידות מירביות 2.30X1.10X1.70 :מ' .מצב כללי טוב.
הרכב שלפנינו הוא רכוש "יד שרה" ,אגודת המתנדבים הגדולה
בישראל ,אשר בליבת פעילותה מערך ארצי של השאלת ציוד רפואי,
מכשירים ,עזרים וציוד טכנולוגי לחולים ובעלי מוגבלויות .עתה,
כשיוצא הרכב ממערך ההשאלה של הארגון ,הוא מועמד למכירה.
ההכנסות מן המכירה יהיו קודש להמשך פעילות הארגון.
פתיחה$5000 :
הערכה$8000-10,000 :

80. Golf Cart of "Yad Sarah", Used by Rabbi Yosef
Shalom Elyashiv (Proceeds to "Yad Sarah")
Golf cart that was used daily for many years by R. Yosef
Shalom Elyashiv, to travel from his home at 10 Chanan
Street (in Meah Shearim) to his caravan synagogue,
"Tiferet Bachurim", where he would pray and lecture.
In 2003, R. Elyashiv underwent an emergency surgery
to treat a life-threatening condition, and thereafter a
caravan synagogue was built close to his home, allowing
him to easily reach the synagogue for praying and
lecturing. His home was also adapted to accommodate
his needs, by rehabilitative specialists of the "Yad
Sarah" organization. Towards this end, the director of
"Yad Sarah", R. Uri Lupolianski, a protégé of R. Elyashiv,
obtained a donation earmarked towards purchasing a
golf cart that would assist R. Elyashiv in traversing the
short distance from his home to the caravan synagogue.
During the subsequent years, it became a common sight
to see the golf cart, with R. Elyashiv within, crowned
with his tallit and tefillin, traversing the narrow Meah
Shearim streets during the early morning hours on his
way to the morning prayers. During the course of the
day R. Elyashiv would return home and travel back to
the caravan as necessary, to serve as sandek at britot
and for his Talmudic lectures. He would ride in his golf
cart accompanied by dozens of assistants, admirers and
people requesting advice and blessing.
R. Yosef Shalom Elyashiv (1910-2012) was among the
world's greatest halachic decisors for over seventy years.
He was renowned for his extreme diligence and his vast
knowledge in all sections of the Torah, which enabled
him to issue halachic rulings in every area. He led the
Torah world in Eretz Israel and the Diaspora for many
years, and his opinion affected every area of rabbinate
and halacha in Jewish communities around the world.
After his passing, the golf cart served R. Shalom Cohen,
Rosh Yeshivat Porat Yosef and leader of the Moetzet
Chachmei HaTorah.
Golf cart, model: Club Car DS, with 9.0 horsepower motor.
Maximum dimensions: 2.30X1.10X1.70 meters. Overall good
condition.
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The golf cart is the property of "Yad Sarah", the largest
volunteer organization in Israel, which has created a
vast network of medical equipment for loan as well as
adaptive and technological assistance for the ill and
handicapped. Now that the golf cart has been retired
from active service, the proceeds from its sale will
benefit the activities of "Yad Sarah".
Opening price: $5000
Estimate: $8000-10,000

 ציור שמן מעשה ידי המקובל רבי יהודה לאון.81
 נער מעשן מקטרת- " "הצייר הקדוש,פטילון
,ציור שמן מעשה ידי המקובל רבי יהודה לאון פטילון
."מאוסף משפחת "הצייר הקדוש
." "לאון: חתום.שמן על קרטון
.בציור נראה נער החובש כובע ומעשן מקטרת
)המקובל רבי יהודה לאון פטילון (נפטר חשון תשל"ה
.היה ידוע כבעל מופת ובקי בעולם הנשמות והגלגולים
 רבי יהודה."התפרנס כצייר וזכה לכינוי "הצייר הקדוש
,פטילון השתייך לחבורת המקובלים שלמדו יחד בסתר
 רבי- " "הסנדלר:ואשר כונו על שם המקצוע בו עסקו
, רבי חיים עזרא כהן- " "החלבן,משה יעקב רביקוב
 רבי- " ו"מנקה הרחובות, רבי אברהם פיש- ""הרצף
.יוסף וולטוך
.ראה פריט הבא
. פגמים קלים. מצב טוב. נתון במסגרת, ס"מ28.5X34.5
. משפחת הרב פטילון:מקור
$1000 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה
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81. Oil Painting by the Kabbalist Rabbi Yehuda Leon Patilon, "The Holy Painter" - Youth Smoking a Pipe
Oil painting by the Kabbalist Rabbi Yehuda Leon Patilon,
from the collection of the family of the "Holy Painter".
Oil on cardboard. Signed: "Leon".
The painting depicts a youth wearing a hat and smoking
a pipe.
The Kabbalist Rabbi Yehuda Leon Patilon (d. Heshvan
1974) was known as a miracle worker knowledgeable in
the world of souls and reincarnation. He made a living as a
painter, earning the nickname "the Holy Painter". Rabbi
Yehuda Patilon belonged to a group of Kabbalists who

studied together in secret, and were named after the
profession they engaged in: "The Shoemaker" - Rabbi
Moshe Ya'akov Ravikov, "The Milkman" - Rabbi Chaim
Ezra Cohen, "The Floorer" - Rabbi Avraham Fish, and
"The Street Cleaner" - Rabbi Joseph Woltoch.
See next item.
34.5X28.5 cm, framed. Good condition. Slight defects.
Provenance: Family of Rabbi Patilon.
Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000
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 .82ציור שמן מעשה ידי המקובל רבי יהודה לאון פטילון,
"הצייר הקדוש"  -יהודי עם סל
ציור שמן מעשה ידי המקובל רבי יהודה לאון פטילון.
שמן על מזוניט .חתום" :פטילון".
בציור נראית דמות יהודי שבידיו סל ומקל הליכה.
המקובל רבי יהודה לאון פטילון (נפטר חשון תשל"ה) היה ידוע
כבעל מופת ובקי בעולם הנשמות והגלגולים .התפרנס כצייר
וזכה לכינוי "הצייר הקדוש" .ראה עוד אודותיו בפריט קודם.
 27.5X37ס"מ ,נתון במסגרת .מצב טוב.
פתיחה$1000 :
הערכה$3000-5000 :

82. Oil Painting by the Kabbalist Rabbi Yehuda
Leon Patilon, the "Holy Painter" - A Jew with a
Basket
Oil painting by the Kabbalist Rabbi Yehuda Leon
Patilon.
Oil on Masonite. Signed: "Patilon".
The painting depicts the figure of a Jew holding a
basket and a walking stick.
The Kabbalist Rabbi Yehuda Leon Patilon (d.
Heshvan 1974) was known as a miracle worker
and knowledgeable in the world of souls and
reincarnation. He made a living as a painter, earning
the nickname "the Holy Painter". See previous item.
37X27.5 cm, framed. Good condition.
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Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000

 .83ספר תורה מיניאטורי על קלף צבי ,בתיק מקורי עם עיטורי כסף  -לבנון  /המזרח הקרוב ,תרס"ד
ספר תורה מיניאטורי ,כתוב על קלף צבי ,בתיק מקורי מעוטר.
לבנון ,סוריה או סביבותיהן (המזרח הקרוב) ,הקדשה משנת תרס"ד
[.]1904
דיו על קלף; עץ; בד קטיפה; כסף רקוע וחקוק; כסף פיליגרן.
ספר התורה כתוב על קלף דקיק וקשיח בגוון חום-בהיר-צהבהב,
עשוי מעור איילים או צבאים שעובד בסיד .כתיבת סת"ם ספרדית,
אופיינית לסוריה והסביבה במאה ה .19-הספר נכתב עם "ווי
העמודים" [כל עמודה פותחת בתיבה המתחילה באות ו'] ,על פי
תיקון הסופרים "עזרת הסופר" 42 .שורות בעמוד.
הספר נתון בתיק עץ מקורי המחופה בד קטיפה בצבע כחול .רצועות
פח-כסף ,חלקן מעוטרות בדגם חוזר ,מוצמדות במסמרים לשולי
התיק .על הרצועה העליונה חקוקה כתובת הקדשה" :תיק זה וס"ת
שבו להנ' [להנכבד] סי' [סיניור] שלמה ראובן הי"ו ש' תרס"ד".
לשני חלקי התיק מוצמדות לוחיות כסף גזורות ורקועות ולוחיות
פיליגרן .אבזם סגירה מכסף .חלקו הפנימי של התיק מחופה בבד
צבעוני; תחתית התיק צבועה בצבע כחול.

לפי עדות הבעלים ,מקורם של התיק ושל ספר התורה בלבנון
(קהילת יהודי לבנון נחשבת לאחת הקהילות היהודיות הקטנות
ביותר במזרח התיכון).
מצורפת חוות דעת מומחה לספרי תורה עתיקים ,על מקום
ותיארוך הכתיבה.
גובה הקלף 20.5 :ס"מ .גובה התיק 27 :ס"מ .מצב בינוני .חסר
מאמצע פרשת פנחס עד סוף התורה .כתמים ,קרעים וקרעים
חסרים בקלף ,עם פגיעות בטקסט .כמה יריעות מנותקות או
מנותקות חלקית .הקטיפה שחוקה מאד ,פרומה ,מוכתמת ונפרדת
מן התיק במקומות אחדים .בד החיפוי הפנימי מתפורר וחסר
בחלקו .עץ חיים אחד חסר והשני שבור בראשו .שתיים מלוחיות
הכסף נגזרו באקראי מלוחית גדולה יותר .שברים ,פגמים וכיפופים
בעיטורי הכסף .מסמרים רופפים.
פתיחה$3500 :
הערכה$8000-12,000 :
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83. Miniature Torah Scroll on Deer Parchment, in Original Case with Silver Ornamentations - Lebanon / Near
East, 1904
A miniature Torah scroll, written on deer parchment,
in the original decorated case. Lebanon, Syria or the
surroundings (Near East), dedication from 1904.
Ink on parchment; wood; velvet; repouseé and engraved
silver; silver filigree.
The scroll is written on very thin and stiff light brownyellowish parchment, made of deer or gazelle skin
processed in lime. Sephardic scribal script, typical of
Syria or the vicinity in the 19th century. The scroll was
written with "Vave Ha'amudim" [each column opens
with a word starting with the letter "Vav"], in line with
"Ezrat HaSofer" Tikun Sofrim. 42 lines per column.
The book is housed in the original wooden case covered
with blue velvet. Strips of silver sheet, some decorated
with a repetitive pattern, are attached with nails to the
margins of the case. A dedication is engraved on the
top strip: "This case and Torah for… Shlomo Reuven…
1904" (Hebrew). Cut and repouseé silver plaques and
filigree plaques are attached to both parts of the case.

Silver buckle. Interior of the case is covered with colorful
fabric; base of the case is painted blue.
According to the owner, the scroll and the case originate
in Lebanon (Lebanese Jews are considered one of the
smallest Jewish communities in the Middle East).
Enclosed is a report by an expert in ancient Torah scrolls,
about the location and date of writing.
Height of parchment: 20.5 cm. Height of case: 27 cm.
Fair condition. Lacking section from the middle of Pinchas
portion to the end of the Torah. Stains, tears and open tears
to parchment, affecting text. Several detached or partly
detached membranes. Velvet is very worn, unraveled, stained
and detached from the case in several spots. The inner cloth
cover is falling apart and lacking. One Etz Chaim is missing
and the other is broken. Two of the silver plaques were cut at
random from a larger plaque. Breaks, defects and bends to
silver ornamentations. Loose nails.
Opening price: $3500
Estimate: $8000-12,000
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 .84ספר תורה מיניאטורי עם מערכת קישוטים  -טס עם הקדשה
משנת תקכ"ו ,רימונים ו"יד"
ספר תורה מיניאטורי ,עם מערכת קישוטים נלווית הכוללת טס ,רימונים
ו"יד" ,מאוסף פרטי של משפחה יהודית מצרפת.
 .1ספר תורה איטלקי ,דיו על קלף .כתיבת סת"ם ספרדית ,אופיינית למרכז
או לדרום איטליה במאה ה 42 .19-שורות בעמוד.
הספר גלול על זוג עצי חיים עשויים עץ ,שבחלקם העליון עיטורי עץ
מגולפים ומשובצים בשנהב (אופייניים לאזור טורקיה).
מצורפות חוות דעת מומחים לספרי תורה עתיקים.
גובה הקלף 22 :ס"מ .גובה עצי החיים 56 :ס"מ בקירוב .מצב טוב-בינוני.
כתמים .קרעים וחורים בקלף במספר מקומות .מספר יריעות מנותקות
חלקית .שתי יריעות בכתיבה אחרת .פיסות שנהב חסרות .שברים ופגמים
בעץ.
 .2טס לספר תורה[ ,רוסיה או פולין ,הקדשה משנת תקכ"ו .]1766
כסף רקוע וחקוק; עבודת ניילו; אבני חן.
טס רבוע ובראשו קשת ,מעוטר עיטורים צמחיים .בשני צדדיו מובלטים
עמודי "יכין ובועז" סמליים ,ועליהם ניצבים זוג אריות חורצי לשון התומכים
בכתר תורה (מובלט) משובץ אבני חן .במרכז הטס קופסית ובה מקום
ללוחיות מתחלפות .בתוך הקופסית נתונות שלוש לוחיות כסף החקוקות
משני צדדיהן ומעוטרות בעבודת ניילו .על מסגרת הקופסית חקוקה כתובת
הקדשה ,אף היא בעבודת ניילו" :ז"נ [זה נדבת] מוהרר יחיאל ב"ה יוסף בעד
בניו שנת בענ'י'י' הכנ'ו'ת'י ל' [לפ"ק]" (דברי הימים א' ,כ"ב ,י"ד) .פרט השנה
המסומן בכתובת ההקדשה עולה תקכ"ו ( .)1766בגב הטס קבועה שרשרת
לתליה.
לפריטים דומים ,ראהTreasures of the Torah, from the Collection :
 ,of the Historical Treasures, Museum of Ukraineמוסקבה-קייב-
ניו-יורק ,2000 ,פריטים מס'  33ו.34-
 14.5X10.5ס"מ .מצב טוב .תיקוני הלחמה .כיפופים .שברים.
 .3זוג רימונים לספר תורה[ .איראן (?) ,המאה ה.]20-
כסף (חתום) חקוק.
רימונים בצורת כיפה מחודדת שבראשה גולה .הכיפה נתונה בגביע בעל
שוליים המעוצבים כעלי כותרת ובסיסו מנסרה משושה .בשולי הגביע
שרשרות קצרות שבקצותיהן כדורי כסף .הכיפה ,הגביע והגולה מעוטרים
בדגמים צמחיים עדינים .כתובות חקוקות ,על הרימון האחד "כי מציון תצא
תורה ודבר י-י מירושלים" ועל הרימון השני "כתר יתנו לך י-י אל-הינו
מלאכים המוני מעלה".
גובה 16 :ס"מ .מצב טוב .ברימון אחד חסרה שרשרת וברימון השני חסרה
שרשרת ושרשרת נוספת קרועה באמצעה .כיפופים.
" .4יד" לספר תורה[ ,אירופה ,סוף המאה ה 19-או ראשית המאה ה.]20-
כסף יצוק וחקוק.
יד גלילית ההולכת וצרה כלפי החפת .בקצה חפת מעוטר ,בראשה כתר
ובאמצעה גולה פחוסה.
 21.5ס"מ .מצב טוב .סדק .כיפופים.
מצורפים מעיל קטיפה רקום ואבנט.
פתיחה$18,000 :
הערכה$20,000-25,000 :
84a
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84e

84b

84c

84f

Height: 16 cm. Good condition. One finial is lacking a chain.
The other finial is lacking a chain and has a chain that is torn
in the middle. Bends.
4. Torah pointer ("yad"), [Europe, late 19th or early 20th
century].
Cast and engraved silver.
A spiral Torah pointer, narrowing towards the cuff. At
the tip is a decorated cuff and at the top - a crown and
a flattened ball in its center.
21.5 cm. Good condition. Crack. Bends.
Enclosed are an embroidered mantle and a sash.

84d

Opening price: $18,000
Estimate: $20,000-25,000
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84. Miniature Torah Scroll with a Set of
Ornaments - Shield with Dedication from
1766, Finials and a Pointer ("Yad")

85a

19- המאה ה, גרמניה-  טס זעיר לספר תורה.85
.]19- סוף המאה ה, [גרמניה.טס זעיר לספר תורה מיניאטורי
.כסף יצוק וחקוק; הזהבה
 במרכזו שני לוחות הברית. מעוטר בשוליו בדגמים צמחיים,טס זעיר
 משני צדי הלוחות שני.שעליהם חקוקים שני כתרים ועשרת הדברות
 מתחת ללוחות הברית. תומכים בידיהם בכתר תורה,כרובים מעופפים
 בעלת בורג,קופסית נפתחת המיועדת ללוחיות מתחלפות מוזהבות
 בגב.צדדיות- בתוך הקופסית מונחות שלוש לוחיות דו.המעוצב כפרח
.הטס קבועה שרשרת לתליה
. הזהבה שחוקה. פגמים מועטים מאחור, מעט כתמים. מצב טוב. ס"מ7X8
$1500 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה

85. Miniature Torah Shield - Germany, 19th Century
A miniature Torah Shield. [Germany, late 19th century].
Cast and engraved silver; gilt.
A miniature Torah shield, ornamented at the margins with
vegetal patterns. Two Tablets of the Law at the center with
two engraved crowns and the Ten Commandments. On
both sides of the Tablets of the
Law appear two flying cherubs,
supporting with their hands a Torah
Crown. Below the Tablets of the Law
is a small box that can be opened
for placing changeable gilt plaques,
with a screw shaped as a flower.
Within the box are three doublesided plaques. A suspension chain is
fixed at the back of the shield.
8X7 cm. Good condition. Some stains;
few defects at the back. Worn gilding.
85b
Opening price: $1500
Estimate: $3000-5000
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A miniature Torah scroll, with a set of ornaments
- a shield, finials and a pointer ("yad"), from the
private collection of a French Jewish family.
1. An Italian Torah scroll, ink on parchment.
Sephardic scribal script, typical of central or
southern Italy in the 19th century. 42 lines per
column.
The Torah is scrolled on two Atzei Chaim made of
wood with carved wood decorations on top, inlaid
with ivory (typical of Turkey).
Enclosed are reports by experts on ancient Torah
Scrolls.
Height of parchment: 22 cm. Height of Atzei Chaim:
approx. 56 cm. Good-fair condition. Stains. Tears and
holes to parchment in several places. Several membranes
are partly detached. Two membranes are written in a
different script. Lacking pieces of ivory. Breaks and
defects to wood.
2. Torah Shield, [Russia or Poland, dedication from
1766].
Repouseé and engraved silver; Niello craftsmanship;
gemstones.
A square shield, arched at the top, decorated with
vegetal patterns. Symbolic pillars of Boaz and
Yachin are embossed on both sides, topped with
two lions sticking out their tongues and supporting
a Torah Crown (embossed) inlaid with gemstones. A
small case in the center of the shield with space for
changeable plaques. Three silver plaques within the
case are engraved on both sides and ornamented
with Niello work. On the frame of the case appears
an engraved dedication (Niello): "…donated by…
Yehiel Yosef… for his sons…" (Hebrew). The year
1766 is indicated in the dedication. A suspension
chain is fixed on the rear of the shield.
For similar items, see: Treasures of the Torah, from
the Collection of the Historical Treasures, Museum
of Ukraine, Moscow-Kiev-New York, 2000, items no.
33 and 34.
14.5X10.5 cm. Good condition. Soldering repairs.
Bends. Breaks.
3. Pair of Torah Finials. [Iran (?), 20th century].
Silver (marked), engraved.
Finials shaped as a pointed dome topped with a
ball. The dome is contained in a cup with margins
designed as flower petals with a hexagonal prism
at its base. Short chains ending with silver balls are
hanging from the cup's margins. The dome, the cup
and the ball are decorated with delicate vegetal
patterns. Engraved inscription, on one finial: "Ki
MiZion Teze Torah…" and on the other finial:
"Keter Yitnu Lecha…".

 שי לחתן-  תקצ"ח, פולין-  מגילת אסתר קטנה בנרתיק פיליגרן מפואר.86
 פראשקה. אשר ניתנה כשי לחתן, בנרתיק פיליגרן מפואר,מגילת אסתר על קלף
.]1838[  הקדשה משנת תקצ"ח, פולין,)Praszka(
.דיו על קלף; כסף יצוק וחקוק; פיליגרן; הזהבה; אבני חן
 עם עיטורי תגים מעל תיבות,)"מגילת "המלך" (רוב העמודות פותחות בתיבת "המלך
. שורות בעמודה22 , כתב סת"ם נאה מעוטר תגים.""המלך
 אל הסוגר מחוברת. שבראשו כתר,המגילה נתונה בנרתיק פיליגרן משובץ אבני חן
 בתחתית. מעוצבת כנחש הנושך את זנבו ומשובצת אבן חן,טבעת למשיכת המגילה
 "הב' החתן אברהם בן ה' ר' חיים: חקוקה כתובת הקדשה, על גבי לוחית כסף,הנרתיק
." שנת תקצ"ח, אין פראשקע,קעמפנר
) שבחבל אופולה בדרוםPraszka( בעיירה פראשקה
 התקיימה קהילה, קרוב לגבול צ'כוסלובקיה,פולין
1812  בשנת.17-יהודית החל מתחילת המאה ה
 אביו של מקבל המגילה,חכר חיים (יואכים) קמפנר
 את בית היציקה לברזל שליד הכפר גראבוב,שלפנינו
 מראשית שנות. הנסיך רדזיוויל,) מבעליוGrabow(
 גידל קמפנר תוצרת חקלאית19- של המאה ה20-ה
 היה היהודי1832  ובשנת,ובקר על שטחים שחכר
הראשון בפולין שהורשה לרכוש אדמות (למידע
: ראה,נוסף אודות קמפנר ואודות קהילת פראשקה
. תשל"ו, ירושלים, הוצאת יד ושם,פנקס הקהילות
.)204-205 ' עמ,כרך ראשון
 ס"מ24.5 : גובה הנרתיק. ס"מ8.5 :גובה הקלף
. הידית שבורה ומנותקת.טוב- מצב בינוני.בקירוב
 אחת מזרועות.)הסוגר מנותק ברובו (תפירה פרומה
 אבני. שברים. כיפופים. הכתר מעוקם.הכתר חסרה
. מעט קרעים מזעריים בקלף.חן חסרות
$2000 :פתיחה
$8000-12,000 :הערכה

86. Small Esther Scroll in an Elaborate Filigree Case - Poland, 1838 - Gift for a Groom

86a

86b

Esther Scroll on parchment, in an elaborate filigree case, given as a gift to a groom. Praszka
(Poland), dedication dated 1838.
Ink on parchment; cast and engraved silver; filigree, gilding; gemstones.
"HaMelech" Scroll (most columns open with "HaMelech"), with ornamented serifs (Tagim).
Fine scribal writing. 22 lines per column.
The scroll is housed in a filigree case inlaid with gemstones, topped with a crown. A ring is
attached to the clasp for pulling out the scroll, designed as a snake biting its tail and inlaid
with a gemstone. An engraved dedication appears on the bottom of the case, on a silver
plaque: "the groom Avraham son of Haim Kempner, in Praszka, 5598" (Hebrew).
A Jewish community resided in the town of Praszka in the Opole Voivodeship, near the
Czechoslovakian border, since the early 17th century. In 1812 Haim (Joachim) Kempner, father
of the receiver of this Esther Scroll, leased the foundry in the village of Grabow from the
owner, Prince Radziwiłł. From the 1820s Kempner grew agricultural produce and cattle on
the lands which he leased, and in 1832 he was the first Jew in Poland who got permission to
acquire lands (for more information about Kempner and the Jewish community in Praszka,
see: Pinkas HaKehilot, Yad Vashem, Jerusalem, 1976. First volume, pp.204-205).
Height of parchment: 8.5 cm. Height of case: approx. 24.5 cm. Fair-good condition. Handle is broken
and detached. Clasp is almost totally detached (unraveled sewing). One of the crown's staves is
lacking. Bent crown. Bends. Breaks. Lacking gemstones. Minute holes to parchment.
Opening price: $2000
Estimate: $8000-12000
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 האימפריה-  מגילת אסתר בנרתיק כסף מעוטר.87
העות'מאנית
 [סוף המאה, האימפריה העות'מאנית.מגילת אסתר בנרתיק כסף
.]20- או ראשית המאה ה19-ה
.דיו על קלף; כסף (חתום; חותמות מטושטשות) רקוע וחקוק
 כתיבת.)"מגילת "המלך" (רוב העמודות פותחות בתיבת "המלך
. שורות בעמודה14 ,סת"ם בסגנון עיראקי על גבי קלף משוח
המגילה נתונה בנרתיק מאסיבי המעוטר דגמים צמחיים צפופים
, ידית גלילית.) במרכז הנרתיק מדליון סגלגל (חלק.וסימטריים
 חיפוי בד קטיפה ורדרד.)מעוטרת אף היא בדגם צמחי (נשלפת
.בחריץ ממנו נגללת המגילה
. מצב טוב. ס"מ בקירוב35.5  גובה הנרתיק. ס"מ14 :גובה הקלף
. בד החיפוי בלוי וחסר בחלקו. מעט כיפופים. מעט קורוזיה.כתמים
.מעט כתמים בקלף
87b

$2000 :פתיחה
$4000-6000 :הערכה

87a

87. Esther Scroll in an Ornamented Silver Case - Ottoman Empire
Esther Scroll in a silver case. Ottoman Empire, [late 19th
or early 20th century].
Ink on parchment; silver (marked; blurred marks),
repouseé and engraved.
"HaMelelch" Scroll (most columns open with
"HaMelech"). Scribal script in Iraqi style, on parchment,
14 lines per column.
The scroll is housed in a massive case ornamented with
dense, symmetric, vegetal patterns. An oval medallion
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(blank) appears in the center of the case. Cylindrical
handle, also decorated with a vegetal pattern
(removable). Pink velvet lining in the slit from which the
scroll is rolled out.
Height of parchment: 14 cm. Height of case: approx. 35.5
cm. Good condition. Stains. Some corrosion. Some bends.
Cloth is worn and partly lacking. Some stains to parchment.
Opening price: $2000
Estimate: $4000-6000

 עיטורי אריות-  מנורה גדולה לבית הכנסת.88
19- המאה ה, פולין- ראשי-ונשר דו
.]19- המאה ה, [פולין.מנורת ארבעה קנים לבית הכנסת
. חרוט וחקוק,פליז יצוק
המנורה ניצבת על בסיס עגול שבראשו מונח כתר
 מן הכתר מתנשאת רגל. מעוטר פרחים תלתניים,פתוח
. ומראשה צומחים קנים משתרגים,מעוטרת תפיחות
בין הקנים ממוקמים שני אריות חורצי לשון התומכים
 בראש הקנים.ביניהם בכתר שבראשו עיטור צמחי
 וביניהם בזיך,נתונים ארבעה בזיכים בצלחות רדודות
 בקנים.ראשי-רחב ונמוך הנושא את סמל הנשר הדו
ובצלחות קדוחים נקבים מהם תלויים עיטורים מעשה
.סבכה
. כיפופים. מצב טוב. ס"מ38 : רוחב. ס"מ בקירוב54 :גובה
 תליונים שבורים. שבר קל בראש הנשר. קורוזיה.פגמים
. אחת מן הצלחות שונה מחברותיה.וחסרים
$1000 :פתיחה
$2000-4000 :הערכה

88

88. Large Synagogue Menorah - Decorated with Lions and a Two-Headed Eagle - Poland, 19th Century
A four branched synagogue Menorah. [Poland, 19th
century].
Cast, chased and engraved brass.
The Menorah stands on a round base topped with an
open crown decorated with clover-like flowers. A leg is
elevated from the crown, decorated with bulges with
curving stems growing out of its top. Between the stems
appear two lions with extended tongues, supporting a
crown with a vegetal decoration on top. On top of the
stems are four oil fonts in shallow plates and between

them a wide and short oil font bearing the symbol of
the two-headed eagle. Holes are pierced in the branches
and plates with lattice-work decorations hanging from
them.
Height: approx. 54 cm. Width: 38 cm. Good condition. Bends.
Defects. Corrosion. Small break to head of eagle. Broken and
lacking pendants. One plate differs from the others.
Opening price: $1000
Estimate: $2000-4000
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89a

89. Large Menorah with Decorations of Lions and
a Star of David - "Made in Austria"

Made in" - דוד- מנורה גדולה עם עיטורי אריות ומגן.89
"Austria

Massive, upright menorah. [Poland or Austria, late 19th
or early 20th century].
Cast brass, etched and sawn. Marked (on the bottom of
one leg): "Made in Austria".
The menorah has a round, graded base placed on
a square and stylized support with four short legs.
Above the base is a round disc decorated with circles
and triangles, above which is a flattened ball shape.
Two branches rise from the ball, connected by a Starof-David-shaped decoration. The two branches are
entwined at the top and from them extend additional
entwined branches, between which are two lions facing
each other, their tongues extended. The oil fonts are
inserted in shallow plates.
Height: 63 cm. Width: 56 cm. Good condition. Corrosion.
Stains. Bends. One of the side branches is bent inwards.

 או19- סוף המאה ה, [פולין או אוסטריה.מנורה זקופה ומאסיבית
.]20-ראשית המאה ה
Made" :) חתום (בתחתית אחת הרגליים. חרוט ומנוסר,פליז יצוק
."in Austria
 המונח על כן רבוע ומסוגנן בעל ארבע, מדורג,למנורה בסיס עגול
 על הבסיס מונחת דיסקית עגולה מעוטרת עיגולים.רגליים נמוכות
 מן הכדורית עולים שני קנים.ומשולשים ועליה כדורית פחוסה
 שני הקנים משתרגים כלפי מעלה.שביניהם עיטור בצורת מגן דוד
 וביניהם משובצים שני אריות,ומצמיחים קנים משתרגים נוספים
. הבזיכים נתונים בצלחות רדודות.חורצי לשון שפניהם זה אל זה
. כיפופים. כתמים. קורוזיה. מצב טוב. ס"מ56 : רוחב. ס"מ63 :גובה
.אחד הקנים הקיצוניים מכופף פנימה
$2000 :פתיחה
$4000-6000 :הערכה

Opening price: $2000
Estimate: $4000-6000
89b
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1930 , מרוקו-  מנורת זיכרון גדולה מכסף.90
,]?) אצווירה (מוגדור/  [אסואירה. לתליה בבית הכנסת,מנורת זיכרון גדולה
.]1930[  הקדשה משנת תר"צ,מרוקו
. ומולחם, חקוק,כסף (חתום) יצוק
 עליה קבועות שלוש ידיות,המנורה מעוטרת בחגורה של דגמים צמחיים
 "להעלות נר תמיד: תחת חגורת העיטור חקוקה כתובת הקדשה.מסוגננות
למנוחת הגמו"ן [הגביר מהולל ונבון] רצ"ו [רודף צדקה וחסד] כה"ר פינחס
."מ' טובי נ"ע; נלב"ע ביום שני בש"ק כ"ב לחו' חשון שנת צר"ת תנצב"ה
 וסביבה חקוקים כוכב בעל, מחורצת,בתחתית המנורה קבועה גולה גדולה
 שלוש שרשרות תלוית על ידיות המנורה.שמונה חודים ועיטורים צמחיים
.וקבועות בקצותיהן בכיפת כסף שבראשה קולב לתליה
באוסף הכתובות של מוזיאון ישראל מצויה כתובה המתעדת את נישואיהם
של שלמה בן פנחס בן משה טובי עם מסעודה בת מסעודה בת יעקב בן
.)1893(  משנת תרנ"ג,) ממוגדור (אסואירה,יוסף אפרייאט
,Morocco, Jews and Art in a Muslim Land : ראו,למנורה דומה
.20 ' פריט מס.2000 , ניו יורק,Merrell  הוצאת.Vivian B. Mann בעריכת
. ס"מ בקירוב85 : אורך כולל. ס"מ בקירוב25 : קוטר. ס"מ בקירוב32 :גובה
. תיקוני הלחמה גסים. שברים. כיפופים. ק"ג2.30 :משקל
$3500 :פתיחה
$4000-6000 :הערכה

90. Large Synagogue Silver Memorial Lamp - Morocco,
1930
A large hanging memorial lamp for a synagogue. [Essaouira
(Mogador)?], Morocco, dedication from 1930.
Silver (marked), cast, engraved and soldered.
The lamp is ornamented with a strip of vegetal patterns with
three stylized handles attached to it. A dedication is engraved
below this strip: "For lighting an eternal candle in memory
of… Pinchas M. Toby…". A large slotted ball appears on the
base of the lamp surrounded by an engraved star with eight
points and vegetal decorations. Three chains hang from the
lamp's handles and are set at their ends in a silver dome with
a suspension loop.
In the collection of ketubot (marriage contracts) of the Israel
Museum is a ketubah recording the marriage of Shlomo son of
Pinchas son of Moshe Toby with Masuda daughter of Masuda
daughter of Ya'akov son of Yosef Afriat from Mogador
(Essaouira), from the year 1893.
For a similar lamp see: Morocco, Jews and Art in a Muslim
Land, edited by Vivian B. Mann. Published by Merrell, New
York, 2000. Item no. 20.
Height: approx. 32 cm. Diameter: approx. 25 cm. Total length:
approx. 85 cm. Weight: 2.30 Kg. Bends. Breaks. Rough soldering
repairs.

90

Opening price: $3500
Estimate: $4000-6000
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91a

91. Hanukkah Lamp - Menorah and Blessings of
Welcome - Tetouan, Morocco

, תיטואן- " מנורה וברכות "ברוך הבא-  מנורת חנוכה.91
מרוקו

Hanukkah lamp. Tetouan, Morocco, [late 19th or early
20th century].
Tin brass, cut, bent and engraved; cast brass, engraved
and soldered, chiseling.
The back plate is arched and decorated with a
symmetrical vegetal pattern. In its center is the sevenbranched menorah surmounted by the Hebrew
inscription, "The seven lamps shall give light in front
of the lampstand". Flanking the menorah's base are
two jugs with Hebrew inscriptions reading "Blessed are
you when you enter" and "Blessed are you when you
depart". Flanking its top are engraved birds. On both
sides are spiraling columns with sharpened crowns.
The shamash is set in the middle, above the menorah.
The cast row of fonts is placed inside a catch basin. The
lamp has two side panels decorated with a symmetrical
vegetal pattern. At the top of the lamp is a loop for
hanging.
Height: 31 cm. Width: 23.5 cm. Good condition. Stains.
Bends. Soldering repairs. Loose joints. Missing nails. The
hinges connecting the side panels to the lamp are mostly
missing and replaced with improvised joints. Small break to
catch basin. The hoop usually set inside the hanging loop is
missing.
See: North African Lights: Hanukkah Lamps from
the Zeyde Schulmann Collection, The Israel Museum,
Jerusalem, Chaya Benjamin. Jerusalem (2002), pp. 34-35.

 או ראשית המאה19- [סוף המאה ה, מרוקו, תיטואן.מנורת חנוכה
.]20-ה
 עבודת, חקוק ומולחם, מכופף וחקוק; פליז יצוק,פח פליז גזור
.אזמל
 במרכזה.דופן הרקע מקושתת ומעוטרת בדגם צמחי סימטרי
ניצבת מנורת שבעה קנים ובראשה הכתובת "אל מול פני המנורה
 לצדי בסיס המנורה שני כדים הנושאים."יאירו שבעת הנרות
 "וברוך אתה בצאתך" ולצדי ראשה,"כתובות "ברוך אתה בבאך
 משני הצדדים נישאים עמודים סליליים בעלי.חקוקות ציפורים
 שורת הבזיכים. מעל המנורה, השמש קבוע במרכז.כותרת מחודדת
 מעוטרות, למנורה שתי דפנות צד.היצוקה מונחת באגן נטפים
. בראש המנורה טבעת לתליה.בדגם צמחי סימטרי
 תיקוני. כיפופים. כתמים. מצב טוב. ס"מ23.5 : רוחב. ס"מ31 :גובה
 הצירים המחברים את. מסמרות חסרים. חיבורים רופפים.הלחמה
חיבור-דפנות הצד למנורה חסרים ברובם ובמקומם נוספו חלקי
 החישוק הקבוע לרוב בתוך. שבר קטן באגן הנטפים.מאולתרים
.טבעת התליה חסר
 מנורות חנוכה מאוסף ז' שולמן, אורות בהרי האטלס:ספרות
.34-35 ' עמ,)2002(  ירושלים. חיה בנז'מין,במוזיאון ישראל

Opening price: $1000
Estimate: $2000-4000
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$1000 :פתיחה
$2000-4000 :הערכה

92

 .92אריחי קרמיקה עם ברכות בעברית  -לשמירה ולהגנה על הבית ועל אנשיו  -מן המלאח של העיר ֶפס ,מרוקו ,המאה ה19-
שישה אריחי קרמיקה עם כיתוב עברי ,מהמלאח (הרובע היהודי)
[פס ,מרוקו ,תרמ"ד  1884או תרל"ד .]1874
של העיר פאסֶ .
אריחי חמר ,צבועים ומזוגגים.
סט של שישה אריחים שנועדו לתלייה בשתי שורות (אחת מעל
השניה) על הקיר החיצוני של הבית ,עם ברכת "ברוך אתה בבואך
וברוך אתה בצאתך" ,שמות ופסוקים להגנה ולשמירה על הבית ועל
אנשיו.
על כל אחד מששת האריחים מופיעות שלוש מלים ,בשלוש
שורות ,היוצרות  -עם סידור האריחים בשתי שורות  -שלוש
שורות טקסט :שורה של שמות ה' (י-ה ,אד-ני ,אה-יה ,א-ל ,שד-י
והשם המפורש) ,שורה עם ברכת "ברוך אתה בבאך וברוך אתה
בצאתך" ושורה עם הכיתוב "סוף אדם למות" (בשורה העליונה),
ושמות האבות יחד עם ציון שנת יצירת האריחים " -ש' [שנת]
אברהם[ ,י]צחק יעקוב [ל]פ"ק" (בשורה התחתונה) .חישוב ערכם
הגימטרי של שמות האבות כפי שהוא מופיע על האריחים מעיד כי
הם נוצרו בשנת תרמ"ד ( 1884ואולי בשנת תרל"ד ,אם מחשבים את
השם "יצחק" ללא האות יו"ד).
מלבד שורות הטקסט ,מעוטרים האריחים שלפנינו בצבעי כחול
ותכלת ,בקשתות מחודדות ובעיטורים צמחיים המכסים את כל
שטח הפנים.
"פאס היתה המרכז החשוב ביותר לכלי-חרס עירוניים במרוקו .רוב
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החפצים שנוצרו היו פונקציונאליים ונועדו לשימוש יום-יומי ,בייחוד
כלי המטבח .אולם ,מלבד אלה ,נוצרו בפאס גם אריחי-קיר בכמויות
גדולות ,ואלה שימשו כעיטור אדריכלי .רוב החפצים קושטו תחילה
בצביעה ואחר-כך כוסו בזיגוג שקוף .יש חפצים המצופים בזיגוג
חדגוני ,כשהצבע המקובל הוא כחול-קובלט ,ירוק-איזמרגד או
צהוב ...מסורת העיטור של הכלים ממשיכה את מסורת האמנויות
ההיספנו-מוריות ]...[ .בשנים  1853-1881היה הכחול הצבע השליט.
לאחר  1881החל להופיע הגוון הכחול הסגלגל הקרוי 'כחול-קובלט'.
צבעי הזיגוג החדגוני הכחול והלבן ,ובעיקר הירוק והכחול ,מקורם
כנראה בהשפעת המזרח הרחוק"( .כלי חרס ממרוקו ,מאות י"ט-כ'
לסה"נ ,מאת רחל חסון .הוצאת המוזיאון לאמנות האסלאם ,יד ל .א.
מאיר ,ירושלים ,1982 ,עמ' .)4
לפי עדות הבעלים ,אריחים אלה היו משובצים באחד מקירות
המלאח של העיר פאס.
ידועים מעט פריטי קרמיקה מרוקאיים הנושאים כיתוב עברי.
גודל כל אריח 8X10 :ס"מ בקירוב .מצב בינוני .שברים ופיסות
חסרות .פגמים בעיטורים ,בזיגוג ,בצבעים ובטקסט.
פתיחה$2500 :
הערכה$3000-5000 :

92. Ceramic Tiles with Blessings in Hebrew - For Protection and Safeguard of the House and its Inhabitants
- From the Mellah (Jewish Quarter) of Fes, Morocco, 19th Century
Six ceramic tiles with inscriptions in Hebrew, from the
Mellah (Jewish Quarter) of Fes. [Fes, Morocco, 1884 or
1874].
Clay tiles, painted and glazed.
Set of six tiles for suspension in two rows (one above the
other) on the outer wall of the house, with the blessing
"Baruch Ata Bevo’acha Baruch Ata Betzetcha" (You shall
be blessed when you come, and you shall be blessed
when you depart), names and verses for protection of
the house and its people.
On each of the six tiles appear three words (in Hebrew)
in three lines, that create - when tiles are arranged in
two rows - three lines of a text: a line with the names of
G-d, a line with the blessing of the house and a line with
the writing "sof adam lamut" ("The end of man is to
die"; upper row), and the name of the patriarchs with
the year in which the tiles were created (lower row). The
gematria value of the patriarchs' names as they appear
on the tiles indicates that the tiles were created in 1884
(or in 1874, depending on the spelling of Yitzchak).
In addition to the text, the tiles are decorated in blue

and pale blue colors, with pointed arches and vegetal
patterns covering the entire surface.
"Fes was the most important center for clay vessels in
Morocco. Most items were for daily use, in particular
kitchen utensils. However, apart for these, large
quantities of tiles were produced in Fes and were used as
an architectural decoration. Most items were decorated
with paint and then glazed… In the years 1853-1881
blue was the dominating color..." (Hebrew). (Pottery
from Morocco 19th-20th century C.E, by Rachel Hasson.
Published by the Museum for Islamic Art, Jerusalem,
1982, p.4).
According to the owner, these tiles were set in one of
the walls of the Mellah in the town of Fes.
Only a small number of Moroccan clay items with an
inscription in Hebrew is known.
Size of each tile: approx.10X8 cm. Fair condition. Breaks and
lacking pieces. Defects to decorations, to glaze, to paint and
to text.
Opening price: $2500
Estimate: $3000-5000

 כסף מוזהב ופנינים-  שני תכשיטי קמע מפוארים.93
, הצמיד נסגר על היד כחגורה.' 'ע,' 'ר,'מובלטות האותיות 'ק
.והאבזם והלולאה מעוטרים בגרנולציה
 הזהבה. מעט כתמים. מצב טוב. ס"מ1.5 : רוחב, ס"מ23 :אורך
.שחוקה
 היות שהאותיות,"התכשיטים שלפנינו שימשו כקמע "נסתר
 על פי.הגנתית מוסתרות בצדם האחורי-בעלות האיכות הקבלית
 במסורת התכשיטים של עדות ישראל מתייחדים התכשיטים,רוב
,שענדו היהודים מתכשיטי התרבויות הסובבות רק בצורתם
 במטרתם המיוחדת ליהודים או,בעיטורים השונים שעליהם
 ונדירים התכשיטים שיש להם אופי,בטכניקה השונה שבה הוכנו
.יהודי מובהק כדוגמת אותיות עבריות
$1000 :פתיחה
$6000-8000 :הערכה

 ראשית המאה, [אירופה.ענק וצמיד תואמים המשמשים כקמע
.]?20-ה
. מוזהבים,)silver mesh(  ענק עשוי חוטי כסף ארוגים.1
במרכז הענק תליון סגלגל משובץ אבן חן ובגבו מובלטות האותיות
.]"'קרע' [ראשי תיבות "קבל רנת עמך" מן הפיוט הקבלי "אנא בכח
 משובצים אף הם אבני, קטנים יותר,לצדיו ארבעה תליונים עגולים
,''ו- 'ה' ו,' 'ה,' 'י: ועל גב כל אחד מהם מובלטת אות עברית,חן
, הענק נסגר על הצוואר כחגורה.המצטרפות יחד לשם המפורש
.והאבזם והלולאה מעוטרים בגרנולציה
 הזהבה. מעט כתמים. מצב טוב. ס"מ1.5 : רוחב. ס"מ47 :אורך
.שחוקה
. מוזהבים, צמיד עשוי חוטי כסף ארוגים.2
 שעל גבם,על הצמיד שלושה תליונים עגולים משובצים אבני חן

93a

93b
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93c

93. Two Exquisite Amulet Jewelry Pieces - Gilt Silver and Pearls
Matching necklace and bracelet used as amulets.
[Europe, early 20th century?].
1. Necklace made of gilt silver mesh.
In the middle of the necklace is an oval pendant inlaid
with a gemstone, embossed on the reverse with the
Hebrew letters kof, resh, ayin [the first initials of "Kabel
Rinat Amcha" ("Receive your people's song") from
the Kabbalist liturgical song "Ana Be'Koach"]. Beside
it are four round, smaller pendants, also inlaid with
gemstones. On the back of each one a Hebrew letter is
embossed: yod, heh, heh and vav, which together create
the tetragrammaton. The necklace can be fastened
around the neck like a belt, with the buckle and hoop
granulated.
Length: 47 cm. Width: 1.5 cm. Good condition. Some stains.
Gilding worn.
2. Bracelet made of gilt silver mesh.
On the bracelet are three round pendants inlaid with

gemstones, embossed on the reverse with the letters
kof, resh, ayin. The bracelet can be fastened on the wrist
like a belt, with the buckle and hoop granulated.
Length: 23 cm, width: 1.5 cm. Good condition. Some stains.
Gilding worn.
These jewelry pieces were used as a "secret" amulet,
since the letters carrying the protective-kabbalist
quality are concealed on their reverse side. Usually, in
the jewelry tradition of Jewish communities, the jewelry
worn by Jews differed from that of the surrounding
cultures only in its shape, its different decorations, in
its uses which were unique to Jews, or in the different
technique used to make them; rare are the pieces of
jewelry displaying a typically Jewish character, such as
Hebrew letters.
Opening price: $1000
Estimate: $6000-8000
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94. Silver Box for Circumcision Tools and Shield Bezalel - Jerusalem, 1916

- " "בצלאל-  קופסת כסף לכלי מילה ומגן לברית מילה.94
1916 ,ירושלים

1. Box for circumcision tools, product of Bezalel,
Jerusalem, [1916].
Silver; etching; velvet. Marked: "Bezalel Jerusalem" and
dated "5676" [1916].
Rectangular box with a hinged lid. Decorated with
entwined vine tendrils and grape clusters and the
Hebrew inscriptions: "You shall be circumcised in the
flesh of your foreskins", "Circumcision" and "He that
is eight days old among you shall be circumcised". The
inside of the box is padded with green velvet.
9X19 cm, height: 3 cm. Good condition. Some stains. Bends.
Scrapes. Velvet padding missing on inside of lid. Velvet worn
and stained.
2. Shield for circumcision, product of Bezalel, Jerusalem,
[ca. 1916].
Silver; etching. Marked: "Bezalel Jerusalem".
On one side of the shield is the Hebrew inscription
"Magen Brit" (circumcision shield) and on the other, "He
who commanded us to be circumcised". Grape cluster
and leaf decorations matching the box decorations.
Length: 6.5 cm, width: 4 cm.

.]1916[  תרע"ו, ירושלים," תוצרת "בצלאל, קופסה לכלי מילה.1
: "בצלאל ירושלם" ומתוארך: חתום.כסף; צריבה; בד קטיפה
.""תרע"ו
 מעוטרת בזמורות.קופסה מלבנית בעלת מכסה קבוע על ציר
 "ונמלתם את בשר: ובכתובות,גפן משתרגות ובאשכולות ענבים
 "ברית מילה" ו"בן שמונת ימים ימול לכם כל זכר,"ערלתכם
. פנים הקופסה מרופד בבד קטיפה ירוק."לדורותיכם
. שריטות. כיפופים. מעט כתמים. מצב טוב. ס"מ3 : גובה, ס"מ19X9
 הקטיפה שחוקה.ריפוד הקטיפה חסר בצדו הפנימי של המכסה
.ומוכתמת
.] בקירוב1916[ , ירושלים," תוצרת "בצלאל, מגן לברית מילה.2
." "בצלאל ירושלם: חתום.כסף; צריבה
בצדו האחד מופיע הכיתוב "מגן ברית" ובצדו השני "אשר צוונו על
. עיטורי אשכול ענבים ועלים התואמים לעיטורי הקופסה."המילה
. ס"מ4 : רוחב, ס"מ6.5 :אורך

Opening price: $4500
Estimate: $6000-8000

94b
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$4500 :פתיחה
$6000-8000 :הערכה

95a

95. Silver Box - Dedication to the Chief Rabbi of
Vienna from a Women's Association - Vienna, 1928

 הקדשה לרב הראשי של וינה מאת אגודת-  קופסת כסף.95
1928 , וינה- נשים

A silver cigar box, with an engraved dedication to the
chief rabbi of Vienna. Vienna, 1928.
Silver (marked); wood. Manufacturer's mark "M.
Oestrreicher, Wien" and the initials JL.
A silver cigar box, awarded by the Jewish Women
Association in Währing district, Vienna, to the city's
rabbi, Rabbi Dr. David Feuchtwang (1864-1936) on the
25th anniversary of his service in this position.
On the inner side of the lid appears an engraved
dedication: "In Verehrung, Seiner Ehrwürden Herrn
Rabbiner Dr. D. Feuchtwang, zu seinem 25 jährigen
Wiener Amtsjubiläum, vom Vorstand des isr. Frauenverein
Währing, 1928".
18X12.5 cm. Height: 5.5 cm. Good condition. Slight defect to
corner of lid. Some scratches and stains.

 עם הקדשה חקוקה לכבוד רבּה הראשי של,קופסת כסף לסיגרים
.1928 , וינה.העיר וינה
" וראשיM. Oestrreicher, Wien"  חותמת יצרן.כסף (חתום); עץ
.JL התיבות
 שהעניקה אגודת הנשים היהודיות ברובע,קופסת כסף לסיגרים
 הרב ד"ר דוד פויכטוונג, לרב העיר, וינה,)Währing ( ורינג
. שנה לכהונתו25  לרגל מלאת,)1864-1936(
In Verehrung," :בצדו הפנימי של המכסה חקוקה כתובת הקדשה
Seiner Ehrwürden Herrn Rabbiner Dr. D. Feuchtwang, zu
seinem 25 jährigen Wiener Amtsjubiläum, vom Vorstand
."des isr. Frauenverein Währing, 1928
. פגם קל בפינת המכסה. מצב טוב. ס"מ5.5 : גובה. ס"מ18X12.5
.מעט כתמים ושריטות

Opening price: $5000
Estimate: $6000-8000

$5000 :פתיחה
$6000-8000 :הערכה
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 .96כתובה על קלף  -מסגרת תחריט
מפוארת  -האג ,הולנד ,תק"ב  -משפחות
טישיירא די אנדראדי וסואסו
כתובה לנישואי החתן אברהם בן המנוח הגביר
הנעלה יצחק טישיירא די אנדראדי עם הכלה
שרה בת הגביר הנעלה הנגיד יצחק ישראל
סואסו" .האגא הבירה שבהולאנדא"  -האג,
הולנד ,ט"ו אב תק"ב [אוגוסט .]1742
כתובה ספרדית-הולנדית ,על גבי קלף,
מעוטרת בתחריט-נחושת איכותי :בשוליים
הימניים והשמאליים מופיעים שני זרי פרחים
ענקיים העולים מתוך אגרטלים ,מקושטים
בציפורים ובבעלי חיים שונים ,ומעליהם  -חתן
וכלה בלבוש תקופתי (מימין) ואם עם שני
ילדיה (משמאל; אלגוריה לחסד .)Caritas -
נוסח הכתובה ,כתוב בכתיבה ספרדית ,בין
שני עמודים מעוגלים המקושטים בענפים
ונושאים על כותרותיהם קשת .משני עברי
הקשת מופיעים שני כרובים האוחזים בידיהם
יריעת בד עליה מופיעה הכתובת "בסימן טוב".
בחלקה התחתון קרטוש רוקוקואי גדול אשר
שימש לכתיבת ה"תנאים".
בשוליים התחתונים מופיעות שתי כתובות
באותיות לטיניות :משמאל "27 Adar Seni
 "A° 5453 Yom Sabat Kodesומימין "H. Y.
 ,"Aboabהמציינות את שמו ותאריך פטירתו
(כ"ז אדר ב' תנ"ג) של רבּה הנערץ של קהילת
אמשטרדם ,החכם רבי יצחק אבוהב (דה-
פונסיקה ,השלישי).
עיטורי המסגרת נעשו בהשראת עיטורים שיצר
האמן וחרט הנחושת שלום מרדכי איטליה
96
(איטליאה) לשתי כתובות הולנדיות מהשנים
 1648ו .1654-שלום איטליה ,שהגיע להולנד ממנטובה ,נודע גם כיוצרן של שתי מגילות אסתר וכן כיוצר דיוקנאותיהם של יעקב יהודה ליאון
ושל מנשה בן ישראל.
בתחתית נוסח הכתובה מופיעות חתימותיהם של החתן (באותיות לטיניות )והעדים דניאל הכהן רודריגז (בעברית) ואהרן דה-קוסטה אבנדנה
(החותם .Aharon da Costa Abend :דה-קוסטה  -קושטא  -הוציא לאור "תיקון" לליל הושענא רבה בתרגום ספרדי באמשטרדם בשנת
 .)1735אותן החתימות מופיעות גם בסוף ה"תנאים" הכתובים בקרטוש התחתון .בנוסח הכתובה וכן ב"תנאים" נזכר שמו של הנוטריון שערך
את ההסכם " -הנוטאריו המפורסם ...הנקרא יואניס זייטהוף".
בקטלוג "קדם" מס'  ,59פריט  - 339הופיעה כתובה משנת תק"ב המתעדת את נישואי יצחק בן המנוח משה ישראל סואסו (כנראה ,בן-דודּה
של הכלה הנ"ל) עם הכלה רחל בת יצחק טישיירה די אנדראדי (אחות החתן הנ"ל); ראה גם כתובה משנת תק"י באוסף מוזיאון ארץ ישראל
בתל-אביב ,המתעדת את נישואי אברהם בן יצחק ישראל סואסו (אחי הכלה הנ"ל) עם הכלה אסתר בת יצחק טיישיירא די אנדראדי (אחות
נוספת של החתן הנ"ל).
 42X34.5ס"מ .מעט כתמים .קמטים וקרע קל בשוליים.
ספרות:
Ketubbah: Jewish marriage contracts of the Hebrew Union College, Skirball Museum and Klau Library, Shalom Sabar .1
(ניו-יורק ,)1990 ,עמ'  ;265-270מס' .171
 .2יצורתו [!] של שלום בכמ"ר מרדכי איטאליאה ,מאת מרדכי נרקיס ,בתוך :תרביץ ,כרך כה ,חוברת ד ,תמוז תשט"ז ,עמ'  ;441-451כרך כו,
חוברת א ,תשרי תשי"ז ,עמ' .87-101
 .3הכתובה בעיטורים ,דוד דוידוביץ .הוצאת א .לוין-אפשטין ,תל-אביב ,1979 ,עמ' .21-24
פתיחה$2500 :
הערכה$6000-8000 :

פריטים נדירים ומיוחדים | 173

96. Parchment Ketubah - Elaborate Engraved Frame - Hague, Netherlands, 1742 - Teixeira de Andrade and
Suasso Families
Ketubah recording the marriage of Avraham son of the
late Yitzchak Teixeira de Andrade with Sarah daughter
of Yitzchak Yisrael Suasso. "Hague, the capital of
Holland", August 1742.
Spanish-Dutch parchment ketubah, adorned with a
high-quality copper engraving: In the right and left
margins are two vases with large bouquets, on which
various birds and animals are perched. These are topped
by images of a bride and groom in contemporary attire
(on the right) and a mother with two children (on the
left; allegory to Caritas [charity]). The text is written
in Sephardi script and appears between two rounded
pillars entwined with branches, crowned with an arch.
On both sides of the arch are two Cherubs holding a
drapery bearing the inscription "B'Siman Tov". At the
bottom of the engraving is a large Rococo cartouche in
which the tena'im were written.
Two inscriptions in Latin letters appear in the bottom
margins - on the left: "27 Adar Seni A° 5453 Yom Sabat
Kodes" and on the right: "H. Y. Aboab" referring to
the date of the death (the 27th of Adar Bet 1693) of
Chacham Isaac Aboab (da Fonseca the III), Rabbi of the
Amsterdam community.
The inspiration for this copper-engraving was the design
of two Dutch ketubot created in 1648 and in 1654 by the
artist and engraver Shalom Mordechai Italia. Shalom
Italia, who arrived in Holland from Mantua, was also
known for creating two Scrolls of Esther and portraits of
Jacob Judah Leon Templo and of Menasseh ben Israel.
On the bottom of the ketubah are the signatures of
the groom (in Latin letters) and of the witnesses: Daniel
HaCohen Rodriguez (in Hebrew) and Aharon da Costa

Abend (da Costa published a Spanish translation of
Tikun Lel Hoshana Rabba in Amsterdam in 1735). The
same signatures also appear at the end of the tena'im
written on the bottom cartouche. The name of the
attorney who drew up the agreement - "The famous
attorney… Joannes Zeithof" is mentioned both in the
text of the ketubah and of the tena'im.
Kedem Catalog no. 59 included a ketubah from 1742 (lot
339) which records the marriage of Yitzchak son of the
late Moshe Yisrael Suasso (apparently, a cousin of the
aforementioned bride) with Rachel daughter of Ya'akov
Teixeira de Andrade (sister of the aforementioned
groom); also see the ketubah from 1750 in the collection
of ketubot of the Israel Museum in Tel Aviv, recording
the marriage of Avraham son of Yitzchak Yisrael Suasso
(relative of the aforementioned groom) with the
bride Esther daughter of Yitzchak Teixeira de Andrade
(another sister of the aforementioned bride).
34.5X42 cm. Few stains. Creases and small tears to margins.
Literature:
1. Ketubbah: Jewish marriage contracts of the Hebrew
Union College Skirball Museum and Klau Library, Shalom
Sabar (NY, 1990), pp. 265-270, no. 171.
2. The Oeuvre of the Jewish Engraver Salom Italia, by
Mordechai Narkis, in: Tarbiz, Vol. 25, Issue 4, Tamuz
1957, pp. 441-451; Vol. 26, Issue 1, Tishrei 1957, pp. 87101.
3. HaKetubah B'Iturim, David Davidowitz. Published by
A. Levine-Epstein, Tel Aviv, 1979, pp. 21-24.
Opening price: $2500
Estimate: $6000-8000
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 .97כתובה על קלף  -מסגרת תחריט
מפוארת  -האג ,הולנד ,תקל"א -
משפחות פרנקו-מנדס וטישיירא
כתובה לנישואי החתן יעקב בן הגביר הנעלה
דוד די יצחק פראנקו מינדיס [פרנקו-מנדס]
עם הכלה שרה בת הגביר הנעלה דוד טיישיירא
[טישיירא]" .האגא הבירה שבהולאנדא"  -האג,
הולנד ,ה' ניסן תקל"א [מרץ .]1771
כתובה ספרדית-הולנדית ,על גבי קלף,
מעוטרת בתחריט-נחושת איכותי :בשוליים
הימניים והשמאליים מופיעים שני זרי פרחים
ענקיים העולים מתוך אגרטלים ,מקושטים
בציפורים ובבעלי חיים שונים ,ומעליהם  -חתן
וכלה בלבוש תקופתי (מימין) ואם עם שני
ילדיה (משמאל; אלגוריה לחסד .)Caritas -
נוסח הכתובה ,כתוב בכתיבה ספרדית ,בין
שני עמודים מעוגלים המקושטים בענפים
ונושאים על כותרותיהם קשת .משני עברי
הקשת מופיעים שני כרובים האוחזים בידיהם
יריעת בד עליה מופיעה הכתובת "בסימן טוב".
בחלקה התחתון קרטוש רוקוקואי גדול אשר
שימש לכתיבת ה"תנאים".
עיטורי המסגרת נעשו בהשראת עיטורים
שיצר האמן וחרט הנחושת שלום מרדכי
איטליה (איטליאה) לשתי כתובות הולנדיות
מהשנים  1648ו .1654-שלום איטליה ,שהגיע
להולנד ממנטובה ,נודע גם כיוצרן של שתי
מגילות אסתר וכן כיוצר דיוקנאותיהם של
יעקב יהודה ליאון ושל מנשה בן ישראל.
עיטורי כתובה זו והכיתוב המודפס בתחתית
שונים במעט מאלה המופיעים ביתר הכתובות
97
מטיפוס זה (ראה לדוגמה פריט קודם) :לבושם
של החתן והכלה המופיעים בפינה הימנית העליונה עודכן כדי להתאים לאופנת התקופה; בתחתית הקרטוש נוסף מדליון בו מופיע עוף החול
( ;)Phoenixובמקום הכיתוב המתייחס לרבי יצחק אבוהב ,מופיע הכיתוב "Pertenece ao K. K. de T. T. de Amsterdam Roshodes Kislef
" - "A° 5499 D = Mשייך לק"ק [קהל קודש] ת"ת [תלמוד תורה] אמשטרדם ,ראש חודש כסלו שנת תצ"ט [ ."]1739מאה שנים קודם לכן ,בשנת
 ,1639התמזגו שלוש הקהילות היהודיות של בני ספרד ופורטוגל באמשטרדם " -בית יעקב"" ,נווה שלום" ו"בית ישראל"  -והיו לקהילה אחת,
שנקראה "תלמוד תורה" .לפי פרופ' שלום צבר ,הטקסט וכן העדכונים השונים שנעשו בטופס הכתובה ,נעשו בשנת  1739לכבוד ולציון מלאת
מאה שנים לאיחוד הקהילות.
בתחתית נוסח הכתובה מופיעות חתימותיהם של החתן (באותיות לטיניות) והעדים שלמה סרוק (בעברית) ו- "--- Mor. / Mos. Baruch"-
"מרדכי  /משה ברוך ( "---באותיות לטיניות) .אותן החתימות מופיעות גם בסוף ה"תנאים" הכתובים בקרטוש התחתון .בנוסח הכתובה וכן
ב"תנאים" נזכר שמו של הנוטריון שערך את ההסכם " -הנוטאריו המפורסם בבירה הנקרא לאמבירט זייטהוף".
שלמה סרוק ,החתום פעמיים בכתובה שלפנינו ,היה רבה של הקהילה הספרדית בהאג בין השנים  ,1852-1789ונראה כי גם נוסח הכתובה כתוב
בכתב ידו.
החתן ,יעקב פרנקו-מנדס ,הוא כפי הנראה קרוב-משפחה של דוד פרנקו-מנדס (דוד חפשי - )1713-1792 ,משורר ומחזאי עברי יהודי-הולנדי,
צאצא למשפחת אנוסים ,תלמידו של רמח"ל ,מחברם של מספר ספרים ומעתיקם של כתבי-יד רבים.
באוסף הספריה הלאומית ( )Ms. Heb. 4°901.442שמורה כתובה משנת תקכ"ו [ ]1766המתעדת את נישואי אהרן בן דוד בן יצחק פראנקו-
מינדיס (אחי החתן הנ"ל) עם הכלה רחל בת דוד טיישיירא (אחות הכלה הנ"ל).
 42X34.5ס"מ .כתמים משני צדי הכתובה (בעיקר בשליש התחתון) .מעט קמטים .תיקון בנוסח הכתובה ,בתאריך המופיע לפני שם הנוטריון.
ספרות:
Ketubbah: Jewish marriage contracts of the Hebrew Union College, Skirball Museum and Klau Library, Shalom Sabar .1
(ניו-יורק ,)1990 ,עמ'  ;265-270מס' .171
 .2יצורתו [!] של שלום בכמ"ר מרדכי איטאליאה ,מאת מרדכי נרקיס ,בתוך :תרביץ ,כרך כה ,חוברת ד ,תמוז תשט"ז ,עמ'  ;441-451כרך כו,
חוברת א ,תשרי תשי"ז ,עמ' .87-101
 .3הכתובה בעיטורים ,דוד דוידוביץ .הוצאת א .לוין-אפשטין ,תל-אביב ,1979 ,עמ' .21-24
פתיחה$2500 :
הערכה$6000-8000 :

פריטים נדירים ומיוחדים | 175

97. Parchment Ketubah - Elaborate Engraved Frame - Hague, Netherlands, 1771 - Franco Mendes and
Teixeira Families
Ketubah recording the marriage of David di Yitzchak
Franco Mendes with Sarah, daughter of David Teixeira.
Hague, Netherlands, March 1771.
Dutch-Sephardi ketubah, handwritten on parchment,
adorned with a high-quality copper engraving: In the
right and left margins are two vases with large bouquets,
on which various birds and animals are perched.
These are topped by images of a bride and groom in
contemporary attire (on the right) and a mother with
two children (on the left; allegory to Caritas [charity]).
The text is written in Sephardi script and appears
between two rounded pillars entwined with branches,
crowned with an arch. On both sides of the arch are
two Cherubs holding a drapery bearing the inscription
"B'Siman Tov". At the bottom of the engraving is a large
Rococo cartouche in which the tena'im were written.
The inspiration for this copper-engraving was the design
of two Dutch ketubot created in 1648 and in 1654 by the
artist and engraver Shalom Mordechai Italia. Shalom
Italia, who arrived in Holland from Mantua, was also
known for creating two Scrolls of Esther and portraits of
Jacob Judah Leon Templo and of Menasseh ben Israel.
The ornamentation of this ketubah and the inscription
printed at the bottom vary slightly from those which
appear on other ketubot of this type (for example, see
previous item): the attire of the bride and groom which
appear in the upper right corner has been updated
reflecting changes of fashion. A medallion with the
image of a phoenix has been added to the bottom of the
cartouche and the inscription referring to R. Yitzchak
Aboab is replaced with the inscription: "Pertenece ao
K. K. de T. T. de Amsterdam Roshodes Kislef A° 5499
D = M" - "Belongs to the Amsterdam Talmud Torah
community, Rosh Chodesh Kislev 1739". One hundred
years previously, in 1639, the three Jewish communities
in Amsterdam of Sephardi and Portuguese origin, Beit
Ya'akov, Neve Shalom and Beit Yisrael merged into one
community named Talmud Torah. According to Prof.
Shalom Sabar, the text and the additions and changes
to this ketubah were created in 1739 in commemoration

of the centennial of the unification of the communities.
Below the text are the signatures of the groom (in Latin
letters) and of the witnesses: Shlomo Sruk (in Hebrew)
and "Mor. / Mos. Baruch ---" (in Latin letters). The same
signatures also appear at the end of the tena'im written
on the bottom cartouche. The name of the attorney,
"The famous attorney in the capital named Lambert
Zeithof" who drew up the agreement is mentioned
both in the text of the ketubah and the tena'im.
Shlomo Sruk whose signature appears twice on this
ketubah was the Sephardi rabbi of Hague from 17891852 and the text of the ketubah also seems to have
been written by Rabbi Sruk.
The groom, Ya'akov Franco-Mendes, is evidently a
relative of David Franco-Mendes (David Chofshee, 17131792), a Dutch Jewish poet and Hebrew playwright,
a descendant of a family of Anusim, disciple of the
Ramchal, author of several books and copier of many
manuscripts.
The NLI collection (Ms. Heb. 4°901.442) contains a
ketubah from 1766 which records the marriage of
Aharon son of David son of Yitzchak Franco-Mendes
(brother of the abovementioned groom) with the
bride Rachel daughter of David Teixeira (sister of the
aforementioned bride).
34.5X42 cm. Stains to both sides of the ketubah (primarily
to the bottom third). Few creases. The date which appears
before the name of the attorney was amended.
Literature:
1. Ketubbah: Jewish marriage contracts of the Hebrew
Union College Skirball Museum and Klau Library, Shalom
Sabar (NY, 1990), pp. 265-270, no. 171.
2. The Oeuvre of the Jewish Engraver Salom Italia, by
Mordechai Narkis, in: Tarbiz, Vol. 25, Issue 4, Tamuz
1957, pp. 441-451; Vol. 26, Issue 1, Tishrei 1957, pp. 87101.
3. HaKetubah B'Iturim, David Davidowitz. Published by
A. Levine-Epstein, Tel Aviv, 1979, pp. 21-24.
Opening price: $2500
Estimate: $6000-8000
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 תקפ"א, רומא-  כתובה גדולה ומאוירת על קלף.98

98

כתובה לנישואי החתן גבריאל בן הזקן היקר והנכבד שלמה
 עם הכלה חנה בת הזקן היקר הנכבד,חיים קאסטילנובו
.]1820  כ"ד חשון תקפ"א [נובמבר, רומא.גרשון דוד וולטירא
 עם איורים, על גבי קלף בפורמט גדול,כתובה בכתב יד
.ועיטורים צבעוניים ושוליים תחתונים הגזורים באופן קישוטי
נוסח הכתובה מוקף במסגרת המורכבת משלושה פאנלים
המעוטרים בשרשרת עיגולים השלובים אלה באלה וצבועים
 ומפאנל עליון המורכב משני מלבנים, צהוב וכחול,בצבעי זהב
:עם פסוקי ברכה ומשני ריבועים עם איורים פיגורטיביים
בימני איור המתאר את "משפט שלמה" (ייתכן כי האיור קשור
לעובדה ששם אבי החתן הוא שלמה) ובשמאלי נערה הנושאת
 מופיעה, המוגדלת," תיבת "ברביעי.בידיה שרשראות פרחים
 בשובל שבתחתית הכתובה מופיע.בתוך איור בצורת סרט בד
משפחה בו נראה אריה (פונה לשמאל) הנשען על מגדל-סמל
. בתוך מסגרת ענפים וסרטי בד הצבועים באופן מעודן,אבן
במרכז נוסח הכתובה נותר ריק המקום בו מופיע בדרך כלל
 "באופיציו:)שם העו"ד שטיפל בהסכם הנישואין (האזרחי
 בסוף נוסח הכתובה מופיעות חתימות."---- [משרד] של
 יצחק בן יעקב ציטוני ויהושע גרשון בן דוד בנימין:העדים
.אשכנזי
 קמטים וקרעים. כתמים. דהיות צבע. מצב טוב. ס"מ74X48.5
 פיסת שרוך תפורה בקצה. סימני קיפול.קלים בשוליים
. נקב זעיר בראש הכתובה. סימני הדבקה קלים מאחור.השובל
$5000 :פתיחה
$10,000-15,000 :הערכה

98. Large Illustrated Parchment Ketubah - Rome, 1820
Ketubah recording the marriage of Gavriel, "son of the
dear honored elder" Shlomo Chaim Castelnuovo, with
Chana, "daughter of the dear honored elder" Gershon
David Volterra. Rome, November 1820.
Large-format ketubah, handwritten on parchment, with
illustrations, colorful ornaments and shaped bottom
border.
The text is framed by four panels. Three of the panels are
ornamented with a chain of intertwined circles painted
in gold, yellow and blue. The top panel is composed of
two rectangles with verses of blessings and two squares
with figurative illustrations: an illustration of King
Solomon's trial (perhaps due to the fact that the name
of the groom's father is Shlomo), and an illustration of
a girl carrying chains of flowers. The word "ba'revi'i"
is enlarged and framed by a ribbon. At the bottom of
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the ketubah is a family emblem - a lion (facing left)
leaning on a stone tower framed by branches and
delicately-colored ribbons.
A blank space remains in the center of the text, usually
filled in with the name of the attorney who takes care
of the (civil) marriage agreement: "Office of ---". Below
the text are the signatures of the witnesses: Yitzchak
son of Ya'akov Zitoni and Yehoshua Gershon son of
David Binyamin Ashkenazi.
48.5X74 cm. Good condition. Faded ink. Stains. Creases and
small tears to margins. Folding marks. A fabric thread is sewn
into the bottom. Minor glue traces on verso. A tiny hole at
the top of the ketubah.
Opening price: $5000
Estimate: $10,000-15,000

 תרס"ט, שאנגחאי-  כתובה.99
כתובה לנישואי החתן דוד בן ברוך ליטשינסקי עם
.הכלה לאה פריידה בת ה"ר יעקב זעליטאנהוויטש
.]1909[  סיון תרס"ט,)שנגהאי (שאנגחאי
 עם מגן דוד בראשה ועיטורים,מסגרת מודפסת
. בדיו סגולה כהה,שונים
נוסח הכתובה וכן הברכות שבראשה נכתבו בכתב
.יד
הקהילה היהודית בשנגחאי נוסדה בסוף המאה
 כאשר סוחרים ותעשיינים יהודים ממוצא19-ה
 לאחר,עיראקי הגיעו מהודו בעקבות הבריטים
 רק."כניעת סין ב"מלחמת האופיום הראשונה
) הגיעו1917-לאחר המהפכה הבולשביקית (ב
 ובשנות,למקום גם יהודים שנמלטו מרוסיה
מלחמת העולם השניה הפכה שנגחאי למקום
. פליטי השואה- מקלט לבני הישיבות ליטא
,20- שנכתבה בראשית המאה ה,בכתובה שלפנינו
 וגם העדים החתומים,שמות של יהודים אשכנזים
הם ממוצא אשכנזי ["יצחק ב"ר משה אברהם
 אך פסוקי הפתיחה,]"שייסל(?)" ו"חיים ברוינשטיין
של הכתובה "בשם רחמן מלא רחמים יתברך
.) הם כמנהג יהודי הודו (קוצ'ין,"...שמו
, כתמים. פגעי רטיבות.טוב- מצב בינוני. ס"מ32X37
.סימני קיפול וקמטים בשוליים
במאגר הּכתּובֹות של הספריה הלאומית לא
.מופיעות כתובות משנגחאי
$2000 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה

99

99. Ketubah - Shanghai, 1909
Ketubah recording the marriage of the groom David
son of Baruch Litshinsky with the bride Leah Freida
daughter of R. Yaakov Zelitonovitz. Shanghai, Sivan
1909.
Printed frame crowned with a Star of David, with
various decorations in dark purple ink.
The text of the ketubah and the opening blessings are
handwritten.
The Jewish community in Shanghai was established at
the end of the 19th century when Iraqi Jewish merchants
and manufacturers traveled from India to the Far East
with the expanding British Empire following the First
Opium War. After the Bolshevik (Russian) Revolution in
1917 Russian Jewish refugees escaped to Shanghai as
well. During WWII, Shanghai became the destination of

many European refugees and yeshiva students.
This ketubah, which was written at the turn of the 20th
century, contains Ashkenazic names (the bride, groom
as well as witnesses: "Yitzchak son of Moshe Avraham
Schissel" and "Chaim Braunstein"), but the opening
verses - "In the name of the most merciful, may He be
blessed" - are in accordance with the Indian rite of the
Jews of Cochin.
37X32 cm. Fair-good condition. Dampstains. Stains, folding
marks and creases to margins.
There are no ketubot from Shanghai in the collection of
ketubot of the NLI.
Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000
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 .100כתובה סינית מעוטרת  -שנחאי ,תש"ח  -נישואין של פליטים יהודים מגרמניה ומאוסטריה
כתובה (חוזה משפטי) לנישואיהם של ורנר לוביאניצקי (Werner
 ,Lubianitzkiיליד  )1922מדנציג ,עם גרטרוד כץ (Gertrude
 ,Katzילידת  )1929מוינה .שנחאי (שאנגחאי) ,סין" ,השנה ה36-
של הרפובליקה הסינית"[ ,תמוז תש"ח ,יולי  .]1948סינית .חתימות
ותעתיקי שמות באותיות לטיניות.
טופס מודפס ,מעוטר במוטיבים סיניים אופייניים ,בצבעים עזים:
פריחת עצי דובדבן ואפרסק ,ציפורים ופרפרים (Bird-and-flower
 )paintingובמסגרת רחבה המקושטת במגוון דרקונים צבעוניים.
חוזה הנישואין ערוך במספר עמודות :בעמודה הימנית כתובים
שמותיהם של החתן והכלה; בעמודה המרכזית מופיעים שמו
של עורך הדין שבמשרדו נחתם החוזה ,Hans Behmack ,ושמות
העדים G. [Gustav] Flörsheimer :ו;H. [Heinz] Brauer-
בעמודה השמאלית מופיעות חתימותיהם של החתן ,הכלה ,שני
העדים ,העו"ד ,והורי הכלה  Julius Katz -ו .Regine Katz-כל
השמות מופיעים בכתב יד ,בסינית ,וכן בתעתיק לאותיות לטיניות.
לאחר "ליל הבדולח" (נובמבר  )1938הגיעו פליטים גרמנים ואוסטרים
רבים לשנחאי ,ששעריה נותרו פתוחים בפני יהודים בשעה שמדינות
רבות סגרו את שעריהן .בין נובמבר  1939ליולי  1940נכנסו לשנחאי
כ 18,000-פליטים (יש המעריכים אף  ,)20,000שרובם הגיעו חסרי-
כל ונתמכו ונקלטו בידי ארגוני הסיוע היהודיים המקומיים שפעלו
בעיר .בשנת  ,1943בעקבות הוראת השלטונות היפניים ,רוכזו כל
הפליטים היהודים חסרי הנתינות ברובע הונגקיו (,)Hongkou
שם דרו בתנאי צפיפות והיגיינה קשים עד סוף המלחמה .בתום
המלחמה היגרו כמחצית מהפליטים לארה"ב ,והיתר עלו למדינת
ישראל .כאשר כבשו הקומוניסטים את סין בשנת  ,1949כבר יצאו
משנחאי רוב היהודים ,ונותרו בה אך אלפים בודדים.

ערך על שמו של גוסטב פלורסהיימר ,אשר חתום כעד על המסמך
שלפנינו ,מופיע בלקסיקון המוזיקאים הנרדפים של התקופה
הנאצית ( Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen
 )der NS-Zeitשפרסמה אוניברסיטת המבורג (עורכיםClaudia :
,)Maurer Zenck, Peter Petersen, Sophie Fetthauer
( 2016באתר האינטרנט של אוניברסיטת המבורג) .פלורסהיימר
( ,)1906-1985יליד  ,Höchstפרנקפורט ,נמלט לסין דרך איטליה
בספטמבר  1939והתגורר במעון לפליטים בשנחאי .שימש כחזן
והיה חבר באגודת החזנים היהודיים בשנחאי וכן נשא הרצאות
בנושא ציונות ויהדות .בשנת  1943הועבר לגטו שנחאי (רובע
הונגקיו) ,ולאחר המלחמה (ולאחר שנת תש"ח) היגר לארה"ב,
שם חי עד סוף ימיו .אמו של פלורסהיימר נרצחה בקובנה ואחותו
נשלחה ממחנה הריכוז דראנסי שבצרפת לאושוויץ ,שם נרצחה.
שמו של עו"ד  Hans Behmackמוינה נזכר במחקרו של Michael
( Andreas Frischlerאוניברסיטת וינה)"Little Vienna" in ,
 ,Shaghaiכבעל משרד עו"ד בעיר שנחאי כבר בשנת ( 1941שם,
עמ'  ;69-70ראה חומר מצורף).
נדיר .ידועות דוגמאות בודדות של חוזי-נישואין דומים ,אך אף
אחד מהם אינו זהה לזה שלפנינו .באוסף הכתובות של הספריה
הלאומית מופיעה רק כתובה סינית אחת ,מהונג-קונג (תרצ"ח),
שנכתבה על-גבי טופס-כתובה בגדאדי מודפס.
 51X38ס"מ בקירוב .מצב טוב .קמטים .נתונה במסגרת ולא נבדקה
מחוץ לה.
פתיחה$20,000 :
הערכה$30,000-40,000 :
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100. Decorated Chinese Ketubah - Marriage Between Jewish Refugees from Germany and Austria - Shanghai,
1948
A Ketubah (legal contract) recording the marriage of
Werner Lubianitzki (born in 1922) from Danzig, with
Gertrude Katz (born in 1929) from Vienna. Shanghai,
China, "36th year of the Chinese Republic". [Tamuz, July
1948]. Chinese. Signatures and transliteration of names
in Latin characters.
A printed form, decorated with typical Chinese motifs,
in bright colors: cherry and peach blossom, bird-andflower painting and a wide frame decorated with
colorful dragons. The marriage contract is arranged
in several columns: the names of the groom and bride
are written on the right column; the name of the
advocate in whose office the contract was signed - Hans
Behmack - and the names of the witnesses: G. [Gustav]
Flörsheimer and H. [Heinz] Brauer - appear in the center
column; and in the left column appear the signatures of
the groom, the bride, the two witnesses, the advocate
and parents of the bride - Julius Katz and Regine Katz.
All the names are written by hand, in Chinese and in
Latin letters.
Following the Kristallnacht (November 1938) many
German and Austrian refugees arrived in Shanghai,
where the gates remained open for Jews when numerous
countries closed their gates. Between November 1939
and July 1940 some 18,000 refugees entered Shanghai
(some estimate that 20,000 arrived), most of whom
arrived impoverished and were supported and absorbed
by local Jewish aid organizations. In 1943, following
orders issued by Japanese authorities, all the Jewish
stateless refugees were settled in Hongskou district
where they lived in rough hygienic conditions in a
crowded area, until the end of the war. When the war
ended about half of the refugees immigrated to the
United States and the others immigrated to Palestine.
When the communists occupied China in 1949, most of

the Jews were gone already, and only several thousands
were still there.
Gustav Flörsheimer, who signed the ketubah as a witness,
appears in the Lexicon of musicians persecuted by the
Nazis (Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen
der NS-Zeit) published by Hamburg University
(editors: Claudia Maurer Zenck, Peter Petersen, Sophie
Fetthauer), 2016 (on the website of Hamburg University).
Flörsheimer (1906-1985), born in Höchst, Frankfurt, fled
to China through Italy in September 1939 and lived in
a home for refugees in Shanghai. Served as a cantor,
was a member of the association for Jewish cantors
in Shanghai and delivered lectures about Zionism and
Judaism. In 1943 he was transferred to the ghetto in
Shanghai (Hongkou), and after the war (after 1948) he
immigrated to the USA where he lived for the rest of his
life. Flörsheimer's mother was murdered in Kovno and
his sister was deported from Drancy concentration camp
in France to Auschwitz where she was murdered.
The name of Hans Behmack, the advocate from Vienna,
is mentioned in Michael Andreas Frischler's study
(Vienna University), "Little Vienna in Shanghai", as
owner of a legal office in Shanghai already in 1941 (ibid,
pp. 69-70; see enclosed material).
Rare. Only a few examples of similar marriage contracts
are known, but none are identical to the one offered
here. In the collection of ketubot of the NLI appears
only one Chinese ketubah, from Hong Kong (1938),
written on a printed Baghdadi ketubah-form.
Approx. 51X38 cm. Good condition. Creases. Framed - not
examined out of frame.

100c

100b

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

2018  | אפריל180

101a

" .101טרגדיות הגטו" מאת ישראל זנגוויל  -פריז - 1928 ,עותק עם איורים מקוריים מאת האמנית אליס הליצקה ()Halicka
[ Tragédies du Ghetto, Contesטרגדיות הגטו ,סיפורים] ,מאת
ישראל זנגוויל .תרגום לצרפתית מאת  .Charles Mauronהוצאת
 ,Emile Hazanפריז .1928 ,צרפתית .עותק ממוספר (מתוך
מהדורה של  2500עותקים) ,לו נוספו איורים בצבעי מים ,מאת
האמנית אליס הליצקה (.)Alice Halicka
אסופת סיפורים קצרים על חיי היהודים ,מאת ישראל זנגוויל .לאורך
הספר מופיעים כ 55-איורים נאים בצבעי מים (איור אחד בדיו),
מאת  .Alice Halickaחלק מהאיורים צוירו על גבי עמודים שלמים
(עמודיו הריקים של הספר) ,וחלקם צוירו על גבי עמודי הטקסט.
בתחילת הספר מופיעה הקדשה בכתב-ידה של ,Halicka
בצרפתית ,לכבוד גברת רוברט אליסן (.)Ellissen
האמנית )1894-1975 ,Alicja Halicka( Alice Halicka ,נולדה
בפולין ,שם למדה אצל האמן  .Józef Pankiewiczבשנת 1912
עברה לפריז והמשיכה בלימודי אמנות .כשנה לאחר מכן ,נישאה
לאמן  .Louis Marcoussisעבודותיה הוצגו בתערוכות שונות
באירופה ,לונדון ,ניו-יורק וערים אחרות .פרט לציור ,עסקה גם

בעיצוב טקסטיל ,בעיצוב תפאורה (בין היתר ,עיצבה תפאורות
עבור מופעי בלט בניו-יורק ובלונדון) ובאיור ספרים .בתקופת
מלחמת העולם השניה התגוררה בצרפת ,ובשנת  1946יצא לאור
ספר זכרונותיה משנות המלחמה (.)Hier, Souvenirs
[ ]4דף 265 ,עמ' ]2[ ,דף 19 ,ס"מ .מצב כללי טוב .פגמים קלים.
עטיפת נייר מקורית ,מעט פגומה (עם כתמים ,קרעים וקמטים
וקרעים חסרים בשדרה) .העטיפה האחורית מנותקת והעטיפה
הקדמית מנותקת חלקית .הספר נתון בקופסה נאה (חדשה) ,עם
הטבעה מוזהבת.
מקור:
 .1אליס הליצקה.
 .2גברת רוברט אליסן (נתקבל מהאמנית).
 .3כריסטי'ס ,לונדון 19 ,ביוני  ,2012פריט .195
פתיחה$12,000 :
הערכה$12,000-15,000 :
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101. Tragédies du Ghetto by Israel Zangwill - Paris, 1928 - Copy with Original Illustrations by the Artist Alice
Halicka
Tragédies du Ghetto, Contes [Ghetto Tragedies, Stories]
by Israel Zangwill. Translation into French by Charles
Mauron. Paris: Emile Hazan, 1928. French. Numbered
copy (out of 2500 copies), hand-illustrated in watercolor
by Alice Halicka.
Anthology of short stories about Jewish life, by
Israel Zangwill. Along the book appear some 55 fine
illustrations in watercolor (one in ink) by Alice Halicka.
Some of the illustrations are painted on the whole page
(blank pages of the book) and some are painted on the
text pages.
A dedication to Mrs. Robert Ellisen, handwritten (in
French) by Halicka, appears at the beginning of the
book.
The artist Alice Halicka (Alicja Halicka, 1894-1975) was
born in Poland, where she studies with the artist Józef
Pankiewicz. In 1912 she moved to Paris and continued
with her studies of art. A year later she married the artist

Louis Marcoussis. Her works were exhibited in Europe,
London, New-York and other cities. Except for painting
sho also designed textile, stage sets (among others she
designed the sets for ballet shows in New York and
London) and illustrated books. During World War II she
lived in France and in 1946 her book of memoires of the
war was published ("Hier, Souvenirs").
[4] leaves, 265 pp, [2] leaves, 19 cm. Good overall condition.
Slight defects. Original cover, slightly damaged (with stains,
tears and creases and with open tears to spine). Back cover
is detached and front cover is partly detached. The book is
housed in a fine case (new) with a gilt embossing.
Provenance:
1. Alice Halicka.
2. Mrs. Robert Ellisen (gifted by the above).
3. Christie's, London, June 19 2012, item 195.
Opening price: $12,000
Estimate: $12,000-15,000
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102. Exceptionally Large Map - Territories of the
Tribes of Israel - Amsterdam, 17th Century

 המאה, אמשטרדם-  נחלות השבטים-  מפה ענקית.102
17-ה

Map of Palestine, showing the territories of the Tribes
of Israel, by Georg Horn and Jan Jansson, after Christian
Kruik van Adrichem ("Situs Terrae Promissionis").
Engravings printed on six sheets, attached to one
another. [Amsterdam, 1658-1677].
A very large map of Palestine showing the territories of
the Tribes of Israel. Along the map appear illustrations
depicting biblical scenes. The four burning cities, Sodom,
Gomorra, Seboim and Adama, are seen in the Dead Sea.
Two small inset maps in the top corners depict the route
followed by Abraham from Ur into Canaan and the
route of the Israelites through the desert.
The map consists of six parts, attached to one another
(no text on verso). The map was first published in 1652
in the atlas "Accuratissima orbis antique delineation".
See Laor 343-349.
Map (all parts together): 181X88.5 cm. Overall good
condition. Tears at margins (tear of approx. 7 cm to lower
margin), stains, creases and slight defects. Pasted at the
corners to a plywood board (partly detached) and framed.

- על,Jan Jansson- וGeorg Horn  מאת,מפת נחלות השבטים
.)Situs Terrae Promissionis( פי כריסטיאן קראוק ואן אדריכם
. המחוברים זה לזה,גבי שישה גיליונות נייר-תחריט המודפס על
.]1658-1677 ,[אמשטרדם
. עם חלוקה לנחלות השבטים,מפה גדולת מימדים של ארץ ישראל
 בים המלח.לאורך המפה משולבים איורים של סצנות תנ"כיות
 בשתי. אדמה וצבֹיים בוערות, עמורה,נראות ארבע הערים סדום
 מסלול מסעו של- הפינות העלינות מופיעות שתי מפות קטנות
.אברהם מן העיר אּור אל ארץ כנען ומסלול נדודי בני ישראל במדבר
 המוצמדים זה לזה (ללא טקסט,המפה מורכבת משישה חלקים
Accuratissima"  באטלס1652  ראתה אור לראשונה בשנת.)בגב
.343-349  ראה לאור."orbis antique delineation
 קרעים. מצב כללי טוב. ס"מ181X88.5 :)מפה (כל החלקים יחדיו
, כתמים,) ס"מ בשוליים התחתונים7-בשוליים (קרע באורך כ
 מודבקת ללוח דיקט בשוליים (מנותקת.קמטים ופגמים קלים
.חלקית) ונתונה במסגרת

Opening price: $3000
Estimate: $4000-6000
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$3000 :פתיחה
$4000-6000 :הערכה

" .103מפת הגפן"  -מפת ארץ ישראל עם
זמורות גפנים  -גרמניה1741 ,
Onomasticum veteris testamenti sive
[ tractatus philologicusאונומסטיקון (מילון)
תנ"כי עם פרשנות פילולוגית] ,מאת יוהאן סימוניס.
ַהאלה .1741 ,כרוך עםOnomasticum novi :
[ testamentiאונומסטיקון של הברית החדשה],
מאת יוהאן סימוניס .האלה .1742 ,לטינית ,עם
עברית ,ערבית ,אתיופית ויוונית.
מול דף השער הראשון מופיע תחריט ובו מפת ארץ
ישראל ,אתריה החשובים הנזכרים בתנ"ך ,הריה
ועריה וחלוקתה לשבטים ,בעברית ,מעוטרת זמורות
גפנים ואשכולות ענבים המסמלים את פוריותה
של הארץ  -בתוך מסגרת מפוארת .ללא ציון שם
הקרטוגרף.
מפה זו הנה אחת המפות החשובות והמוקדמות
ביותר של ארץ ישראל ,שנדפסו עם כיתוב בעברית
לפני המאה ה .19-המפה נעשתה בהשראת פסוקי
יע ְּתגָ ֵרׁש ּגֹויִ ם וַ ִּת ָּט ֶע ָה,
"ג ֶפן ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ַּת ִּס ַ
תהלים ֶּ
ָארץָּ ,כּסּו ָה ִרים
יה וַ ְּת ַמ ֵּלא ֶ
יה וַ ַּת ׁ ְש ֵרׁש ׁ ָש ָר ׁ ֶש ָ
ית ְל ָפנֶ ָ
ִּפ ִּנ ָ
יר ָה ַעד יָ ם וְ ֶאל
ַארזֵ י ֵאלְּ ,ת ׁ ַש ַּלח ְק ִצ ֶ
יה ְ
ִצ ָּלּה וַ ֲענָ ֶפ ָ
יה" (תהלים פ' ,ט'-י"ב) ,כאשר זמורות
קֹות ָ
נָ ָהר יֹונְ ֶ
הענבים מייצגות באופן סמלי את עם ישראל,
יציאתו ממצרים וכיבושה של ארץ ישראל על-ידו.
על עלי הגפן מופיעים שמות מלכים ,נביאים ודמויות
תנ"כיות חשובות אחרות .על גזע הגפן מופיע השם
"ישראל".
ראש המפה פונה לכיוון צפון וגבולותיה הצפוניים
הם בלבנון וברכס החרמון .מדרום ,נתחמת המפה
בנחלת שבט יהודה ,העיר חברון וים המלח .במערב,
"הים הגדול" עם מספר כלי-שיט ,ובמזרח  -עבר
הירדן המזרחי .נהר הירדן זורם מלבנון דרומה ,דרך
אגם החולה ("מי מרום") ,ימת הכנרת ,ונשפך אל ים
103
המלח .מיקום הערים אינו מדויק מבחינה גיאוגרפית ,והעיר באר-שבע ממוקמת צפונית-מערבית לירושלים.
מחבר הספר ,יוהאן סימוניס ( ,)1698-1768פרופ' לתיאולוגיה ולהיסטוריה של הכנסיה באוניברסיטת האלה ,הבראיסט ,אוריינטליסט ובלשן.
לאור  ,1992 ,Wajntraub - Hebrew maps of the Holy Land .730עמ' .67
[ ]8דף 188 ,644 ,עמ'; [ ]3דף ]6[ ,206 ,עמ' 21.5 ,ס"מ .מצב כללי טוב .כתמים (ביניהם כתמי רטיבות) .חלק מהדפים כהים .קרעים קלים בשולי
דפים בודדים .המפה גם היא במצב טוב ,עם כתמים .קרעים קלים בשוליים העליונים של הדף עם המפה (השוליים גזורים בקו לא ישר) .המפה
אינה ממורכזת בדף .כריכה מהתקופה ,עם שדרה ופינות מעור .קרעים קלים ופגמים בכריכה .תו-ספר בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית.
למידע נוסף אודות המפה ,ראה מאמרו של אליהו הכהן'" ,מפת הגפן'  -מפה עברית נדירה משנת ( "1741מצורף).

פתיחה$3000 :
הערכה$4000-6000 :
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103. "The Grapevine Map" - Map of Palestine with Grapevines - Germany, 1741
Onomasticum veteris testamenti sive tractatus
philologicus [Lexicon of the Old Testament with
philological treatise], by Johann Simonis. Halle, 1741.
Bound with: Onomasticum novi testament [Lexicon of
the New Testament], by Johann Simonis. Halle, 1742.
Latin, Hebrew, Arabic, Ethiopian and Greek.
Engraved frontispiece - map of Palestine, with important
Biblical sites, mountains, cities, and the division into the
twelve tribes, captioned in Hebrew; decorated with
grapevines and grapes symbolizing the fertility of the
land; all within an ornate frame. Cartographer not
mentioned.
One of the earliest and most important maps of Palestine
captioned in Hebrew prior to the 19th century. The map
was inspired by verses from the Book of Psalms referring
to planting grapevines in the Land of Israel. The grapes
symbolize the People of Israel, the exodus from Egypt
and the conquest of the Land of Israel. On the grape
leaves appear the names of kings, prophets and other
outstanding biblical figures. The name "Israel" appears
on the vine.
The map is oriented to the north and its northern
borders are Lebanon and Mount Hermon. In the south,
the map reaches the estate of the tribe of Yehuda, the
town of Hebron and the Dead Sea. In the west, "the

Great Sea" with several vessels, and in the east Trans-Jordan. The River Jordan flows from Lebanon
southward, through the Hula Lake ("May Marom"),
the Sea of Galilee and into the Dead Sea. Towns
are geographically located incorrectly, for example
Beersheba is located north-west of Jerusalem.
The author of the book, Johann Simonis (1698-1768),
was a professor of Theology and History of the Church at
Halle University, a Hebraist, Orientalist and philologist.
Laor 730. Wajntraub - Hebrew Maps of the Holy Land,
1992, p. 67.
[8] leaves, 644, 188 pp; [3] leaves, 206, [6] pp, 21.5 cm. Good
overall condition. Stains (including dampstains). Some of the
pages are dark. Small tears to margins of a few pages. The
map is also in good condition, with stains. Small tears to top
margins of the map leaf (margins cut crookedly). The map is
not centered on the page. Period binding, with leather spine
and corners. Small tears and defects to binding. Bookplate on
inner side of front binding.
For more information on the map, see essay by Eliyahu
HaCohen, "'The Grapevine Map' - A Rare Hebrew Map
from 1741" (enclosed; Hebrew).
Opening price: $3000
Estimate: $4000-6000

פי- על, צבועים ביד, הדפסי אקווטינטה- Views in Egypt, Palestine, and other parts of the Ottoman Empire .104
1804 , לונדון- ציורים מאת לואיג'י מאייר
 והם מתוארכים, האחד באנגלית והשני בצרפתית,זה שני דפי שער
.1803
מול דף השער של החלק הראשון מופיע דיוקן של לואיג'י מאייר
.)(תחריט
 מזרחן, נומיסמט,) היה דיפלומטca. 1730-1812(סר רוברט איינסלי
 שגריר בריטניה באימפריה,ואספן אמנות בריטי ממוצא סקוטי
 בשנים אלה צייר עבורו.1776-1792 העות'מאנית בין השנים
לואיג'י מאייר ציורים רבים אשר תיעדו את האתרים החשובים בערי
.פיהם נדפסו תחריטים וליטוגרפיות- ועל,האימפריה העות'מאנית
,ההדפסים שבספר שלפנינו ראו אור לראשונה בשלושה כרכים
.1801-1803 בשנים
]48[ + '] עמ2[ ,102 ,)] דף (דפי שער ולוח עם דיוקן לואיג'י מאייר4[
] דף (שער אנגלי ושער2[ ;] לוחות24[ + '] עמ1[ ,47 ,] דף1[ ;לוחות
. כתמים. מצב כללי טוב. ס"מ45 .] לוחות24[ + ' עמ40 ,)צרפתי
 רישום בראש עמוד השער של החלק.קמטים בשולי כמה מהלוחות
 והטבעות, עם שדרה ופינות מעור כחול, כרוך בכריכה נאה.הראשון
. פגמים קלים בכריכה. חיתוך דפים עליון מוזהב.מוזהבות
$7000 :פתיחה
$8000-12,000 :הערכה
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Views in Egypt, Palestine, and other parts of the
 ארץ ישראל וחלקים נוספים, [מראות מצריםOttoman Empire
Sir Robert(  מאת סר רוברט איינסלי,]של האימפריה העות'מאנית
, לונדון,R. Bowyer  עבורThomas Bensley  נדפס בידי.)Ainslie
. אנגלית. שלושה חלקים בכרך אחד.1804
 הדפסי96- מלווה ב,ספר בנושא האימפריה העות'מאנית
פי ציורים מאת האמן לואיג'י- שנעשו על, צבועים ביד,אקווטינטה
 את הציורים יצר.)1755-1803 ,Luigi Mayer( (לודוויג) מאייר
מאייר עבור הדיפלומט והמזרחן הבריטי רוברט איינסלי בתקופת
.כהונתו של איינסלי כשגריר בריטניה באימפריה העות'מאנית
 החלק.)הספר מחולק לשלושה חלקים (שער נפרד לכל חלק
הדפסים (הדפסים- לוחות48 הראשון מוקדש למצרים וכולל
 מסגדים ואתרים שונים, הספינקס,המתארים את הפירמידות
.) והדפסים המתארים את האוכלוסייה המקומית,בערי מצרים
 רובם,הדפסים- לוחות24 החלק השני מוקדש לארץ ישראל וכולל
מתארים את ירושלים וסביבותיה (מבט על ירושלים מכיוון הר
, בריכת השילוח, בריכות בית חסדא, מבט על כנסיית הקבר,הזיתים
 החלק השלישי מוקדש.) ועוד, בית לחם, עמק יהושפט,יד אבשלום
 ובפרט לסביבות,למספר אתרים נוספים באימפריה העות'מאנית
 לחלק.הדפסים- לוחות24  והוא כולל,העיר קאראמאן שבטורקיה

104a

104b
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104c

104. Views in Egypt, Palestine, and other parts of the Ottoman Empire - Aquatints, Colored by Hand, after
Paintings by Luigi Mayer - London, 1804
Views in Egypt, Palestine, and other parts of the Ottoman
Empire by Sir Robert Ainslie. Printed by Thomas Bensley
for R. Bowyer, London, 1804. Three parts in one volume.
English.
A book about the Ottoman Empire, accompanied by
96 hand-colored aquatints, after paintings by the artist
Luigi (Ludwig) Mayer (1755-1803). The paintings were
created by Mayer for the British diplomat and orientalist
Robert Ainslie while Ainslie served as the ambassador of
Britain in the Ottoman Empire.
The book is divided into three parts (separate title page
for each part). The first part is dedicated to Egypt and
includes 48 plates (prints depicting the pyramids, the
sphinx, mosques and various sites in Egyptian towns as
well as prints depicting local population). The second
part is dedicated to Palestine and includes 24 plates,
most of them depicting Jerusalem and the surroundings
(view of Jerusalem from Mount of Olives, view of
the Church of the Holy Sepulchre, Pools of Bethesda,
Pool of Siloam, Tomb of Absalom, Valley of Josaphat,
Bethlehem and more). The third part is dedicated to
several additional sites in the Ottoman Empire, mainly
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around the city of Karaman in Turkey, and includes
24 plates. This part has two title pages, one in English
and one in French, dated 1803. Engraved frontispiece
portrait of Luigi Mayer appears in the first part.
Sir Robert Ainslie (ca. 1730-1812) was a British
diplomat, numismatist, orientalist and art collector of
Scottish origin, ambassador of Britain in the Ottoman
Empire during the years 1776-1792. Luigi Mayer
was commissioned by Ainslie to make paintings and
drawings of the important sites in the Ottoman Empire,
and many engravings and lithographs were printed after
his works. The prints in this book were first published in
three parts, in the years 1801-1803.
[4] leaves (title pages and a frontispiece engraving), 102, [2]
pp + [48] plates; [1] leaf, 47, [1] pp + [24] plates; [2] leaves
(English title page and French title page), 40 pp + [24] plates.
45 cm. Good overall condition. Stains. Creases to margins of
some plates; an inscription on top of the title page of the first
part. Fine binding, with blue leather spine and corners and
gilt embossing. Gilt edges. Slight defects to binding.
Opening price: $7000
Estimate: $8000-12,000

105b

105a

 - Sir David Wilkie's Sketches in Turkey, Syria & Egypt .105כרך ליטוגרפיות על-פי רישומים מאת דיוויד ווילקי  -לונדון,
1843
Sir David Wilkie's Sketches in Turkey, Syria & Egypt, 1840
[ & 1841רישומיו של סר דיוויד ווילקי בטורקיה ,סוריה ומצרים,
 1840ו .]1841-הוצאת [ ,Messrs Graves and Warmsleyלונדון],
 .1843אנגלית.
כרך בפורמט גדול ( .)folioכולל  25ליטוגרפיות גדולות מאת
ג'וזף נאש ( )Joseph Nashעל-פי רישומים מאת דיוויד ווילקי
( .)David Wilkieהליטוגרפיות מתארות דמויות אותן פגש ווילקי
במהלך ביקורו במזרח התיכון בשנים  .1840-1841ביניהן  -סולטן
האימפריה העות'מאנית ,אבדילמג'יט הראשון; הנסיך הפרסי
 ;Halakoo Mirzaתושבי ערים שונות באימפריה העות'מאנית,
ובהם תושביה היהודים של ירושלים (אישה עם ילדה ,קבוצת נשים
הקוראות בתנ"ך); דמויות לצד קשת אקה הומו; רץ תורכי המודיע
על כיבוש העיר עכו; ועוד .הליטוגרפיות מתוארות וחתומות בלוח;
חלקן מתוארכות.
דף השער נדפס גם הוא בדפוס ליטוגרפי .אחריו נכרך דף אשר
בצדו האחד מודפסת הקדשה מאת המו"לים ובצדו השני מודפסת
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רשימת הלוחות.
הצייר דיוויד ווילקי ( )1785-1841נולד בסקוטלנד ולמד אמנות
בלונדון ,שם הציג את עבודותיו בתערוכות החל משנת  .1806בשנת
 1811נבחר ווילקי לעמית האקדמיה המלכותית לאמנויות ,ובשנת
 1830מונה לתפקיד ציירו הראשי של מלך הממלכה המאוחדת.
ווילקי יצא למסע למזרח התיכון בשנת  ,1840על מנת להתוודע
לנופיה ולאתריה של ארץ הקודש ולאסוף חומרים ליצירת עבודות
בנושאים תנ"כיים .במהלך מסעו צייר את דיוקנו של סולטן
האימפריה העות'מאנית ,ודיוקנאות נוספים .בשנת  ,1841בדרכו
חזרה ללונדון ,חלה ונפטר על סיפון אניה בסמוך לחופי גיברלטר.
[ ]27דף (ודפים ריקים אשר נכרכו בין לוחות הליטוגרפיות)53 ,
ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים רבים .כמה מהדפים כהים .קמטים.
קרעים בשולי חלק מהדפים .כריכה מקורית ,עם הטבעות מוזהבות,
שדרה ופינות מעור .קרעים ובלאי בכריכה (בעיקר בפינות ובשדרה).
פתיחה$14,000 :
הערכה$15,000-18,000 :

105. Sir David Wilkie's Sketches in Turkey, Syria &
Egypt - Volume of Lithographs after Sketches by
David Wilkie - London, 1843
Sir David Wilkie's Sketches in Turkey, Syria & Egypt, 1840
& 1841. [London]: Messrs Graves and Warmsley, 1843.
English.
A large format (folio) volume, with 25 large lithographs
by Joseph Nash after sketches by David Wilkie. The
lithographs depict figures that Wilkie met during his
visit to the Middle East in the years 1840-1841. Among
them - Sultan of the Ottoman Empire, Abdülmecid I;
Persian Prince Halakoo Mirza; inhabitants in various
towns in the Ottoman Empire, among them Jews
in Jerusalem (woman with a child, group of women
reading the scriptures); figures near Ecce Homo arch; A
Turkish courier announcing the occupation of Acre; and
more. The lithographs are titled and signed in the plate;
some are dated. Lithographed titled page followed by a
leaf with a dedication from the publishers on one side
and the list of plates on the other side.
The painter David Wilkie (1785-1841) was born in
Scotland and studied art in London where he exhibited
his works as of 1806. In 1811 Wilkie was elected an
associate of the Royal Academy of Art, and in 1830
was appointed as painter to the King. Wilkie went
on a journey to the Middle East in 1840, to make the
acquaintance of the Holy Land and gather materials
for Biblical-themed works. During his journey Wilkie
105c
painted the portrait of the Ottoman Sultan and other
portraits. In 1841, while on his way back to London, he
fell sick and died on board of a ship near the shores of Gibraltar.
[27] leaves (and blank leaves bound between the lithograph plates), 53 cm. Good-fair condition. Numerous stains. Several dark
leaves. Creases. Tears at margins of some leaves. Original half leather binding, with gilt embossings. Tears and wear to binding
(mainly to corners and spine).
Opening price: $14,000
Estimate: $15,000-18,000

19- המאה ה, פריז- פי ציוריו של פרנסואה אדמונד פאריי- ליטוגרפיות צבעוניות על- " "מזכרת מירושלים.106
-  בעמוד השער משולבת ליטוגרפיה נוספת.מכיוון הר הזיתים
 בתחילת הכרך מופיעים ארבעה עמודי.שרטוט פנים כנסיית הקבר
.טקסט עם תיאורי האתרים הנראים בליטוגרפיות
 כתמי חלודה. מצב בינוני. ס"מ62 ,] לוחות ליטוגרפיות14[ ,] דף3[
 נקבי תילוע וקרעים. קמטים. דף השער כהה.רבים בכל הדפים
, כריכה מקורית.)קלים בשולי הדפים והלוחות (ללא פגיעה באיורים
. מחוזקת ברצועות בד, עם דפי בטנה חדשים,בלויה ומשוקמת
 בצדה האחורי של הכריכה מוטבעים ראשי.חיתוך דפים מוזהב
.J. P. התיבות
$3000 :פתיחה
$4000-6000 :הערכה
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Souvenirs de Jerusalem. Album Dessiné par M. Le Contre.] בקירוב1862[ , פריז,Arthus Bertrand  הוצאת.Amiral Pâris
.צרפתית
) ובוelephant folio(  כרך בפורמט גדול,""מזכרת מירושלים
עשרה ליטוגרפיות מרשימות וגדולות המתארות אתרים-ארבע
פי ציורים מאת סגן האדמירל הצרפתי- על,קדושים בירושלים
;)1806-1893 ,François-Edmond Pâris( פרנסואה אדמונד פאריי
.רובן צבעוניות
מרבית הליטוגרפיות מתארות את חלליהם הפנימיים של מסגדים
 כנסיית, כנסיית המולד,אקצא- מסגד אל,וכנסיות (כיפת הסלע
 אחת הליטוגרפיות מתארת את העיר ירושלים במבט.) ועוד,הקבר

106c

106a

106. "Souvenir from Jerusalem" - Color Lithographs
after Paintings by François-Edmond Pâris - Paris,
19th Century
Souvenirs de Jerusalem. Album Dessiné par M. Le
Contre-Amiral Pâris. Paris: Arthus Bertrand, [ca. 1862].
French.
"Souvenir from Jerusalem", elephant folio volume with
fourteen large and impressive lithographs depicting
holy sites in Jerusalem, after paintings by Vice Admiral
François-Edmond Pâris (1806-1893); most lithographs
are in color.
Most of the lithographs depict the interiors of mosques
and churches (Dome of the Rock, El-Aqsa mosque, Church
of Nativity Church of the Holy Sepulchre, and more).
One lithograph depicts the city of Jerusalem viewed
from the Mount of Olives. An additional lithograph
on the title page depicts a plan of the interior of the
Church of the Holy Sepulchre. The volume opens with
four text pages with descriptions of the sites depicted
in the lithographs.
[3] leaves, [14] lithograph plates, 62 cm. Fair condition.
Significant foxing to most of the leaves. Darkened title page.
Creases, worming and small tears at margins of leaves and
plates (not affecting drawings). Contemporary binding, worn
and restored, with new endpapers, reinforced with cloth
strips. Gilt edges. The initials "J.P." are embossed on the back
binding.
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Opening price: $3000
Estimate: $4000-6000
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107b

107a

107. "14 Stations of the Via Dolorosa" - Lithographs
- Paris, 1855

1855 , פריז-  ליטוגרפיות- " תחנות הויה דולורוזה14" .107

Les Quatorze Stations de la Voie Douloureuse [14
Stations of the Via Dolorosa]. Paris: M. Doussault, 1855.
French. Second edition.
Large (folio) format volume. Fourteen large lithographs
depicting the fourteen stations of the "Via Dolorosa"
in the Old City in Jerusalem, map of the route, and a
text describing the various stations. The lithographs
were created after paintings by the French artist Charles
Doussault. Title page is printed in red ink.
[3] leaves (title page and two text pages), [15] plates, 52 cm.
Good-fair condition. Significant foxing and slight defects.
Several dark pages. Some leaves are partly detached. Original
cloth-covered binding with gilt embossing. Gilt edges. Worn
binding (large defect on front). Bookplate on the inner side
of front binding.
Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000
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 תחנות14[ Les Quatorze Stations de la Voie Douloureuse
. צרפתית.1855 , פריז,M. Doussault  הוצאת.]"ה"ויה דולורוזה
.מהדורה שניה
עשרה ליטוגרפיות גדולות- כולל ארבע.)folio( כרך בפורמט גדול
עשרה תחנות ה"ויה דולורוזה" בעיר העתיקה-המתארות את ארבע
 וטקסט נלווה המתאר את התחנות, מפה של המסלול,בירושלים
פי ציורים מאת האמן הצרפתי- הליטוגרפיות נעשו על.השונות
. דף השער נדפס בדיו אדומה.Charles Doussault
- מצב טוב. ס"מ52 ,] לוחות15[ ,)] דף (שער ושני דפי טקסט3[
. כמה מהדפים כהים. כתמי חלודה רבים ופגמים קלים.בינוני
 עם, מחופה בד, כריכה מקורית.חלק מהדפים מנותקים חלקית
 הכריכה בלויה (עם פגם. חיתוך דפים מוזהב.הטבעות מוזהבות
. תו ספר בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית.)גדול בחזיתה
$2000 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה
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 .108אוסף גדול של תצלומים סטריאוסקופיים על זכוכית  -תצלומים מארץ ישראל  /מכשיר סטריאוסקופ חשמלי מפואר
אוסף גדול של תצלומים סטריאוסקופיים על זכוכית ,מארץ ישראל ,מסביבותיה ומאירופה[ .שנות ה.]20-30-
בין התצלומים :כ 100-תצלומים מארץ ישראל .ביניהם :תצלומים רבים מהעיר העתיקה בירושלים ומאזור ים המלח ומדבר יהודה (תצלומים
של חומות העיר העתיקה ,רחובות ודמויות בירושלים ,תצלומים של מחנה אוהלים ,תצלום מעין פרת ,ועוד) ,תצלומים מטבריה ומהמושבה
מגדל ,וכמה תצלומים נוספים .חלקם מתוארים ומתוארכים בכתב-יד ,בעברית .כ 20-תצלומים מטיול לדמשק ולערים נוספות בסביבותיה.
כ 60-תצלומים מאיטליה (ונציה ופירנצה) ,תצלומים מצ'כיה ומגרמניה ותצלומים שצולמו על סיפון ספינה 90 .תצלומים משפחתיים ועשרות
תצלומים המתעדים מעבדה מדעית.
מהתצלומים עולה כי האוסף היה שייך למשפחה שעלתה לארץ מגרמניה .כפי הנראה ,אבי המשפחה עסק בארץ במחקר מדעי.
התצלומים נתונים בקופסאות פח .חלקם מתוארים בכתב-יד ומתוארכים (על גבי הזכוכית או על גבי הקופסאות).
סה"כ כ 330-תצלומים ,חלקם אינם על זכוכית וחלקם על זכוכיות צבעוניות .מצב כללי בינוני (כמה מהתצלומים במצב גרוע) .רבים מהתצלומים
מוכתמים ופגומים (פגעי רטיבות רבים).
מכשיר סטריאוסקופ חשמלי מפואר ,תוצרת " ,"Stereoscope Magnetique Planoxצרפת[ ,ראשית המאה ה.]20-
 51X24X30ס"מ .מצב בינוני-טוב .המכשיר תקין ,אך פגום מעט וחלק מחלקי המתכת שבו חלודים.

·

·

·

·

פתיחה$2500 :
הערכה$3000-5000 :
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108c

108d

108. Large Collection of Stereoscopic Photographs on Glass - Photographs from Palestine / Elaborate Electric
Stereoscope
A large collection of stereoscopic photographs on glass, from Palestine and its vicinity and from Europe. [1920s-30s].
Among the photographs: About 100 photographs from Palestine. Among them: numerous photographs from the Old
City of Jerusalem and from the area of the Dead Sea and the Judean Desert (photographs of the Old City walls, streets
and figures in Jerusalem, photographs of a tent camp, photograph from Ein Prat, and more), photographs from Tiberias
and Migdal, and more. Some are titled and dated by hand, in Hebrew. About
20 photographs from a trip to Damascus and other towns in the vicinity.
About 60 photographs from Italy (Venice and Florence), photographs from
Czechoslovakia and Germany and photographs taken on the deck of a ship.
90 family photographs and tens of photographs documenting a laboratory.
It seems that the collection belonged to a family who emmigrated from
Germany to Palestine. Possibly, the head of the family was involved in scientific
research in Palestine.
The photographs are placed in tin boxes. Some are titled by hand and dated
(on the glass or on the boxes).
Total of about 330 photographs, some are not on glass and some are on colored glass.
Fair overall condition (some in poor condition). Some photographs are stained and
damaged (significant dampness damages).
An elaborate electric stereoscope made by "Stereoscope Magnetique Planox",
France, [early 20th century].
51X24X30 cm. Fair-good condition. The device is in working order, but slightly
defected and some metal parts are rusted.

·

·

·

·

Opening price: $2500
Estimate: $3000-5000

108e
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109a

 .109אוסף גדול של תמונות ותצלומים סטריאוסקופיים של ארץ ישראל  /מכשיר סטריאוסקופ מהודר
אוסף הכולל כ 500-תמונות ותצלומים סטריאוסקופיים של
נופים ,אתרים ודמויות בארץ ישראל (רובם סטים שלמים) ומכשיר
סטריאוסקופ מהודר .ארה"ב ,אנגליה ,הולנד וארץ ישראל ,ראשית
המאה ה 20-בקירוב.
האוסף כולל:
 27 ,Jerusalem through the Stereoscopeתצלומים בהוצאת
חברת [ ,Underwood & Underwoodארה"ב] .נתונים בקופסה
מקורית דמויית שני כרכי ספרים.
 100 ,Palestine through the Stereoscopeתצלומים בהוצאת
חברת [ ,Underwood & Underwoodארה"ב] .נתונים בקופסה
מקורית דמויית שני כרכי ספרים ומלווים במדריך עם הסברים
אודות האתרים המצולמים ("Traveling in the Holy Land
 ,"Through the Stereoscopeמאת .)Jesse Lyman Hurlbut
( 47 ,The Travel of the Old Testamentמתוך  )51תצלומים
בהוצאת חברת [ ,Underwood & Underwoodארה"ב] .נתונים
בקופסה דמויית שני כרכי ספרים ומלווים בספר עם הסברים אודות
האתרים המצולמים ( ,The Travel of the Old Testamentמאת
.)1909 ,Rev. Wm. Byron Forbush
 100 ,Holy Land Seriesציורים (ממוספרים  )501-600בהוצאת
[ ,Truman Ward Ingersollארה"ב].1904 ,
 - Palestine, Tour No. 1 / Palestine, Tour No. 2שני סטים

·
·
·
·
·

 | 194אפריל 2018

י

של תצלומים בהוצאת " ,"Sunbeam Tours Ltd.לונדון .כל סט
כולל  36תצלומים וחוברת עם הסברים אודות האתרים המצולמים
(" ,)"Sunbeam Companionונתון בקופסת קרטון מקורית.
 99תצלומים (מתוך סט של מאה) בהוצאת ","Realistic Travels
[לונדון].
 20תצלומים בהוצאת .Keystone View Company
 14תצלומים בהוצאת .Underwood & Underwood
 16תצלומים בהוצאת " ,"Wereld-Touristהולנד.
עשרה תצלומים סטריאוסקופיים המתוארים בלוח ברוסית (בגב
שניים מהם מופיעה חותמת-דיו ברוסית" :אנטון-מיכאל כרמי,
השער החדש ,ירושלים").
מכשיר סטריאוסקופ מתקפל ,עשוי עץ ,תוצרת חברת
" ,"Stereoscopic Companyלונדון (על תווית היצרן מופיע
הכיתוב "Stereoscopic Company Improved Graphoscope,
.)"54 Cheapside, 108 & 110 Regent St
מצורפים :ארבעה מכשירי סטריאוסקופ עשויים עץ ומתכת.
גודל ומצב משתנים .במכשיר הסטריאוסקופ חסרות כמה פיסות
מתכת.

·
·
·
·
·
·

פתיחה$1500 :
הערכה$2000-4000 :

109. Large Collection of Stereoscopic Photographs of Palestine / Fine Stereoscope Device
A collection of about 500 stereoscopic pictures and
photographs of views, sites and figures in Palestine
(most of them are complete sets) and an elaborate
stereoscope device. United States, England, Holland and
Palestine, ca. early 20th century.
The collection includes:
Jerusalem through the Stereoscope, 27 photographs
published by Underwood & Underwood, [USA].
Contained in the original case in the shape of two book
volumes.
Palestine through the Stereoscope, 100 photographs
published by Underwood & Underwood, [USA].
Contained in the original case, in the shape of two book
volumes and accompanied by a book with descriptions
of the photographed sites ("Traveling in the Holy Land
through the Stereoscope", by Jesse Lyman Hurlbut).
The Travel of the Old Testament, 47 (out of 51)
photographs published by Underwood &Underwood
company, [USA]. Contained in a case in the shape of
two book volumes and accompanied by a book with
descriptions of the photographed sites (The Travel of
the Old Testament, by Rev. Wm. Byron Forbush, 1909).
Holy Land Series, 100 pictures (numbered 501-600)
published by Truman Ward Ingersoll, [USA], 1904.
Palestine, Tour No. 1 / Palestine, Tour No. 2 - two sets
of photographs published by "Sunbeam Tours Ltd",

·
·

·

·
·
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London. Each set includes 36 photographs and a booklet
with descriptions of the photographed sited ("Sunbeam
Companion") and is housed in the original cardboard
case.
99 photographs (from a set of one hundred) published
by "Realistic Travels", [London].
20 photographs published by Keystone View Company.
14 photographs published by Underwood &
Underwood.
16 photographs published by "Wereld-Tourist",
Holland.
Ten stereoscopic photographs titled in the plate
in Russian (on the back of two appears an ink-stamp
in Russian: "Anton-Michael Carmi, the New Gate,
Jerusalem").
A folding stereoscope device, made of wood,
manufactured by "Stereoscopic Company", London (the
manufacturer's label areads "Stereoscopic Company
Improved Graphoscope, 54 Cheapside, 108 & 110 Regent
S.").
Enclosed: Four stereoscope devices made of wood and
metal.
Size and condition vary. Several pieces of metal are missing
from the stereoscope device.

·
·
·
·
·
·

Opening price: $1500
Estimate: $2000-4000
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" .110מגילת סתרים"  -על משה מונטיפיורי  -אפרים דיינארד  -נדפס ב 50-עותקים על נייר בצבע זהב  -ניו-יורק1928 ,
מגלת סתרים ,יספר לדור פעולות האיש ר' משה מונטיפיורי,
הטובות גם הרעות ,מאת אפרים דיינארד .דפוס "אריאם פרעס"
[ ,]Oriomניו-יורק.1928 ,
ספר העוסק במשה מונטיפיורי ובאחיינו-יורשו יוסף סבאג-
מונטיפיורי ,ובטענותיו של דיינארד עליהם .נדפס בחמישים עותקים
בלבד" ,רק בעד אוצרות ספרים לזכרון ,לא בעד המון העם ,"...על
גיליונות נייר עבים שצדם האחד בעל מרקם מיוחד ובצבע זהב.
בתחילת הספר מצהיר דיינארד כי הוא מבקש לספר כיצד "עשו
אותו [את מונטיפיורי] לאליל הפתאים האמללים" .בהמשך כותב
דיינארד ,כי למעשה לא עשה מונטפיורי דבר בשתדלנותו ,כי היה
קמצן וקשה-לב ואטם את אזניו לצרכיהם האמיתיים של עניי ארץ
ישראל ,וכיצד החזיק סבאג-מונטיפיורי שלא כהוגן בשטח שנקנה
בכספי יהודה טורא לטובת עניי ירושלים .בסוף הספר מצורפים
לוחות-צילום של מכתב ששלחו רבני ירושלים לסבאג-מונטיפיורי.
טענותיו של דיינארד שזורות בטענות ממלחמת החורמה שלחם
בחסידות ,בנצרות ובסוציאליזם ,והוא נוטה להאשים את כל אויביו
(ובהם גם את מונטיפיורי) ,שהם נגועים בכל השלושה.
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אפרים דיינארד ( - )1846-1930ביבליוגרף וסופר עברי ,אספן ספרים
וסוחר ספרים; מגדולי הביבליוגרפים העבריים של העת החדשה.
היסטוריון ופולמוסן ,אשר נחשב לדמות צבעונית ומרתקת .דיינארד
נולד בעיר שוסמאקן (כיום  ,Valdemārpilלטביה) .מגיל צעיר
הרבה במסעות ברחבי העולם ,בהם חקר קהילות יהודיות שונות
ואסף ספרים וכתבי-יד עבריים .בשנות השמונים של המאה ה19-
החזיק בית מסחר לספרים באודסה .בשנת  1888היגר לארה"ב,
שם עסק במסחר בספרים ,ובין היתר ניסה להקים מושבה יהודית
חקלאית במדינת נבדה .לאחר שנסיונו זה נכשל ,היגר לארץ ישראל
בשנת  1913והתיישב ברמלה .גם שם פעל להקמת מושבה יהודית
חקלאית ,אך בשנת  1916גורש בידי הטורקים ,ונאלץ לחזור לארה"ב.
כ"ד עמודות ]2[ ,לוחות 36 ,ס"מ .מצב כללי טוב .גליונות לא חתוכים
בשוליים העליונים (רק גליון אחד חתוך) .חותמות ספריה .רישום
בעיפרון .מעט שחיקה ובלאי בקווי הקיפול של הגיליונות .כריכת
בד ,משוקמת בצדה הפנימי ופרומה מעט .כתמים בכריכה .תו ספר.
פתיחה$3000 :
הערכה$4000-6000 :
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110. "Megilat Starim" - On Moses Montefiore - Ephraim Deinard - Printed in 50 Copies on Gold-Colored
Paper - New York, 1928
Megilat Starim… [Book of Secrets on the Works of
Moses Montefiore, the Good and the Bad], by Ephraim
Deinard. New York: Oriom Press, 1928.
A book about Moses Montefiore and his nephewinheritor Joseph Sebag-Montefiore and Deinard's
claims pertaining to them. Printed in fifty copies only,
"To be kept in libraries for remembrance and not for
the popular readership…", on thick sheets, one side of
which is of a special texture and gold-colored.
In the beginning of the book Deinard declares that he
wishes to tell how "he [Montefiore] was made the idol
of the miserable innocents". Later Deinard writes that
in fact Montefiore achieved nothing by his lobbying,
that he was a miser and hard-hearted and that he closed
his ears to the true needs of the poor of Palestine. In
addition he claims that Sebag-Montefiore unjustly held
in his possession property bought with the money of
Judah Touro for Jerusalem's poor. At the end of the book
are facsimile plates of a letter sent by Jerusalem's rabbis
to Sebag-Montefiore. Deinard's claims are intertwined
with his aggressive claims against Hassidism, Christianity
and socialism, and he tends to accuse all of his enemies
(including Montefiore) that they are tainted by all three.
Ephraim Deinard (1846-1930) - bibliographer and
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Hebrew author, book collector and trader; one of the
greatest Hebrew bibliographers of the modern era.
Deinard was a historian and polemicist, considered a
colorful and fascinating figure. He was born in the town
of Sasmaka (currently Valdemārpils, Latvia). From a
young age he embarked on numerous journeys around
the world, studying different Jewish communities and
collecting Hebrew books and manuscripts. In the 1880s
he was the owner of a bookstore in Odessa. In 1888
he immigrated to the U.S., where he engaged in book
trading; among other things, he attempted to found
an agricultural Jewish settlement in Nevada. After this
attempt failed, he immigrated to Palestine in 1913,
settling in Ramla. There he also promoted the founding
of an agricultural Jewish settlement, but in 1916 he
was expelled by the Turks, forcing him to return to the
United States.
24 columns, [2] plates, 36 cm. Good overall condition. Top
edges of sheets uncut (only one sheet is cut). Library stamps.
Pencil inscription. Some wear and rubbing to the sheets'
folding lines. Cloth binding, restored on its inner side and
slightly unraveled. Stains to binding. Bookplate.
Opening price: $3000
Estimate: $4000-6000

 מהדורה ראשונה עם הקדשה- " "במושבת העונשין.111
ידו של פרנץ קפקא-בכתב
. מאת פרנץ קפקא,] [במושבת העונשיןIn der Strafkolonie
. גרמנית.1919 , לייפציג,Kurt Wolff הוצאת
,"עותק מתוך המהדורה הראשונה של הספר "במושבת העונשין
. עותקים1000-שנדפסה ב
Für Erwin :)יד (בגרמנית-בעמוד הראשון מופיעה הקדשה בכתב
Arnstein, im Dankbarkeit für das Glück, das von ihn
 בהכרת תודה על האושר הנובע, ("לארווין ארנשטייןausging
.1923 , פראג:" (פרנץ קפקא) ומתוארכתK"  חתומה,)"ממנו
.ארווין ארנשטיין היה מורה בבית הספר היסודי ליהודים בפראג
, שאחייניתו היתה מתלמידות בית הספר,הסופר פרנץ קפקא
 העניק1923  ובשנת,הוקיר מאוד את יחסו של ארנשטיין לתלמידיו
. לרגל עלייתו ארצה,לו את העותק שלפנינו כמתנת פרידה
Kafka, : ראה,למידע נוסף על ארנשטיין ועל היכרותו עם קפקא
M.  הוצאת,Mark H. Gelber  בעריכת,Zionism and beyond
.2004 , טיבינגן,Niemeyer
 כתמים ופגמים קלים (בעיקר. מצב טוב. ס"מ בקירוב23 ,'] עמ2[ ,68
 עם פגמים וקרעים לאורך, עטיפה מנותקת כמעט לגמרי.)בשוליים
 על גבי העטיפה הקדמית מודבקת תווית נייר.השדרה ובשוליים
. עם קרעים קלים בשוליים,עם שם הספר
$7000 :פתיחה
$10,000-15,000 :הערכה
111a

111. "In the Penal Colony" - First Edition with a Dedication Handwritten by Franz Kafka
In der Strafkolonie [In the Penal Colony], by Franz Kafka.
Leipzig: Kurt Wolff, 1919. German.
Copy from the first edition of the book "In the Penal
Colony". Printed in 1,000 copies.
On the first page appears a handwritten dedication (in
German): Für Erwin Arnstein, im Dankbarkeit für das
Glück, das von ihn ausging ("For Erwin Arnstein, with
many thanks for the happiness which he emanated"),
signed "K" (Franz Kafka) and dated: Prague, 1923.
Erwin Arnstein was a teacher in the elementary school
for Jews in Prague. The author Franz Kafka, whose
niece was a pupil in the school, appreciated Arnstein's
attitude towards his students, and in 1923, before

Arnstein emigrated to Palestine, he awarded him this
copy of the book as a farewell gift.
For additional information about Arnstein and his
acquaintance with Kafka, see: Kafka, Zionism and
Beyond, edited by Mark H. Gelber, published by M.
Niemeyer, Tübingen, 2004.
68, [2] pp, approx. 23 cm. Good condition. Slight stains
and defects (mostly at margins). Cover almost completely
detached, with defects and tears along the spine and at
margins. A paper label with the title of the book is pasted on
the front cover, slightly torn at margins.
Opening price: $7000
Estimate: $10,000-15,000

111b

2018  | אפריל198

112b

112a

 .112מכתב בעל תוכן אנטישמי בכתב-ידו ובחתימתו של ריכרד וגנר  -לוצרן1869 ,
מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של המלחין הגרמני ריכרד וגנר .נשלח,
כפי הנראה ,לסופר ,הפילוסוף והמוזיקולוג הצרפתי Édouard
 .Schuréלוצרן (שוויץ) 25 ,באפריל  .1869גרמנית.
במכתב מביע וגנר את דעותיו האנטישמיות על יהודי צרפת
ועל יהודים ממוצא גרמני ,תוך נסיון להסביר לידידו את הרעיון
העומד בבסיס מאמרו "היהדות במוזיקה" .בין היתר ,כותב וגנר
כי היטמעותם של היהודים בחברה הצרפתית מונעת מהצרפתים
להבחין ב"השפעתה ההרסנית של הרוח היהודית על התרבות
המודרנית" ,דן בחשיבות ההבחנה בין גרמני-יהודי לגרמני "אמיתי"
(על כך הוא כותב" :התייחסות אל היינה ,אל גתה ,אל מאיירבר,
ואולי גם אלי ,כאל מקשה אחת ,מובילה לבלבול ממנו סובלת
תפיסתם של הצרפתים את האופי הגרמני") ,ומציין כי העיתונות
הגרמנית נמצאת כולה בידיים יהודיות.
בתחילת המכתב מתייחס וגנר למאמר אשר פרסם ידידו (נמען
המכתב) בכתב העת הצרפתי .Revue des Deux Monde
הנמען הוא ,כפי הנראה ,Édouard Schuré ,סופר ,פילוסוף
ומוזיקולוג צרפתי אשר מאמרו על יצירותיו של וגנרLe drame" ,
 "musical et l'oeuvre de M. Richard Wagnerהתפרסם בכתב
העת  Revue des Deux Mondeכשבועיים לפני שכתב וגנר את

המכתב שלפנינו.
המלחין והמסאי הגרמני וילהלם ריכרד וַ גְ נֵ ר (Wilhelm Richard
 )1813-1883 ,Wagnerנודע בעיקר בזכות האופרות שיצר .יצירותיו,
שנחשבו למקוריות ולחלוציות בתקופתו ,השפיעו על התפתחות
השפה המוזיקלית של האופרה ושל המוזיקה הקלאסית בכלל .וגנר
נודע באנטישמיות החריפה שלו ,והתבטא לא פעם נגד היטמעות
היהודים בתרבות הגרמנית .את תפיסת עולמו האנטישמית הביע,
בין היתר ,במאמרו "היהדות במוזיקה" (המאמר פורסם לראשונה
בשנת  ,1850תחת שם העט  ,K. Freigedenkופעם נוספת בשנת
 1869תחת שמו המלא של וגנר) .במאמר זה טען וגנר כי היהודים
אינם מסוגלים לעסוק במוזיקה ,והזהיר מפני "ייהודה" של האמנות
בכלל ושל המוזיקה בפרט.
בשל האנטישמיות של וגנר ,לא נוגנו יצירותיו בפומבי בישראל,
ובמשך שנים רבות גם לא שודרו בערוצי התקשורת הממלכתיים.
[ ]1דף ,מקופל לשניים (ארבעה עמודים כתובים) 18.5 ,ס"מ .מצב
טוב .סימני קיפול וכתמים קלים.
י

פתיחה$5000 :
הערכה$8000-12,000 :
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יהודה- רשימות ודפי טיוטה ששימשו להכנת מילון בן.113
יהודה- פתקים בכתב ידו של אליעזר בן-

112. Letter with Anti-Semitic Content Handwritten
and Signed by Richard Wagner - Luzerne, 1869

 אשר שימשו להכנת ערכי,יד-רשימות בכתב-אוסף פתקים ודפי
,)""מילון הלשון העברית הישנה והחדשה" ("מילון בן יהודה
.ועוסקים במלים המתחילות באות שי"ן
:האוסף כולל
יד מלים והערות קצרות- פתקים עליהם נכתבו בכתב108-כ
 עדויות ודוגמאות, מובאות, מקורות,מקומות- מראי:הנוגעות להן
יהודה ואת- אשר שימשו את בן,מהספרות העברית לאורך הדורות
 מהפתקים18  לפחות.ממשיכי דרכו בהכנת ערכי האות שי"ן למילון
, משופין,יהודה ועוסקים במלים שפיות-נכתבו בידי אליעזר בן
 ובמלים נוספות, שפופרות, שפיפון, שיפועים, שיפוע, שפיר,ׁשפה
.)יהודה במילונו (בחלקם רק מלים בודדות בכתב ידו-שכלל בן
יהודה- מהפתקים נכתבו בכתב ידם של ממשיכי דרכו של בן90-כ
.)בעריכת המילון (ראה להלן
- של ממשיכי דרכו של בן,יד שונים-יד (כתבי- דפים בכתב40
ה (וכן כמה דפים-ק- טיוטות לערכים ִׁש ְפ ֵׁשף עד שורש ש,)יהודה
.)העוסקים בערך ְׁש ָמ ָמה
) היה חלוץ הדיבור העברי וחוקר1858-1922( יהודה-אליעזר בן
 הוא חולל והניע את תהליך השיבה המלאה אל.השפה העברית
יהודה פעל להפצת רעיונותיו באמצעות- בן.השפה העברית
, הקים את ועד הלשון העברית וחיבר את מילונו הגדול,עיתוניו
 אשר נחשב למפעל,""מילון הלשון העברית הישנה והחדשה
,1908-1959  המילון יצא לאור בהדרגה בשנים.חייו הגדול ביותר
 שעליהם נוסף כרך,ובשלמותו הוא מונה שישה עשר כרכים
 חמשת כרכיו הראשונים של המילון נדפסו עוד טרם.מבוא גדול
 והם היחידים שראו אור טרם מותו של,מלחמת העולם הראשונה
,יהודה הספיק לערוך את הכרכים השישי והשביעי- בן.יהודה-בן
אך אלה נדפסו רק לאחר מותו (בזכות השתדלותם של אלמנתו
 משה,יהודה-חמדה ושל בנם אהוד ובעזרת מזכירו של אליעזר בן
 ואת, את הכרכים השמיני והתשיעי ערך משה צבי סגל.)נסים-בר
 ערך נפתלי הרץ טורטשינר, לרבות כרך המבוא הגדול,שאר הכרכים
.)סיני-(טור
-הפריטים הוצגו בתערוכה שעסקה בחייו ובמפעלו של אליעזר בן
 מצורפים ארבעה תצלומים מהתערוכה.1964 יהודה בחולון בשנת
.) מספר על אביו, אהוד,יהודה-(באחד התצלומים נראה בנו של בן
 ס"מ בממוצע (חלקם קטנים יותר12X8 ,גודל הפתקים משתנה
. קרעים וקמטים בשוליים. נייר יבש ושביר.)או גדולים יותר
, דף40 .)חלק מהפתקים מודפסים בצדם האחורי (שימוש משני
. מעט סימני קיפול וקמטים, קרעים בשוליים. ס"מ בקירוב12X30
.התצלומים מודבקים לדפי בריסטול

Letter handwritten and signed by German composer
Richard Wagner. Apparently sent to the French author,
philosopher and musicologist Édouard Schuré. Luzerne
(Switzerland), 25 April 1869. German.
In the letter, Wagner expresses his anti-Semitic opinions
on French and German Jews, while attempting to
explain to his friend the idea at the basis of his essay
"Judaism in Music". Among other things Wagner writes
that the assimilation of Jews into French society prevents
the French from distinguishing the "corroding influence
of the Jewish spirit on modern culture", discusses the
importance of distinguishing between a Jewish-German
individual and a "true" German (regarding which he
writes: "To lump together Heine, Goethe, Meyerbeer,
and perhaps myself, that ends in the kind of confusion
suffered by the French conception of the German
character"), and notes that the German press is entirely
in Jewish hands.
At the beginning of the letter Wagner refers to an essay
published by his friend (the letter's addressee) in the
French periodical Revue des Deux Monde.
The addressee is apparently Édouard Schuré, a French
author, philosopher and musicologist whose essay on
Wagner's works, "Le drame musical et l'oeuvre de M.
Richard Wagner" , was published in Revue des Deux
Monde about two weeks before Wagner wrote the
present letter.
The German composer and essayist Wilhelm Richard
Wagner (1813-1883) gained fame mostly for the operas
he composed. His works, considered original and
pioneering in his time, influenced the development of
the musical language of opera and classical music in
general. Wagner was known for his stark anti-Semitism,
often voicing his opinions against the assimilation of
Jews into German culture. He expressed his anti-Semitic
worldview in, among other places, his essay "Judaism
in Music" (first published in 1850 under the pen name
K. Freigedenk, and again in 1869 under Wagner's full
name). In this essay Wagner argued that the Jews are
incapable of engaging in music and warned against
the "Judaization" of art in general and of music in
particular.
Due to Wagner's anti-Semitism, his works were not
played in public in Israel and for many years were not
broadcast on public media channels.
[1] leaf, folded in two (four written pages), 18.5 cm. Good
condition. Folding marks and light stains.

·

·

$2000 :פתיחה
$6,000-10,000 :הערכה

Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000
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113. Notes and Drafts Used for Preparation of BenYehuda's Dictionary - Notes Handwritten by Ben-Yehuda
Collection of handwritten notes and leaves of writings, which
were used for the preparation of entries for the "Dictionary of
Ancient and Modern Hebrew" (Ben-Yehuda's Dictionary) - all
refer to words starting with the letter "Shin".
The collection includes:
About 108 handwritten notes with words and short comments
that are related to them: references, sources, quotations, and
examples from Hebrew literature throughout the generations,
which were used by Ben-Yehuda and his successors while
preparing the entries starting with the letter "Shin" in the
dictionary. At least 18 of the notes were written by Eliezer
Ben-Yehuda and relate to different words starting with "Shin"
which Ben-Yehuda included in this dictionary (some notes
with only single words written by him). About 90 of the notes
were handwritten by successors of Ben-Yehuda who edited the
dictionary (see hereunder).
40 handwritten leaves (different handwritings, of BenYehuda's successors), drafts for various entries (as well as
several leaves referring only to one word "Shmama").
Eliezer Ben-Yehuda (1858-1922) pioneer of Hebrew speech and
the study of Hebrew; the driving spirit behind the revival of
the Hebrew language. Ben-Yehuda spread his ideas through
his newspapers, founded "Va'ad HaLashon" and composed
the "Dictionary of Ancient and Modern Hebrew", which is
considered his lifetime endeavor. The dictionary was published
gradually during the years 1908-1959; the complete dictionary
consists of sixteen volumes, with the addition of an introductory
volume. The first five volumes were printed prior to World War
I and were the only ones published before Ben-Yehuda's death.
Ben-Yehuda did edit the sixth and seventh volumes prior to
his death, and they were printed posthumously (thanks to
efforts on the part of his widow Hemda and their son Ehud
and with the assistance of Eliezer Ben-Yehuda's secretary,
Moshe Bar-Nissim). The eighth and ninth volumes were edited
by Moshe Tsvi Segal, while the remaining volumes, including
the introduction, were edited by Naftali Hertz Torczyner (TurSinai).
The items were exhibited in an exhibition devoted to of Eliezer
Ben-Yehuda, held in Holon in 1964. Enclosed: Four photographs
from the exhibition (seen in one of the photographs is BenYehuda's son, Ehud, talking about his father).
Size of notes varies; average size: 12X8 cm (some are smaller or larger).
Dry and fragile paper. Tears and creases at margins. Some notes are
written on printed paper (secondary use). 40 leaves, approx. 12X30
cm. Tears at margins, some folding marks and creases. Photographs
are mounted on Bristol leaves.

·

·
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Opening price: $2000
Estimate: $6000-10,000
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 .114ארכיון הכנר מישה וייסבורד " -פגניני החדש"  -מכתבים ,כרזות ,תצלומים ,יומנים ,תקליטים ופריטים נוספים
ארכיון הכולל למעלה מאלף מכתבים ,מסמכים ,כרזות ,תצלומים,
יומנים ,תקליטים ופריטים נוספים ,מעזבון הכנר מישה וייסבורד
( .)Mischa Weisbordמקומות שונים באירופה ,ארה"ב ,סין וארץ
ישראל ,שנות העשרה עד שנות ה 80-של המאה ה( 20-רובם
משנות ה 20-עד שנות ה .)40-גרמנית ,צרפתית ,רוסית ,אנגלית,
עברית ושפות נוספות.
מישה וייסבורד ( )1907-1991היה כנר יהודי-רוסי שזכה להצלחה
גדולה בעשורים הראשונים של המאה העשרים ,וכונה בפי מעריציו
"פגניני החדש".
וייסבורד החל לנגן בכינור בגיל שלוש .אביו ,אלכסנדר ,שהיה כנר
בעצמו ,גילה במהרה את כשרונו הגדול של בנו ושלחו ללימודים
בסנט פטרסבורג ,אצל הכנר לאופלד אאואר (.)Leopold Auer
בשנת  ,1917עם פרוץ המהפכה הקומוניסטית ,נאלצה המשפחה
להגר לסין ,ומשם נדדו מישה ואביו לבריסל ,שם היה לתלמידו של
הכנר אז'ן איזאיי ( )Eugène Ysaÿeוהחל להופיע לראשונה על
במות גדולות.
הצלחתו היתה מהירה וסוחפת .לאורך שנות העשרה והעשרים
הוכרז וייסבורד כ"ילד פלא" ,הוזמן להופיע ברחבי אירופה ,ובשנת
 1926עלה להופיע לראשונה ב"-קרנגי הול" שבניו-יורק ,והוא עוד
לא בן עשרים.
שנת  1927היתה אמורה להיות שנת הצלחתו הגדולה :לוייסבורד
נקבעה הופעה שנייה ב"קרנגי הול" ,ואחריה יועד לו סיבוב הופעות
גדול ברחבי ארה"ב .ואולם ערב ההופעה ,מסיבות שאינן ידועות,
סירב וייסבורד לעלות לבמה ,ביטל את סיבוב ההופעות כולו ושב
לאירופה ,קוטע את הצלחתו באחת.
בשנים הבאות הוסיף וייסבורד להופיע באירופה ,ביקר מספר
פעמים בארץ ישראל ואף זכה לחוזה הקלטות (הוא הספיק להקליט
שלוש יצירות בחייו) ,אולם הקריירה שלו לא השתקמה מעולם.
את שנותיו האחרונות העביר בדירה בברוקלין ,אלמוני לגמרי ,עד
שבשנת  ,1991לאחר שנים שבהן לא ניגן עוד ,נפטר לבדו.
הארכיון שלפנינו כולל ,בין היתר:
כ 30-תצלומי סטודיו גדולים של וייסבורד (תשעה מהם בפורמט
גדול במיוחד 35X45 ,ס"מ בקירוב) ,שניים מהם חתומים ומוקדשים
בכתב-ידו.
חמישה אלבומים הכוללים למעלה מ 800-תצלומים של בני
משפחתו ,ובהם עשרות תצלומים של מישה עצמו .בין היתר,
מופיעים באלבומים תצלומים מתקופת ילדותו ,תצלומים עם בני
משפחה ,תצלומי סטודיו מתקופת הצלחתו (חלקם חתומים),
תצלומים מתקופת שהותה של המשפחה בסין ,תצלומים של
מישה משנים מאוחרות יותר ,ותצלומים נוספים.
ארבעה תקליטי מאסטר ( 78סל"ד) שהוציאה חברת

·
·
·

 ,Gramophone Companyובהם שלוש היצירות היחידות
שהקליט וייסבורד בחייו.
עותק של חוזה הקלטות שנערך בין מישה וייסבורד לבין החברה
 ,Gramophone Companyביום  .28.6.1922מודפס במכונת
כתיבה וחתום בידי נציג החברה Edmund Trevor Lloyd Williams
(אנגלית).
 20כרזות פרסום להופעות שערך מישה בשנות ה 20-ושנות
ה ,30-בהן כרזות להופעות בבריסל ,סטוקהולם ,גטבורג ,לונדון,
ברלין ,ושש כרזות לפרסום הופעות בארץ-ישראל ,במהלך ביקור
בשנת ( 1929באולם "ציון" בירושלים ,בטכניון בחיפה ,ב"בית העם"
בתל-אביב ,ועוד) .בארבע מהכרזות מופיעים איורים ליטוגרפיים
של וייסבורד.
כ 110-תכניות ופרוספקטים להופעות של וייסבורד ,מהשנים
( 1918-1955רובם משנות ה 20-וה ,)30-באירופה ,ארה"ב וארץ
ישראל.
כ 40-מסמכים הקשורים לקריירה המקצועית של מישה :חוזים,
לוחות-זמנים להופעות ,ויזות כניסה לארצות שונות ,מכתבי
המלצה ומכתבי תלונה ,מכתב תודה מאת "מחלקת ההסברה" של
הפלמ"ח בעקבות הופעות בפני לוחמים במלחמת העצמאות ,ועוד.
שלושה יומנים מוקדמים בכתב-ידו של וייסבורד (רוסית) ,מן
השנים  1927 ,1925ו.1930-
כ 10-מכתבים וגלויות בכתב-ידו של וייסבורד ,שנשלחו לאמו
ולאחותו סוניה בין השנים .1933-1965
כ 50-מכתבים בכתב-יד ,שנשלחו אל וייסבורד מאת בני משפחה
שונים בין השנים  ,1922-1923לאחר שעזב לאירופה עם אביו.
מחברות ,מכתבים ,דפי תווים ,גלויות ,כרזות ופרוספקטים
הקשורים לקריירת הנגינה של אחיו של מישה ,ארמנד וריבה,
ופריטים נוספים.
מצורפים :עשרות גזרי עתונים עם כתבות וחומרים אודות וייסבורד
(מקצתם מודבקים בדפי אלבום).
גודל ומצב משתנים .מצב כללי טוב-בינוני .חלק מהפריטים
מופיעים ביותר מעותק אחד.
ספרות:
,Gdal Saleski, Famous Musicians of a Wandering Race .1
הוצאת  ,Blochניו-יורק ,1927 ,עמ' .257
Ruth Elizabeth Rodrigues, Selected Students of Leopold .2
 ,Auer - A Study in Violin Performance-Practiceעבודת
דוקטורט עבור ( 2009 ,University of Birminghamבאינטרנט).
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פתיחה$7000 :
הערכה$10,000-15,000 :
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114. Archive of the Violinist Mischa Weisbord - The "New Paganini" - Letters, Posters, Photographs, Diaries,
Records and Other Items
An archive including more than one thousand letters,
documents, posters, photographs, diaries, records and
other items, from the estate of the violinist Mischa
Weisbord. Various places in Europe, USA, China and
Palestine, 1910s to the 1980s (most items are from the
1920s to the 1940s). German, French, Russian, English,
Hebrew and other languages.
Mischa Weisbord (1907-1991) was a Jewish-Russian
violinist who was highly successful in the first decades
of the twentieth century and was named by his admirers
the "New Paganini".
Weisbord started to play the violin when he was three
years old. His father, Alexander, who was a violinist,
discovered his son's great talent right away and sent
him to study in St. Petersburg with the violinist Leopold
Auer. In 1917, when the communist revolution broke
out, the family had to immigrate to China, and from
there Mischa and his father wandered to Brussels where
he studied with the violinist Eugène Ysaÿe and started
to perform on stage. His success was rapid. During the
1910s and 1920s Weisbord was declared a child prodigy
and was invited to perform throughout Europe. In 1926
he played for the first time in "Carnegie Hall" in New
York, and this was before he even turned twenty.
The year 1927 was supposed to be his year of exceptional
success: Weisbord was invited for the second time to
"Carnegie Hall", followed by a tour of performances
throughout the United States. However, in the evening
of the concert, for unknown reasons, Weisbord refused
to go on stage, cancelled his tour and returned to
Europe, interrupting his success abruptly. In future
years Weisbord continued to perform in Europe, visited
Palestine several times and even signed a recording
contract (he recorded only three works during his life),
but his career was never revived. He passed his last years
in an apartment in Brooklyn, anonymously, until in
1991, after years of not playing, he died alone.
This archive includes:
About 30 large studio photographs of Weisbord
(nine of them in an exceptionally large format, approx.
35X45 cm), two of them signed and dedicated in his
handwriting.
Five albums with more than 800 photographs of Mischa
and of his family members, including photographs of
Mishca as a child, photographs of his family members,
studio photographs from his period of success (some
are signed), photographs from the family's days in
China, photographs of Mishca in later years, and other
photographs.
Four Master records (78 rpm) issued by Gramophone

·
·

·

Company, with the only three works that Weisbord ever
recorded during his lifetime.
Copy of a recording contract between Mischa
Weisbord and Gramophone Company, dated 28.6.1922.
Typewritten and signed by the company's representative
Edmund Trevor Lloyd Williams (English).
20 advertising posters for Mischa's performances
during the 1920s and 1930s, among them posters for
performances in Brussels, Stockholm, Gothenburg,
London, Berlin, and six advertising posters for
performances in Palestine during a visit in 1929 (in
"Zion" hall in Jerusalem, in the "Technion" in Haifa,
in "Beit HaAm" in Tel-Aviv, and more). Lithographic
illustrations of Weisbord appear on four posters.
About 100 programs and prospectuses for Weisbord's
performances from the years 1918-1955 (most of them
from 1920s-30s), in Europe, the United States and
Palestine.
About 40 documents related to the professional career
of Weisbord: contracts, performances time tables, entry
visas to various countries, letters of recommendation
and letters with complaints, a "thank you letter" from
the Palmach "information department" following a
performances for soldiers during the Independence
War, and more.
Three early diaries handwritten by Weisbord (Russian)
from the years 1925, 1927 and 1930.
About 10 letters and postcards in Weisbord's
handwriting, sent to his mother and sister Sonia
between the years 1933 and 1965.
About 50 autograph letters, sent to Weisbord by
family members during the years 1922-23, after he left
Europe with his father.
Notebooks, letters, sheet music, postcards, posters and
prospectuses related to the musical career of Mischa's
brothers Armond and Riva, and other items.
Enclosed: tens of newspaper clippings with articles and
material about Weisbord (some are mounted on album
leaves).
Size and condition vary. Good-fair overall condition. Some
items appear in more than one copy.
Literature:
1. Famous Musicians of a Wandering Race, Gdal Saleski,
published by Bloch, New York, 1927, p. 257.
2. Selected Students of Leopold Auer: a Study in Violin
Performance-Practice, Rodrigues, Ruth Elizabeth, Ph.D.
thesis, University of Birmingham, 2009 (online).
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 .115אוסף מכתבים גדול  -גיוס יהודים לצבא האנגלי
במלחמת העולם הראשונה  -מנצ'סטר1916-1919 ,
כ 350-מכתבים וכמה פריטי נייר שנשלחו אל לאון לוקר ,מזכיר סניף
מנצ'סטר של הארגון "Foreign Jews Protection Committee
[ "Against Deportation to Russiaהוועדה להגנת יהודים זרים
מפני גירוש לרוסיה] .מנצ'סטר ,לונדון ,ליברפול ומקומות נוספים,
( 1916-1919מכתבים ספורים מאוחרים יותר) .אנגלית ומעט יידיש.
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה נמצאו באנגליה כ300,000-
יהודים רוסים ,אשר נמלטו מן הפוגרומים במזרח אירופה בשלהי
המאה הקודמת .הממשל האנגלי ראה ביהודים אלה כוח אדם לא
מנוצל ,ובשנת  1917פרסם תקנה שאילצה אותם לבחור אחת משתי
אפשרויות :התנדבות לצבא האנגלי או גירוש בחזרה לרוסיה .על
מנת לסייע ליהודים הרוסים לשמור על זכויותיהם ,הוקם הארגון
"Foreign Jews Protection Committee Against Deportation
 ,)FJCP( "to Russiaשהונהג בידי אברהם בצלאל .הארגון ,שכינס
תחתיו למעלה ממאה גופים יהודיים ,התנגד נחרצות לגיוס בכפייה,
ופעל במגוון דרכים :השגת תעודות פטור שהנפיקו הקונסוליות
הרוסיות ,השגת מסמכים רפואיים הפוסלים משירות צבאי ,קבלת
אישורים להעברת יהודים ליחידות לא-קרביות ,הבטחת זכותם
של יהודים שגורשו לרוסיה לשוב לאנגליה לאחר המלחמה והשגת
קצבאות עבור משפחות מגורשים .מתיחות מיוחדת נודעה בין
ראשי הארגון לבין זאב ז'בוטינסקי ,אבי רעיון "הגדודים העבריים",
שתכניתו להקמת כוח עברי לוחם עוררה התנגדות עזה בקרב חברי
הארגון .בתחילה פעל הארגון על מנת למנוע את הקמת הגדודים,
אולם בהמשך שינו חלק מחבריו את עמדתם ,והיו בהם שאף סייעו
ליהודים להתקבל אליהם.
האוסף שלפנינו כולל כ 350-מכתבים ,מרביתם מודפסים במכונת
כתיבה ומקצתם כתובים בכתב-יד ,שנשלחו אל מזכיר הארגון
בעיר מנצ'סטר ,לאון לוקר ( ,)Leon Lockerשבנוסף לפעילותו מול
הגופים הרשמיים ,גם עמד בקשרים עם "הגדודים העבריים" .בין
היתר ,מופיעים באוסף:
עשרות מכתבים מאת אנשי הקונסוליה הרוסית במנצ'סטר,
ליברפול ולונדון ,ובהם דיווחים על גורלם של יהודים שנשלחו
לרוסיה ,ידיעות על חיילים יהודיים שנשלחו לחזית ,עדכונים מבתי
חולים ,הודעות על קבלת תעודות "פטור" משירות צבאי ,רשימות
עם משפחות הזכאיות לקצבה ונושאים נוספים.
עשרות מכתבים שנשלחו מטעם ארגונים יהודיים שפעלו באנגליה
באותה תקופה ,בהםUnited Russian Committee for Matter :
" ,of Military Serviceפועלי ציון"" ,אחי ברית"" ,אגודת המכבים
הקדמונים" ,ועוד.
ארבעה מכתבים קצרים ,מודפסים במכונת כתיבה וחתומים
בחתימת-יד ,מאת קצין מפקדת הגדודים ה 38-42-של קלעי
המלך ("הגדודים העבריים" Commanding Depot 32nd-42nd -
 ,)Battalions, Royal Fusiliersמן החודשים מאי-יוני ,1918
הדנים בצירופו של חייל יהודי לגדוד .שלושה מהם חתומים בפינה
השמאלית עליונה בחותמת הדיו של הגדודים.
שלושה מכתבים ,כתובים בכתב-יד ,שנשלחו אל לוקר מאת חייל
יהודי בשם  ,G. Shapiroהמבקש להצטרף לגדוד העברי .מתוארכים
לחודשים אפריל-מאי .1918
מכתבים מטעם גורמים בצבא האנגלי ,גופי ממשל אנגליים,
ארגוני סעד שונים ,פונים פרטיים ועוד.

·
·
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טופס בקשה לקבלת סיוע כספי ,עבור נשים שבעליהן נשלחו
למלחמה (לא ממולא .אנגלית ורוסית).
שלוש חוברות שנדפסו באנגליה ,בנושא גיוס יהודים רוסים
.The Jew Under The Oppressor's Iron Heel
לצבא:
הוצאת  ,Russian Jews Relief Fundאדינבורו[ ,שנות העשרה
של המאה ה 20-בקירוב]; Jewish refugees and military
service, the ethical aspect of compulsion under threat of
 ,deportationמאת  .I. [Isaiah] Wassilevskyנדפסה בידי The
 ,National Labourמנצ'סטר[ ,שנות העשרה של המאה ה.]20-
An Appeal To Public Opinion, Should The Russian
 ,Refugees Be Deportedנדפסה בידי  ,National Labourלונדון,
[ 1916בקירוב] .החוברת הראשונה אינה מופיעה ב .OCLC-שתיים
מהן חתומות בחותמת בעלות של לוקר.
למידע נוסף על סניף מנצ'סטר של הארגון ,ראהNonconformity :
in the Manchester Jewish Community: The Case Of
 ,Political Radicalism 1889-1939עבודה לקבלת תואר דוקטורט
באוניברסיטת מנצ'סטר ,מאת 2005 ,Rosalyn D. Livshin
(באינטרנט).
גודל ומצב משתנים .מצב כללי טוב .נקבי תיוק ,סימני קיפול,
קמטים וכתמים .קרעים וקרעים חסרים בחלק קטן מהמכתבים
(ברובם קלים ,בשוליים) .מכתבים רבים עם חותמות דיו של
הארגונים השונים.
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פתיחה$10,000 :
הערכה$12,000-18,000 :
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Ze'ev Jabotinsky who had the idea of establishing
the "Jewish Battalions" to fight alongside the British.
At first the FJCP tried to prevent the founding of the
battalions, but later some of the members changed
their attitude, and some others even assisted Jews to be
accepted to the battalions.
This collection includes about 350 letters, most of them
are typewritten and several are handwritten, sent to
the secretary of the organization in Manchester, Leon
Locker, who in addition to his actions Vis-à-vis official
entities had contacts with the "Jewish Battalions".
The collection includes:
Tens of letters from the Russian Consulates in
Manchester, Liverpool and London, with reports about
the state of Jews deported to Russia, news about Jewish
soldiers who were sent to the front, updates from
hospitals, announcements about exemption certificates
from military service, lists of families entitled to get an
allowance and more subjects.
Tens of letters sent by Jewish organizations active
in England at the time, among them: United Russian
Committee for Matter of Military Service, "Poale Zion",
"Achay Brit", "Agudat HaMaccabim HaKadmonim",
and more.
Four short letters, typewritten and signed by
hand, from an officer of Commanding Depot 32nd42nd Battalions, Royal Fusiliers, from May-June 1918,
discussing the addition of a Jewish soldier to the
Battalion. Three letters are stamped on the upper left
corner with the battalion's ink-stamp.
Three letters, written by hand, sent to Locker by

·

·
·

·

a Jewish soldier named G. Shapiro, asking to join the
Jewish battalion, dated April-May 1918.
Letters from elements in the English army, English
government bodies, various welfare organizations,
private persons and more.
Application form for financial aid, for women whose
husbands were sent to war (not filled-in. English and
Russian).
Three booklets printed in England about enlistment
The Jew under the
of Russian Jews to the army:
Oppressor's Iron Heel. Published by Russian Jews Relief
Fund, Edinborough, [ca. 1910s]; Jewish refugees and
military service, the ethical aspect of compulsion under
threat of deportation, by I. [Isaiah] Wassilevsky. Printed
An
by The National Labour, Manchester, [1910s].
Appeal to Public Opinion, Should the Russian Refugees
Be Deported, printed by National Labour, London, [ca.
1916]. The first booklet is not in OCLC. Two booklets are
stamped with Locker's ink stamp.
For more information about the Manchester branch of
the FJCP, see: Nonconformity in the Manchester Jewish
Community: The Case of Political Radicalism 1889-1939,
a PhD thesis submitted to Manchester University by
Rosalyn D. Livshin, 2005 (online).
Size and condition vary. Good overall condition. Filing holes,
folding marks, creases and stains. Tears and open tears to
some letters (mainly small, at margins). Numerous letters bear
ink-stamps of different organizations.
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, לקט גלויות עם תמונות פוגרומים במזרח אירופה.116
20-ראשית המאה ה
,עשרה גלויות עם תמונות של קרבנות פוגרומים בבוברויסק-חמש
 מו"לים ומקומות. קישינב ומקומות נוספים, יקטרינוסלב,ז'יטומיר
.20- ראשית המאה ה,הדפסה שונים
 שתי גלויות עם תמונות של קרבנות פרעות קישינב:בין הגלויות
 בשוליים התחתונים.)1903  נשלחו בדואר בשנת,(לא מחולקות
Russie" :)יד (צרפתית-של כל אחת מהן מופיע רישום בכתב
.)]" (רוסיה הציורית [קישינבpittoresque (Kichineff)
שתי
אדם בימי הפרעות בזיטאמיר-גלויות עם "תמונות החללים זבחי
 בכל אחת.)" (לא מחולקות1905 ] אפרעל [אפריל23-26 ,][ז'יטומיר
, ועליו תצלומים של הקרבנות,מהן מופיעה תמונה של לוח זיכרון
.)דפים מודפסים ופריטים שהונחו לקישוט (הלוחות שונים זה מזה
Comite  בהוצאת,גלויה עם תצלום קרבנות פוגרום בבוברויסק
Executif de la Conference Universelle Juive de Secours
, פריז,][הועד המנהל של וועידת החירום היהודית האוניברסלית
 בשוליים התחתונים ובצדה האחורי נדפסה בקשה.] בקירוב1920[
. צרפתית ואנגלית, ביידיש,למתן תרומות
גלויה עם תצלום
 הוצאת "זעלבסטוועהר דער.)קרבנות פוגרום ביקטרינוסלב (דניפרו
 שלוש גלויות עם."ציון-פארטיי פועלי- ארבייטער. דעמ.סאצ
.איורים (אחת מהן בהוצאת חברת "לבנון") גלויות נוספות
. שלוש נשלחו בדואר.שבע מהגליות אינן מחולקות
. מצב כללי טוב. מצב משתנה. ס"מ בקירוב9X14 , גלויות15 סה"כ
. פגמים קלים בשוליים.)כתמים (בעקר בצדן האחורי
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$2800 :פתיחה
$4000-6000 :הערכה
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115. Extensive Collection of Letters - Enlistment
of Jews to the British Army in World War I Manchester, 1916-1919
About 350 letters and several paper items sent to
Leon Locker, secretary of the Manchester chapter of
the organization "Foreign Jews Protection Committee
against Deportation to Russia". Manchester, London,
Liverpool and other places, 1916-1919 (a few later
letters). English and some Yiddish.
When World War I broke out, 300,000 Russian Jews,
who fled pogroms in East Europe late in the 19th century,
lived in England. The British government viewed these
Jews as unemployed manpower, and published in 1917
a regulation that forced them to choose between
two alternatives: volunteering to the English Army or
being deported back to Russia. In order to help the
Russian Jews secure their rights, an organization was
founded - "Foreign Jews Protection Committee against
Deportation to Russia" (FJCP); the organization was
headed by Avraham Bezalel. The organization that
united more than one hundred Jewish entities, opposed
firmly to forced recruitment, and acted in various
methods: obtaining exemption certificates issued by
Russian consulates; obtaining medical documents
which disqualified them from military service; receiving
certificates for moving Jews to non-fighting units;
guaranteeing the right of Jews who were deported to
Russia to return to England after the war and finding
allowances for families of deportees. There was known
tension between the heads of the organization and

 .117אוסף גלויות  -תצלומים מהמחוז היהודי האוטונומי
(בירוביג'אן) ומהיישובים החקלאיים היהודים באוקראינה -
ברית המועצות ,שנות ה30-

116b

116. Collection of Postcards with Photographs of
Pogroms in Eastern Europe, Early 20th Century
Fifteen postcards with photographs of pogrom victims in
Babruysk, Zhitomir, Yekaterinoslav, Kishinev and other
places. Different publishers and printing locations, early
20th century.
Among the postcards: Two postcards with photographs
of victims of the Kishinev pogrom (undivided, sent by
mail in 1903). An inscription written by hand appears
on the lower margins of each postcard (in French):
"Russie pittoresque (Kichineff)" [picturesque Russia
Two postcards with "Pictures of victims
(Kishinev)].
of Zhitomir pogroms 23-26 April 1905" (undivided). On
each postcard appears a picture of a memorial plaque
with photographs of the victims, printed leaves and
items placed for decoration (the plaques differ from
each other). Postcards with a photograph of victims
of a pogrom in Babruysk, published by Comite Executif
de la Conference Universelle Juive de Secours [executive
committee of the Universal Jewish Emergency
Conference], Paris, [ca.1920]. On the bottom margin, on
the back, appears an appeal for donations, in Yiddish,
Postcard with photograph of
French and English.
victims of a pogrom in Yekaterinoslav (Dnipro). Published
by "Poale Zion". Three postcards with illustrations (one
published by "Levanon" company). More postcards.
Seven postcards are undivided. Three were sent by mail.
Total of 15 postcards, approx. 9X14 cm. Condition varies.
Good overall condition. Stains (mainly to the back). Slight
defects at margins.
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Opening price: $2800
Estimate: $4000-6000
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 42גלויות עם תצלומים מבירוביג'אן ומהיישובים החקלאיים
היהודיים באוקראינה ובחצי האי קרים .נדפסו במוסקבה ,בשיתוף
ה"אוזט"[ ,שנות ה 30-בקירוב] .רוסית.
אוסף גלויות המתארות את ההתיישבות החקלאית בבירוביג'אן,
באוקראינה ובחצי האי קרים.
בתצלומים המודפסים על הגלויות נראים היישובים השונים
ותושביהם (תצלומים קבוצתיים ,תצלומים שצולמו במהלך עבודה
בשדות ,ועוד) .על אחת הגלויות מופיע תצלום של המטוס "דער
בירעבידזשאנער" (לפני טיסתו לאוקראינה) .על כמה מהגלויות
מופיעים תצלומי-דיוקן של מנהיגים ופעילים קומוניסטים ,ובהם
יוסיף סטלין ושמעון דימנשטיין ,יושב ראש ועד ה"אוזט" וראש
ה"יבסקציה".
בשנות מלחמת העולם הראשונה ,המהפכה הרוסית ומלחמת
האזרחים ברוסיה איבדו מאות אלפי יהודים את מקורות הפרנסה
שלהם .בראשית שנות ה 20-ניסו אנשי ציבור וקומוניסטים יהודים
לקדם את רעיון ההסבה של השכבות היהודיות המרוששות
לחקלאות ,ובשנת  1924הוקם ה"קומזט"  -הרשות להסבת יהודים
עמלים לחקלאות .בישיבתה הראשונה של הנהלת הקומזט הוצבה
המטרה להסב כ 100,000-משפחות יהודיות לעסוק בחקלאות.
באותה שנה הוקם גם הארגון "אוזט" (חברה ציבורית לקידום מפעל
ההסבה אל החקלאות של היהודים העמלים בברית-המועצות) אשר
אמור היה לסייע להוציא לפועל את מטרות ה"קומזט" .פעילותם של
ארגונים אלה ,וכן פעילותו של ה"אגרו-ג'וינט" (הזרוע המבצעת של
הג'וינט ברוסיה הסובייטית) הביאו להקמתם של יישובים חקלאיים
יהודים בחצי האי קרים ובדרום אוקראינה ,ובהם יישובים בנפות
קאלינינדורף ,נייזלאטופול (נובו-זלטופול) וסטלינדורף (שלושתן
הוכרזו כנפות יהודיות בשנים  .)1927-1930בשנת  1934הוקם
המחוז היהודי האוטונומי במזרח הרחוק הרוסי שבירתו היתה העיר
בירוביג'אן .הטיהורים הגדולים של סטלין בשנות ה ,30-שבמהלכם
נסגרו הארגונים "אוזט" ו"קומזט" ,ומנהיגים יהודים נעצרו והוצאו
להורג ,שמו קץ לפיתוח המחוז היהודי האוטונומי .לעומת זאת,
הישובים החקלאיים היהודיים באוקראינה המשיכו להתקיים עד
כיבוש האזורים הללו בידי הגרמנים בשנת .1941
 42גלויות 10X14 ,ס"מ .מצב כללי טוב (הגלויות לא היו בשימוש).
פגמים וכתמים קלים בכמה מהגלויות .חותמות-דיו בגב חלק
מהגלויות .אחת הגלויות מעט פגומה (עם קו קפל אופקי ,סימני
הדבקה וקילופים בנייר בגב הגלויה ורישומים בעט).
ספרות" :מערבות אוקראינה וקרים לארץ תלאובות  -בירוביג'אן:
לתולדות הכמיהה של הייבסקציה לרפובליקה יהודית לאומית
בברית המועצות" ,מאת מתתיהו מינץ" .ישראל" ,חוברת  ,21אביב
תשע"ג ( ,)2013הוצאת המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים
ויצמן.
פתיחה$3800 :
הערכה$4000-6000 :

117. Postcard Collection - Photographs from the Jewish
Autonomous Region (Birobidzhan) and the Jewish
Agricultural Settlements in the Ukraine - U.S.S.R., 1930s
42 postcards with photographs from Birobidzhan and the
Jewish agricultural settlements in the Ukraine and the
Crimean peninsula. Printed in Moscow, in cooperation with
OZET, [ca. 1930s]. Russian.
Collection of postcards depicting agricultural settlements in
Birobidzhan, in the Ukraine and in the Crimean peninsula.
The photographs printed on the postcards show the various
settlements and their residents (group photographs,
photographs showing work in the fields, and more). One
of the postcards shows a photograph of the plane "Der
Birobidzhaner" (prior to its flight to the Ukraine). Some of
the postcards show photographic portraits of Communist
leaders and activists, including Joseph Stalin and Semyon
Dimanstein, chairman of the OZET council and head of the
Yevsektsiya.
During the First World War, the Bolshevik Revolution and the
Russian Civil War, hundreds of thousands of Jews lost their
sources of income. In the early 1920s, Jewish Communists and
public figures attempted to promote the idea of retraining
the impoverished Jewish social strata for work in agriculture,
and in 1924 the Komzet was founded - the Committee for
the Settlement of Toiling Jews on the Land. During its first
session, the Komzet directorate set the goal of retraining
about 100,000 Jewish families for agricultural work. In the
same year, the OZET organization was founded (the Public
Society for Settling Toiling Jews on the Land in the Soviet
Union). OZET was supposed to assist in implementing the
goals set by the Komzet. The activities of these organizations,
as well as that of the "Agro-Joint" (the executive branch of
the JDA in Soviet Russia) brought about the founding of
Jewish agricultural settlements in the Crimean peninsula and
in southern Ukraine, including settlements in the provinces
of Kalinidorf, Neizlatopol (Novo-Zlatopol) and Stalindorf (all
three were declared Jewish provinces in the years 1927-1930).
In 1934, the Jewish Autonomous Region was established
in the Russian Far East, with the city of Birobidzhan as its
capital. Stalin's great purges of the 1930s, during which the
organizations OZET and Komzet were closed and Jewish
leaders were arrested and executed, put an end to the development of the
Jewish Autonomous Region. By contrast, the Jewish agricultural settlements
in the Ukraine continued to exist until the occupation of these regions by the
Germans in 1941.
42 postcards, 14X10 cm. Good overall condition (the postcards were never used).
Defects and light stains to some of the postcards. Ink stamps to reverse of some of
the postcards. One of the postcards is slightly damaged (with a horizontal folding
line, gluing marks and paper peeling to the postcard's reverse, and pen inscriptions).
See: "From the Prairies of the Ukraine and Crimea to the Land of Hardship
- Birobidzhan: On the History of the Yevsektsiya's Yearning for a National
Jewish Republic in the Soviet Union", by Matityahu Mintz. "Israel", booklet
21, spring 2013, published by the Chaim Weizmann Institute for the Study of
Zionism and Israel.
Opening price: $3800
Estimate: $4000-6000
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" לקט איכותי של אגרות וגלויות "שנה טובה.118
 אירופה, ארץ ישראל." גלויות ואגרות עם ברכות "שנה טובה27
.20- המחצית הראשונה של המאה ה/ 19- סוף המאה ה,וארה"ב
 אגרת שנה טובה מודפסת בדיו זהובה על:בין הגלויות והאגרות
 גלויה בהוצאת.)גבי שקף אדום (הטקסט בעברית ובצרפתית
 הכותל המערבי וכיפת, עם איורי קבר רחל, מקלןMax Victor
 גלויה עם דיוקנאות אמיל זולה.)1898 הסלע (נשלחה בשנת
 עם, גלוית קק"ל שנדפסה בוינה.)ואלפרד דרייפוס (נדפסה בפראג
,)Lichtenfeld(  גלויה בהוצאת ליכטנפלד.צילום המושבה עקרון
 ארבע.1900  גלויה שנשלחה לטשרנוביץ בשנת.ברטיסלבה
.20-30- שנות ה,)'גלויות ארצישראליות עם תצלומים (פוטומונטאז
. ועוד,)'שתי גלויות אמריקניות עם תצלומים (פוטומונטאז
 חמש גלויות אינן. בינוני עד טוב, מצב משתנה.גודל משתנה
.מחולקות

·

·

·

·

·

·

·

$1600 :פתיחה
$2000-4000 :הערכה

118. High Quality Collection of "Shanah Tovah"
Greeting Cards and Postcards
27 "Shanah Tovah" postcards and greeting cards.
Palestine, Europe and the United States, late 19th / first
half of 20th century.
"Shanah
Among the postcards and greeting cards:
Tovah" greeting card printed in golden ink on a red
Postcard
transparency (text in Hebrew and French).
published by Max Victor, Köln, with illustrations of
Rachel's Tomb, the Western Wall and the Dome of
the Rock (sent in 1898). A postcard with portraits of
Emil Zola and Alfred Dreyfus (printed in Prague). A
JNF postcard printed in Vienna, with a photograph of
the colony Ekron. Postcard published by Lichtenfeld,
Bratislava. A postcard sent to Tchernovitz in 1900.
Four Palestinian postcards with photographs (photoTwo American postcards with
montage), 1920s-30s.
photographs (photo-montage), and more.
Size varies. Condition varies, fair to good. Five postcards are
undivided.

·
·

·

·

·

·

·

·

Opening price: $1600
Estimate: $2000-4000
118
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 .119אוסף גלויות  -קונגרסים ציוניים  /חתימות תיאודור הרצל ,טרודה הרצל ,דוד וולפסון ופאני וולפסון  /רישום מעניין בכתב
ידו של הרצל
 .1גלויה רשמית ,הקונגרס הציוני הראשון ( .)1897רימר מס'  .1מצב
טוב מאד.
 .2גלויה רשמית ,הקונגרס הציוני השני ( .)1898רימר מס'  .3מצב
טוב .נשלחה בדואר .קילוף מאחור.
 .3גלויה רשמית ,הקונגרס הציוני השלישי ( .)1899מודפסת על נייר
ירקרק .רימר מס'  .4מצב טוב מאד.
 .4גלויה רשמית ,הקונגרס הציוני הרביעי ( .)1900רימר מס'  .5מצב
טוב .נשלחה בדואר .כתמים.
 .5גלויה רשמית ,הקונגרס הציוני החמישי ( .)1901בחזית הגלויה
מופיעה חתימתו של תיאודור הרצל (החותם " ,)"Herzlלצד כמה
חתימות נוספות .רימר מס'  .6מצב טוב .נשלחה בדואר.
 .6גלויה לא רשמית ,הקונגרס הציוני השישי ( .)1903בראש הגלויה,
במהופך ,מופיע משפט קצר בכתב יד ,הנראה ככתב ידו של תיאודור
הרצל[ "Dr. Nordau hat eben wunderbar gesprochen" :ד"ר
נורדאו נשא זה עתה נאום נפלא] .בקונגרס הציוני השישי ,המכונה
גם "קונגרס אוגנדה" ו"קונגרס הבכי" ,עלתה להצבעה התכנית
ליישוב יהודים באוגנדה שבאפריקה (בה תמכו הרצל ונורדאו),
תכנית אשר עוררה פולמוס ודיונים סוערים בתנועה הציונית .כפי
הנראה ,ההערה הנ"ל מתייחסת לנאום של נורדאו אשר עסק בנושא
זה .נשלחה מבאזל ביום  24באוגוסט ונושאת חותמת ""Kongress
מאחור .אינה מופיעה ברימר .מצב טוב .כתמים וקמטים בפינות.
 .7גלויה שנשלחה מהקונגרס הציוני השישי ( .)1903נשלחה
מבאזל ביום  25באוגוסט ,מאת [ J. Benensonכנראה יהושע
בננסון] מה Congressbureau -אל מיכל (  )Michelצייטלין.

נושאת חותמת "  "Kongressמאחור .אינה מופיעה ברימר .מצב
טוב .כתמים וקמטים בפינות.
 .8גלויה רשמית ,הקונגרס הציוני השביעי ( .)1905רימר מס' .9
נשלחה אל מקס שץ ,מאת דודתו ,פאני וולפסון ,רעייתו של דוד
וולפסון .מצב טוב.
 .9גלויה רשמית ,הקונגרס הציוני השביעי ( .)1905רימר מס' 9
(שינויים טיפוגרפיים קלים ושינוי בתאריך המודפס) .על הגלויה
מכתב ובו רשמים מהקונגרס (נזכרים הרצל ונורדאו) .מצב טוב.
 .10גלויה רשמית ,הקונגרס הציוני התשיעי ( .)1909רימר מס' .22
נושאת חותמת קונגרס .מצב טוב .נשלחה בדואר.
 .11גלויה רשמית ,הקונגרס הציוני העשירי ( .)1911רימר מס' .27
מצב טוב .נשלחה בדואר.
 .12-13שתי גלויות רשמיות ,הקונגרס הציוני האחד-עשר (.)1913
רימר מס'  28ומס'  .30מצב טוב .נשלחו בדואר.
 .14גלויה ששלחה טרודה הרצל (בתו של תיאודור הרצל) אל גברת
בטי לשצ'ינסקי ( )Betty Leszynskyלברלין ,חתומה בידי טרודה
הרצל ונושאת גם ברכה קצרה בכתב ידו של דוד וולפסון (חתומה).
מצב טוב.
ספרותThe Official Postcards and Special Cancellations :
of the Zionist Congresses, Prof. Dr. H. M. Riemer,
 ,Switzerlandהוצאת  , Society of Israel Philatelistsביצ'ווד,
אוהיו 1980 ,בקירוב.
פתיחה$10,000 :
הערכה$12,000-15,000 :
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119. Collection of Postcards - Zionist Congresses / Signatures of Theodor Herzl, Trude Herzl, David Wolffsohn
and Fanny Wolffsohn / Interesting Note in Herzl's Handwriting
1. Official postcard, First Zionist Congress (1897). Riemer
No. 1. Very good condition.
2. Official postcard, Second Zionist Congress (1898).
Riemer no. 3. Good condition. Sent by mail. Peeling at the
back.
3. Official postcard, Third Zionist Congress (1899).
Printed on greenish paper. Riemer no. 4. Very good
condition.
4. Official postcard, fourth Zionist Congress (1900).
Riemer no. 5. Good condition. Sent by mail. Stains.
5. Official postcard, Fifth Zionist Congress (1901). On
the front appears Theodor Herzl's signature (signed
"Herzl"), and several additional signatures. Riemer No.
6. Good condition. Sent by mail.
6. An unofficial postcard, Sixth Zionist Congress (1903).
On top of the postcard, upside down, appears a short
sentence written by hand, apparently in Theodor
Herzl's handwriting: "Dr. Nordau hat eben wunderbar
gesprochen" [Dr. Nordau just delivered a wonderful
speech]. In the sixth Zionist Congress, also named
"Uganda Congress", a vote was held for the plan to
settle Jews in Uganda, Africa (supported by Herzl
and Nordau), a plan which led to controversy and to
arguments in the Zionist Movement. Apparently Herzl's
comment refers to Nordau's speech about this subject.
The postcard was sent from Basel on August 24 and is
stamped "Kongress" on the back. Does not appear in
Riemer. Good condition. Stains and creases at corners.
7. Postcard sent from the Sixth Zionist Congress (1903).
Sent from Basel on August 25, by J. Benenson [most

probably Joshua Benenson] from the Congressbureau to
Michel Zeitlin. Stamped "Kongress" on the back. Does
not appear in Riemer. Good condition. Stains and creases
at corners.
8. Official postcard, Seventh Zionist Congress (1905).
Riemer No. 9. Sent to Max Schatz by his aunt, Fanny
Wolffsohn, wife of David Wolffsohn. Good condition.
9. Official postcard, Seventh Zionist Congress (1905).
Riemer no. 9 (slight typographic differences and a
difference in the printed date). On the postcard appears
a letter with impressions from the congress (mentioning
Herzl and Nordau). Good condition.
10. Official postcard, Ninth Zionist Congress (1909).
Riemer no. 22. Congress ink-stamp. Good condition. Sent
by mail.
11. Official postcard, Tenth Zionist Congress (1911).
Riemer no. 27. Good condition. Sent by mail.
12-13. Two official postcards, Eleventh Zionist Congress
(1913). Riemer no. 28 and no. 30. Good condition. Sent
by mail.
14. A postcard sent by Trude Herzl (daughter of Theodor
Herzl) to Mrs. Betty Leszynsky in Berlin, signed by Trude
Herzl and bearing a short greeting in David Wolffsohn's
handwriting (signed). Good condition.
Literature: The Official Postcards and Special
Cancellations of the Zionist Congresses, Prof. Dr. H.
M. Riemer, Switzerland, published by Society of Israel
Philatelists, Beachwood, Ohio, ca. 1980.
Opening price: $10,000
Estimate: $12,000-15,000
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 .120תבליט קרמיקה מעשה ידי בוריס שץ  -דיוקן תאודור
הרצל
תבליט קרמיקה ( )Terracottaיצוק ,עם דיוקן תאודור הרצל
בצדודית ,מעשה ידי בוריס שץ .חתום ומתוארBoris Schatz, :
[ .Wienוינה 1903-1905 ,בקירוב].
התבליט מציג את דיוקנו של הרצל בצדודית ,ובתחתיתו הכתובת:
"."Dr. Theodor Herzl
נתון במסגרת עץ שחורה ,בראשה מגולפת משלבת אותיות השם
"הרצל" ,בשני צדיה חקוקים מגני דוד מסוגננים ובתחתיתה ייצוג
סכמתי של קבר רחל.
גודל התבליט 26X38.5 :ס"מ .גודל המסגרת 37.5X55.5 :ס"מ .מצב
טוב .שבר לרוחב הלוח ,מודבק באופן לא מקצועי .פגמים קלים
במסגרת.
פתיחה$4500 :
הערכה$15,000-20,000 :

120. Terracota Relief by Boris Schatz - Portrait of
Theodor Herzl
A terracotta relief, profile portrait of Theodor Herzl,
by Boris Schatz. Signed: Boris Schatz, Wien. [Vienna, ca.
1903-1905].
The relief depicts a profile portrait of Herzl, with a
legend below: "Dr. Theodor Herzl".
Framed in a black wooden frame, with a carved
monogram of the letters "Herzl" on its upper part, with
two stylized Stars of David on both sides and a schematic
depiction of Rachel's Tomb.
Size of relief: 26X38.5 cm. Size of frame: 37.5X55.5 cm.
Good condition. Break through the width of the board, glued
in a non-professional manner. Slight damages to frame.

120

Opening price: $4500
Estimate: $15,000-20,000

 .121כרזה ציונית מוקדמת  -הרצל והקונגרסים הציוניים הראשונים  -ורשה1902 ,
איינער פון די ציוניסטישע וועלט קאנגרעסען אין באזעל [אחד
הקונגרסים הציוניים העולמיים בבאזל] .כרזה בהוצאת בנימין הלוי
טפליצקי .דפוס  ,J. Sikorskiורשה .]1902[ ,יידיש ומעט עברית
(אישור צנזורה ברוסית מפברואר .)1902
כרזה מוקדמת ונדירה הקוראת לתמוך במפעל הציוני ובתנועה
הציונית .במרכז הכרזה נדפסה תמונה של משתתפי הקונגרס
הציוני הראשון בבאזל (בחזית נראים ,בין היתר ,תיאודור הרצל,
מקס נורדאו ומקס עמנואל מנדלשטם) .תחת התמונה נדפסו שמות
הצירים שהשתתפו בקונגרס ,ומעליה נדפסו הכותרת "איינער פון
די ציוניסטישע וועלט קאנגרעסען אין באזעל" [אחד הקונגרסים
הציוניים העולמיים בבאזל] ,הפסוקים "עת לחננה כי בא מועד,
כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו" (תהלים ק"ב) ו"-והיו
למשסה שאסיך ורחקו כל מבלעיך" ,והכתובת "כי גדול הד"ר
מתתיהו הערצל ליהודים ורצוי לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר שלום
לכל זרעו".

מימין ומשאל לתמונה נדפסו טקסטים שונים הקשורים לציונות.
ביניהם :מילות "התקווה" (ביידיש) ,בליווי תווי נגינה; מילות השיר
"דָארט ווא די צעדער" ("שם במקום ארזים" ,שירו של יצחק פלד
אשר נכתב ברוח רעיונותיה של תנועת "חיבת ציון" והיה אהוב
בקרב שוחרי התנועה הציונית) בליווי תווי נגינה; מודעה הקוראת
לרכוש מניות של ה"-יודישער קאלאניאל באנק" (אוצר התיישבות
היהודים); נוסח מטרתה של "תוכנית באזל" ("הציונות שואפת
להקים בית מולדת לעם היהודי בארץ ישראל ,המובטח לפי משפט
הכלל"); ועוד.
 90X61.5ס"מ .מצב בינוני-גרוע .כתמים ופגעי עובש .סימני קיפול
וקמטים .קרעים לאורך קווי הקפל ובשוליים ,ובהם קרעים חסרים
(פיסות גדולות חסרות בשוליים העליונים והתחתונים) ,עם פגיעה
בטקסט .הכרזה שוקמה באופן מקצועי ומודבקת לנייר לא חומצי.
פתיחה$1500 :
הערכה$3000-5000 :
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121. Early Zionist Poster - Herzl and the First Zionist Congresses - Warsaw, 1902
Ayner fun di tzionistishe velt kongressen in Basel [one of
the world Zionist congresses in Basel]. A poster published
by Binyamin Halevi Teplizki. Printed by J. Sikorski,
Warsaw, [1902]. Yiddish and some Hebrew (Censorship
authorization in Russian from February 1902).
Early and rare poster calling to support Zionism and the
Zionist Movement. A photograph of the participants of
the First Zionist Congress in Basel appears in the center
of the poster (in front are seen, among others, Theodor
Herzl, Max Nordau and Max Emanuel Mandelstam).
Printed below this photograph are names of delegates
to the congress, and above the photograph appears
the title "Ayner fun di tzionistishe velt kongressen in
Basel" [one of the World Zionist congresses in Basel],
verses from Psalms and "Ki Gadol Dr. Matityahu Herzl
LaYehudim…".
On the right and left sides of the photograph appear

printed texts related to Zionism. Among the texts:
verses of "Hatikva" (in Yiddish) with musical notes;
verses of the poem "Dort wo die Zeder" ["Where the
cedars are", poem by Yitzchak Feld composed in the
spirit of "Hibat Zion" movement and popular among
the supporters of the Zionist movement); the goal of
the "Basel Plan" ("Zionism seeks to establish a home
for the Jewish people in Palestine secured under public
law"); and more.
90X61.5 cm. Fair-poor condition. Stains and mold damage.
Folding marks and creases. Tears along folding lines and at
margins, among them open tears (large pieces are lacking
to upper and lower margins) affecting text. The poster was
professionally restored and mounted on acid-free paper.
Opening price: $1500
Estimate: $3000-5000
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122. Large Collection of Items - First and Second
"Maccabia" / "Maccabi"

/  ה"מכביה" הראשונה והשניה-  אוסף פריטים גדול.122
""מכבי

46 items related to the first and second "Maccabia"
competitions (1932 and 1935) which were held
in Palestine, as well as to other "Maccabi" sports
competitions in Palestine and abroad. Tel-Aviv and
other places, late 1920s-30s.
The collection includes:
32 postcards, photographs and Real Photo postcards.
Among the items: A postcard with a photograph of
the first "Maccabia" opening ceremony (1932). Real
Photo postcard depicting a high jump competition in the
first "Maccabia" and other postcards with photographs
from the first "Maccabia". Two postcards on behalf
of JNF (with photographs by Zoltan Kluger) printed
for the second "Maccabia". Official postcard of the
second "Maccabia" designed by Franz Kraus. Sixteen
Real Photo postcards from the second "Maccabia"
(1935): opening ceremony, the sports field, a motorcycle
spectacle, sportsmen from different countries marching
on the field. Other items.
circular
14 printed items and pins. Among them:
letters no. 1, no. 18 and no. 20 of "Maccabia" News an information leaflet published towards and during
"Why we do not participate
the first "Maccabia".
in the Maccabia", a manifest on behalf of "HaPoel
Center" explaining the reasons why their groups do not
participate in the first "Maccabia". "Maccabia 1932"
- a booklet with short essays and information about the
"Maccabia". An appeal to women in Tel-Aviv to host in
their homes guests who came for the first "Maccabia".
Participant card - the First "Maccabia". Participant
card - the Second "Maccabia". Entrance ticket to the
Second Maccabia closing ceremony. Silver pin of the
second "Maccabia". More items.
Size and condition vary.

)1932(  פריטים הקשורים לתחרויות ה"מכביה" הראשונה46
 ולתחרויות ספורט אחרות,) שהתקיימו בארץ ישראל1935( והשניה
,אביב ומקומות נוספים- תל.של הסתדרות "מכבי" בארץ ובחו"ל
.30- ושנות ה20-סוף שנות ה
:האוסף כולל
: ביניהם.)Real Photo(  תצלומים וגלויות מצולמות, גלויות32
.)1932( גלויה עם תצלום טקס הפתיחה של ה"מכביה" הראשונה
גלויה מצולמת המתעדת תחרות קפיצה לגובה ב"מכביה" הראשונה
 שתי גלויות.וגלויות נוספות עם תצלומים מה"מכביה" הראשונה
"מטעם קק"ל (עם תצלומים של זולטן קלוגר) לכבוד ה"מכביה
. בעיצוב פרנץ קראוס, גלויה רשמית של ה"מכביה" השניה.השניה
 טקס:)1935( עשרה גלויות מצולמות מה"מכביה" השניה-שש
 קבוצות ספורטאים, מופע ראווה של אופנוענים, המגרש,הפתיחה
. פריטים נוספים.ממדינות שונות צועדות במגרש
18  מספר,1  מכתב חוזר מספר: ביניהם. פריטי דפוס וסיכות14
 עלון מידע שיצא לקראת ובזמן- " של "ידיעות המכביה20 ומספר
 כרוז," "מדוע אין אנו משתתפים במכביה.ה"מכביה" הראשונה
מטעם "מרכז הפועל" המסביר את השתלשלות הסיבות שבעטיין
" "מכביה תרצ"ב.אין קבוצותיו משתתפות ב"מכביה" הראשונה
 קול קורא." חוברת ובה מאמרים קצרים ומידע לגבי ה"מכביה.לנשות תל אביב לארח בבתיהן את אורחי ה"מכביה" הראשונה
" כרטיס משתתף ב"מכביה.כרטיס משתתף ב"מכביה" הראשונה
 סיכת. כרטיס כניסה לטקס נעילת ה"מכביה" השנייה.השנייה
. פריטים נוספים.כסף של ה"מכביה" השנייה
. מצב כללי טוב.גודל ומצב משתנים
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Opening price: $4000
Estimate: $5000-7000
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1920 , ירושלים-  תעודת קלף מפוארת לכבוד הרברט סמואל לרגל מינויו לתפקיד הנציב העליון.123
ידם של שלושה מחברי "ועד העיר-הברכה חתומה בחתימות
ליהודי ירושלים" (גוף שאיחד תחתיו את רוב חוגי יהודי ירושלים
 זלמן הכהן רובין, גורדון. ש:)בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל
.ושמואל לופו
 המשלבת בתוכה עיטורים,סביב הברכה מופיעה מסגרת צבעונית
 בראש המסגרת מופיע איור של העיר.צמחיים ושני מגני דוד
 תחת הברכה מופיע איור של אריה.ירושלים על רקע שמש זורחת
המנפץ את השלשלאות האוזקות אותו (המסמל את "גור אריה
.)"יהודה
 קרעים בשוליים. קמטים וכתמים קלים. מצב טוב. ס"מ53X42
.העליונים
$5000 :פתיחה
$8000-12,000 :הערכה

 אשר הוענקה להרברט, כתובה ומאוירת ביד,תעודה מפוארת על קלף
 מטעם,סמואל עם מינויו לתפקיד הנציב העליון הבריטי בארץ ישראל
 ביולי12(  כ"ו תמוז תר"ף, ירושלים.""ועד העיר ליהודי ירושלים
.ידם של חברי נשיאות הועד- חתומה בחתימות.)1920
.דיו וצבע מים על קלף
תעודה אשר הוענקה להרברט סמואל לרגל מינויו לתפקיד הנציב
 במרכזה מופיעה ברכה "להוד רום מעלתו.העליון בארץ ישראל
 כתובה בכתיבה קליגרפית,"סיר הרברט סמואל נציב ארץ ישראל
 "העדה היהודית בירושלם מלאה רגשי אשר:בשילוב דיו זהובה
וגאון לראותך בתוכה בתור הנציב היהודי הראשון בארץ הקדש
אחרי אלפים שנה ומביעה הכרת תודה עמוקה לממשלת הוד
מלכותו על בחרה בך להיות המוציא לאורה את ההבטחות שנתנו
."...לעמנו בהצהרת בלפור

123. Magnificent Certificate on Vellum in Honor of Herbert Samuel, on the Occasion of His Appointment as
High Commissioner - Jerusalem, 1920
Magnificent certificate on vellum, written and
illustrated by hand, presented to Herbert Samuel upon
his appointment to the role of British High Commissioner
of Palestine, by Jerusalem's Orthodox Community
Council (Va'ad Ha'Ir). Jerusalem, July 12, 1920. Signed
by members of the Council's presidency.
Ink and watercolor on vellum.
A certificate presented to Herbert Samuel on the
occasion of his appointment as High Commissioner
for Palestine. In the center is a text, in Hebrew, "To his
supreme excellency Sir Herbert Samuel, Governor of
Eretz Israel", written in calligraphic script incorporating
golden ink: "The Jewish community in Jerusalem is
filled with feelings of happiness and pride to see you
in it as the first Jewish Commissioner in the Holy Land
after two thousand years, and expresses deep gratitude
to His Majesty's government for selecting you to carry

out the promises that were given to our people in the
Balfour Declaration…"
The text is signed by three members of the "Jerusalem
Orthodox Community Council" (a body that represented
most of Jerusalem's Jewish communities during the
period of the British Mandate in Palestine): Sh. Gordon,
Zalman HaCohen Rubin and Shmuel Lupo.
The blessing is surrounded by a colorful frame that
integrates vegetal motifs and two Stars-of-David. At
the top of the frame is an illustration of Jerusalem
against the background of the rising sun. At the bottom
is an illustration of a lion breaking through the chains
binding him (symbolizing the "Lion of Judah").
42X53 cm. Good condition. Creases and light stains. Tears to
upper margins.
Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000
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 .124לקט גילויי-דעת ומנשרים בנושא מאורעות תרפ"ט  -עברית ,ערבית ואנגלית
לקט גילויי-דעת ומנשרים מודפסים בנושא מאורעות תרפ"ט
ובנושא המנשר שפרסם הנציב העליון צ'נסלור ביום  1בספטמבר
 ,1929בו הפנה אצבע מאשימה כלפי הציבור הערבי .ירושלים,
אוגוסט-ספטמבר  .1929עברית ,אנגלית וערבית.
מאורעות תרפ"ט היו סדרה של פרעות אלימות ומעשי טרור שהחלו
בירושלים ביום  23באוגוסט  ,1929התפשטו לרחבי הארץ ונמשכו
כשבוע ימים .במהלך המאורעות נהרגו  133יהודים ו 339-נפצעו,
וקהילות ויישובים יהודיים ננטשו ונחרבו; מבין הערבים נהרגו
 113ונפצעו  .232בעקבות מסקנות הועדה הבריטית שחקרה את
המאורעות פורסם "הספר הלבן" השני ,אשר היווה נסיגה ממדיניות
בריטניה ומ"הצהרת בלפור".
 .1ביוליטין רשמי ,ממשלת פלשתינה (א"י) ,גליון ג' .דפוס המנזר
היווני ,ירושלים 27 ,באוגוסט .1929
כרוז ובו עדכונים בנוגע למצב ברחבי הארץ ,לפי הידיעות שנתקבלו
עד אותו יום בצהריים.
[ ]1דף 43 ,ס"מ .מצב טוב .קמטים וסימני קיפול .קרעים קלים
בשוליים ומספר נקבים ,חלקם מחוזקים בנייר דבק לא-חומצי.
 .2-3מנשר  .Proclamation /שני מנשרים מטעם הנציב העליון ג'ון
צ'נסלור .דפוס המנזר היווני ,ירושלים 4 ,בספטמבר .1929
מנשרים בנושא חקירת המאורעות ותפקידם של בתי המשפט.
עותק אחד בעברית ועותק אחד באנגלית.
[ ]2דף 53 ,ס"מ כל אחד .מצב כללי טוב .קמטים וסימני קיפול.
קרעים קלים בשוליים ומספר נקבים ,חלקם מחוזקים בנייר דבק

לא-חומצי .שוליים קצוצים באופן לא-אחיד.
The Palestine Arab Executive sent the following .4
….telegram To His Excellency The High Commissioner
דפוס  ,Beyt-Ul-Makdesירושלים[ ,ספטמבר  .]1929אנגלית .מנשר
שפורסם כתגובה למנשר של הנציב העליון מיום  1בספטמבר ,1929
מטעם מוסא ּכאט'ם אל-חוסייני (מנהיגה הראשון של התנועה
הלאומית הפלסטינית מ 1920-ועד מותו) ונציגי "הועד הערבי".
[ ]1דף 42 ,ס"מ .מצב טוב .קמטים קלים וסימני קיפול .מעט כתמים.
מספר נקבים .שוליים קצוצים.
The Protest Of The Arab Advocates Against the .5
….Proclamation of His Excellency the High Commissioner
דפוס  ,Beyt-Ul-Makdesירושלים 4 ,בספטמבר  .1929אנגלית.
כרוז עם גילוי-דעת מטעם עורכי-הדין הערבים בארץ ישראל ,בנוגע
למנשר שפרסם הנציב העליון ביום  1בספטמבר .1929
 57X45ס"מ .מצב טוב .סימני קיפול וקמטים.
 .6احتجاج األطباء والصيادلة العرب [מחאת הרופאים והרוקחים הערבים].
דפוס بيت املقدس ( ,)Beyt-Ul-Makdesירושלים 4 ,בספטמבר .1929
ערבית .כרוז עם גילוי דעת שפרסמו הרופאים והרוקחים הערבים,
בנוגע למנשר מיום  1בספטמבר .1929
[ ]1דף 45 ,ס"מ .מצב טוב .מספר נקבים ,מחוזקים בהדבקת נייר
מאחור.
פתיחה$1200 :
הערכה$2000-4000 :
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124. Collection of Printed Public Statements and
Proclamations - the 1929 Palestine Riots - Hebrew,
Arabic and English
Collection of printed public statements and
proclamations about the 1929 Palestine riots and about
the proclamation published by the High Commissioner
Chancellor on September 1, 1929, in which he pointed
an accusing finger at the Arab public. Jerusalem,
August-September 1929. Hebrew, English and Arabic.
The 1929 Riots were a series of violent riots and terror
attacks which started in Jerusalem on August 23, 1929,
spread to the whole country and lasted for about a
week. During the riots, 133 Jews were killed and 339
were injured; Jewish communities and settlements
were abandoned and destroyed; among the Arabs
113 were killed and 232 were wounded. Following the
conclusions by the British committee that investigated
the riots, the second "White Book" was published and
implied a withdrawal from Britain's policy and from the
"Balfour Declaration".
1. Official Bulletin, Palestine government, issue 3. Greek
Monastery printing press, Jerusalem, August 27, 1929.
A proclamation with updates about the state throughout
the country according to news received until that day, at
noon.
[1] leaf, 43 cm. Good condition. Creases and folding marks.
Small tears at margins and several pinholes, some reinforced
with acid-free adhesive tape.
2-3. Two proclamations on behalf of the High
Commissioner John Chancellor. Greek Monastery
printing press, Jerusalem, September 4, 1929.
Proclamations about the investigation of the riots and
the role of the courts. One copy in Hebrew and one copy
in English.
[2] leaves, 53 cm. each. Good overall condition. Creases and
folding marks. Small tears at margins and some pinholes,
some reinforced with acid-free adhesive tape. Margins are
cut unevenly.
4. The Palestine Arab Executive sent the following
telegram To His Excellency The High Commissioner….
Beyt-Ul-Makdes printing press, Jerusalem, [September
1929]. English. A proclamation published in response
to a proclamation issued by the High Commissioner on
September 1 1929, on behalf of Mussa Khatem El-Huseini
(first leader of the National Palestinian Movement from
1920 until his death) and representatives of the "Arab
Committee".
[1] leaf, 42 cm. Good condition. Slight creases and folding
marks. Some stains. Several pinholes. Trimmed margins.
5. The Protest of Arab Advocates Against the

124c

Proclamation of His Excellency the High Commissioner….
Beyt-Ul-Makdes printing press, Jerusalem, September 4,
1929. English.
Public statement on behalf of the Arab advocates in
Palestine, concerning a proclamation published by the
High Commissioner on September 1, 1929.
57X45 cm. Good condition. Folding marks and creases.
6. [ احتجاج األطباء والصيادلة العربProtest by Arab Physicians and
Pharmacists]. Beyt-Ul-Makdes printing press, Jerusalem,
September 4, 1929. Arabic.
A public statement published by Arab physicians and
pharmacists, regarding the proclamation published on
September 1, 1929.
[1] leaf, 45 cm. Good condition. Some pinholes, reinforced
with paper pasted on the back.
Opening price: $1200
Estimate: $2000-4000
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 "המרד הערבי-  לקט תצלומים לעתונות.125
1936-1939 ,"הגדול

125a

ארבעה עשר תצלומים לעתונות מתקופת "המרד הערבי
 עכו ומקומות,אביב- תל, ירושלים.הגדול" בארץ ישראל
.)1933  (תצלום אחד משנת1936-1939 ,נוספים
 עמדות בריטיות שרופות: מופיעים בתצלומים,בין היתר
;בדרך לשדה התעופה בלוד; הריסות בנק "ברקלי" בחברון
חיילים בריטיים בעמדת ירי בעיר העתיקה; התנגשות בין
;כוחות בריטיים לבין המון ערבי במהלך הפגנה נגד היהודים
תצלום של כוחות המורדים בהרים (בפתקת המידע
 "התצלום המקורי האותנטי הראשון של:לעתונות נכתב
 מאת צלם שניהל משא ומתן במשך...המורדים הערבים
שבועות לפני שהורשה להיכנס"); כוחות בריטיים מפנים
נפגעים מפיצוץ שביצע ארגון האצ"ל בשוק הירקות הערבי
; תצלום מהתקופה שלאחר15.7.1938  ביום,בעיר העתיקה
אביב משמש כחבל- מחסום בריטי בתל- המאורעות
 מצורף תצלום משנת.כביסה עבור יהודים וערבים; ועוד
 בו נראים כוחות רכובים מפזרים עימות בין יהודים1933
.וערבים בשוק ביפו
בצדם האחורי של התצלומים מודבקות פתקאות
Acme : ולצדן מופיעות חותמות דיו,מידע לעתונות
Newspictures, Wide World Photos, Associated
. וחותמות נוספות,Press Photo
 מצב. ס"מ בקירוב18X23 : גודל ממוצע.גודל ומצב משתנים
 פגמים וקרעים בשוליים (ברובם, קמטים.טוב-כללי בינוני
. רישומים בעפרון ועקבות הדבקה בצדם האחורי.)קלים
פיסות חסרות בפינות שניים מהתצלומים; תצלום אחד עם
 תצלום אחד עם.נקבים זעירים ורישום בשוליים העליונים
.מדבקת ברקוד בצדו האחורי
$1800 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה

125b

125. Collection of Press Photographs - "Great Arab Revolt", 1936-1939
Fourteen press photographs from the period of the
"Great Arab Revolt" in Palestine. Jerusalem, Tel-Aviv,
Acre and other places, 1936-1939 (one photograph from
1933).
The photographs depict: burnt British positions on
the way to Lod airport; the ruins of Barclay's Bank in
Hebron; British soldiers in a fighting position in the
Old City; clash between British forces and an Arab mob
during a protest against Jews; photograph of the Arab
rebels in the mountains (written on the press note: "The
first authentic picture ever taken of the Arab rebels…
by a photographer who negotiated for weeks before
being allowed in the secret stronghold"); British forces
evacuate casualties from a bombing executed by Etzel
organization in the Arab market in the Old City on
15.7.1938; photograph from the period after the revolt
- a British barrier in Tel Aviv used for drying laundry; and
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more. Enclosed is a photograph from 1933 portraying
riding forces putting an end to a conflict between Jews
and Arabs in a market in Jaffa.
Press information notes are pasted on the back of the
photographs with ink-stamps: Acme Newspictures,
Wide World Photos, Associated Press Photo, and other
stamps.
Size and condition vary. Average size: approx. 18X23 cm.
Fair-good overall condition. Creases, defects and tears at
margins (mainly slight). Pencil inscriptions and traces of glue
on the back. Missing pieces at corners of two photographs;
one photograph with miniature pinholes and an inscription
on upper margins. One photograph with a barcode sticker
on the back.
Opening price: $1800
Estimate: $3000-5000

126b

126. Collection of Press Photographs - Illegal
Immigration Ships - "Exodus", "Medinat
HaYehudim" and other Ships, 1946-1948
Six press photographs documenting illegal immigration
ships captured on their way to Palestine. 1946-1948.
The photographs depict: the ship "Tel Hai" (Asia)
upon arrival in Haifa Port in 1946, flags with Hebrew
inscription flying on the deck; illegal immigrants
disembarking "Exodus" in Haifa port in 1947, under
supervision of British soldiers (the photograph shows
the wide open hole in the wall of the ship following
the battle with British ships); British soldiers using force
to pull out "Exodus" illegal immigrants from one of
the deportation ships in Hamburg, 1947; British soldiers
carrying a gurney with an injured person from the
ship "Medinat HeYehudim" in Haifa port, in 1947; The
ship "Atzma'ut" (Pan York) and "Kibutz Galuyot" (Pan
Crescent) sailing near Istanbul in 1948; photograph of
ships in a port in Palestine through barbed wire fences
installed by the British.
Pasted on the back of four photographs are press
information notes with ink-stamps by their side.
Photographs: approx. 17.5X9 cm - 23X22.5 cm. Condition
varies. Good overall condition. Slight creases and defects.
Some stains (slight, mainly on the back). One photograph
with a widthwise tear by the lower margin, repaired with
adhesive tape.
Opening price: $1000
Estimate: $2000-4000

126a

 אניות המעפילים-  לקט תצלומים לעתונות.126
1946-1948 , "מדינת היהודים" ואניות נוספות,""אקסודוס
שישה תצלומים לעתונות המתעדים אניות מעפילים שנתפסו
.1946-1948 .בדרכן לארץ ישראל
 האנייה "תל חי" (אסיה) מגיעה לנמל חיפה:בתצלומים מתועדים
 דגלים עם כיתוב בעברית תלויים על סיפונה; מעפילים,1946 בשנת
 תחת,1947 יורדים מן האנייה "אקסודוס" אל נמל חיפה בשנת
השגחה של חיילים בריטיים (בתצלום נראה החור שנפער בדופן
האנייה בעקבות הקרב הימי עם האניות הבריטיות); חיילים בריטיים
מורידים בכוח את מעפילי "אקסודוס" מאחת מאניות הגירוש בנמל
; חיילים בריטיים נושאים על אלונקה פצוע1947  בשנת,המבורג
; האניות1947  בשנת,מן האנייה "מדינת היהודים" בנמל חיפה
"קיבוץ גלויות" (פאן קרסנט) שטות בסמוך-"עצמאות" (פאן יורק) ו
 מבעד,; תצלום אניות בנמל בארץ ישראל1948 לאיסטנבול בשנת
.לגדרות תיל שהקימו הבריטים
בצדם האחורי של ארבעה מהתצלומים מודבקות פתקאות מידע
. ולצדם מופיעות חותמות דיו,לעתונות
 מצב. ס"מ בקירוב23X22.5  ס"מ עד17.5X9 תצלומים בגודל
, מעט כתמים (קלים. קמטים ופגמים קלים. מצב כללי טוב.משתנה
 אחד התצלומים עם קרע לרוחבו בסמוך.)בעקר בצדם האחורי
. מחוזק בנייר דבק,לשוליים התחתונים
$1000 :פתיחה
$2000-4000 :הערכה
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127b

127. Collection of Press Photographs - War of
Independence, 1948
Nine press photographs from the period of the War of
Independence. Jerusalem and other places in Palestine
(one photograph from Cyprus), 1948.
The photographs depict, among others: an Israeli
armored vehicle crossing "Ben-Yehuda" street in
Jerusalem; Jewish fighters in a morning prayer over
sand sacks and rifles, after a night guard near Jerusalem;
two fighters in Kibutz Negba, among pits in one of the
orchards; convoy of Jeeps leaving a Jewish settlements
to the fighting zone in the Negev (some of the fighters
are seen wearing Arab garments); convoy with supplies
entering besieged Jerusalem during the "first ceasefire";
Arab children in front of the Western Wall; barracks in
the Cyprus detention camps; and more.
Pasted on the back of five photographs are press
information notes. Ink stamps on the back of seven
photographs (most of them of the press agency Acme
Newspictures). Pasted on the back of one photograph
is a newspaper clipping with a print of the photograph.
Photographs: approx. 18X22.5 cm. Condition varies. Good
overall condition. Slight creases and defects (mainly at
margins and on the back). Small tears to upper margins of
one photograph (not damaging photograph). Pen marking
on one photograph. On the back of one photograph appears
a barcode sticker.
Opening price: $1500
Estimate: $2000-4000
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127a

1948 , מלחמת העצמאות-  לקט תצלומים לעתונות.127
 ירושלים.תשעה תצלומים לעתונות מתקופת מלחמת העצמאות
.1948 ,)ומקומות נוספים בארץ ישראל (תצלום אחד מקפריסין
 משוריין ישראלי חוצה את רחוב: מופיעים בתצלומים,בין היתר
"בן יהודה" בירושלים; לוחמים יהודיים בתפילת שחרית מעל שקי
 לאחר שמירת לילה בסמוך לירושלים; שני לוחמים,חול ורובים
 בין שוחות שנחפרו באחד המטעים; שיירת ג'יפים,בקיבוץ נגבה
יוצאת מיישוב יהודי אל עבר הקרבות בנגב (על גבי המכוניות
 חלקם עוטים לבוש ערבי); שיירת אספקה נכנסת,נראים הלוחמים
לירושלים הנצורה במהלך "ההפוגה הראשונה"; ילדים ערביים
ברחבת הכותל המערבי; תצלום צריפי מגורים במחנות המעצר
.בקפריסין; ועוד
בצדם האחורי של חמישה מהתצלומים מודבקות פתקאות מידע
 חותמות דיו בצדם האחורי של שבעה מהם (רובן של.לעתונות
 בצדו האחורי של תצלום.)Acme Newspictures סוכנות העתונות
.אחד מודבק גזיר עתון עם הדפסה של התצלום
. מצב כללי טוב. מצב משתנה. ס"מ בקירוב18X22.5 תצלומים בגודל
 קרעים.)קמטים ופגמים קלים (בעיקר בשוליים ובצדם האחורי
.)קלים בשוליים העליונים של אחד התצלומים (ללא נזק לתמונה
 בצדו האחורי של אחד התצלומים.סימון בעט באחד התצלומים
.מודבקת מדבקת ברקוד
$1500 :פתיחה
$2000-4000 :הערכה

128b

128a

1948 , הצד הערבי-  מלחמת העצמאות-  לקט תצלומים לעתונות.128
.לכוחות ערביים (הלוחם בתצלום הנו 'שחקן' ערבי מחופש); ועוד
בצדם האחורי של תשעה מהתצלומים מודבקות פתקאות מידע
 (רובן של סוכנות העתונות, חותמות דיו בצדם האחורי.לעתונות
 בצדו האחורי של תצלום אחד מודבקים.)Acme Newspictures
.גזירי עתון עם מידע על התצלום
. מצב כללי טוב. ס"מ22.5X17.5 : גודל ממוצע.גודל ומצב משתנים
 תצלום אחד עם קרעים בשוליים השמאליים.קמטים ופגמים קלים
 רישומים וסימונים בצדם האחורי ובשוליים של.)(ללא נזק לתמונה
. על אחד התצלומים מצויר חץ. תצלום אחד עם תוספת צבע.חלקם
$2000 :פתיחה
$3000-5000 :הערכה

שלושה עשר תצלומים לעתונות המתעדים את הצד הערבי
 ומקומות, בית לחם, חברון, שכם, ירושלים.במלחמת העצמאות
.)1946  בקירוב (תצלום אחד משנת1948 ,נוספים
 צוות לוחמים ערבי מפעיל תותח: מופיעים בתצלומים,בין היתר
 במהלך,משוריין בסמוך לשער הגיא; לוחמים ערביים בהרי ירושלים
 שהרג13 אחד מקרבות הקסטל; תצלום פורטרט של נער ערבי בן
שניים מלוחמי ה"הגנה"; תצלום מפקדים ערביים לצד אוהל שבו
 לפני משפטם הצבאי; אחות חובשת את,מוחזקים שבויים יהודיים
רגלו של פצוע בבית החולים הצבאי ביפו; אימון ירי משותף של
חיילים עיראקים וסורים בשכם; חיילים מצריים וסוריים במהלך
ההפוגות; נשים ערביות בירושלים בתור לחלוקת שמן; תצלום
 המציג סצינה מבוימת של כניעת לוחם פלמ"ח,תעמולה ערבי

128. Collection of Press Photographs - War of Independence - Arab Side, 1948
Thirteen press photographs documenting the Arab side
of the Independence War. Jerusalem, Nablus, Hebron,
Bethlehem, and other places, ca. 1948 (one photograph
from 1946).
The photographs depict, among others: a team of Arab
fighters operating an armored cannon near Sha'ar
HaGay; Arab fighters in the Jerusalem mountains, during
one of the Kastel battles; portrait photograph of a 13
year old Arab boy who killed two "Haganah" fighters;
photograph of Arab commanders near a tent where
Jewish prisoners are arrested, prior to their trial; a nurse
dressing the leg of an injured person in the military
hospital in Jaffa; joint shooting training by Iraqi and
Syrian soldiers in Nablus; Egyptian and Syrian soldiers
during ceasefire; Arab women in Jerusalem in a line
for distribution of oil; Arab propaganda photograph,

depicting a staged scene portraying a Palmach fighter
surrendering to Arab forces (the fighter is a disguised
Arab actor); and more.
Press information notes are pasted on the back of nine
photographs. Ink-stamps on the back (most of them of
Acme Newspictures). Newspaper clippings are pasted
on the back of one photograph with information about
the photograph.
Size and condition vary. Average size: 22.5X17.5 cm. Good
overall condition. Slight creases and defects. One photograph
with tears at left margin (not affecting photograph).
Inscriptions and markings on the back and on the margins of
some photographs. One photograph with added paint. An
arrow is drawn on one photograph.
Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000
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 .129אלבום תצלומים  -מבצע יואב לכיבוש הנגב
 שי מאת חיילי הגדוד השני של חטיבת "יפתח"במלחמת העצמאות1948 ,
"ממסע הקרב על מתקיפי משמר-העמק ,כבוש הגליל
וכבוש רמלה-לוד  -לפריצת המצור בנגב"  -אלבום ובו 117
תצלומים המתעדים את חיילי הגדוד השני של הפלמ"ח
(חטיבת יפתח) במהלך מבצע יואב לכיבוש הנגב במלחמת
העצמאות[ .תש"ט .אוקטובר-דצמבר  1948בקירוב].
מבצע יואב נערך בשלב האחרון של מלחמת העצמאות,
בין ה 15-ל 22-באוקטובר  ,1948במטרה לפרוץ את
הדרך אל הנגב המנותק ,להשמיד ולדחוק את הכוחות
המצריים ,ולהבטיח שהנגב ייכלל בשטח מדינת ישראל.
מבצע זה נחשב לאחד המבצעים הגדולים ביותר במלחמת
העצמאות ,והוא נחל הצלחה :הדרך לנגב נפרצה ,הכוחות
129a
המצריים נדחקו ,ולקראת סוף המבצע כבש צה"ל את באר
שבע.
בפתח האלבום מופיעה הקדשה מיום א' כסלו תש"ט [3
בדצמבר  ,]1948המעידה כי האלבום ניתן כשי מאת חיילי
הגדוד השני של הפלמ"ח ,לאחד מיישובי הנגב בו שהו
החיילים בזמן המצור על הנגב ובמהלך המבצע .מבצע
יואב התנהל באזור כביש הרוחב בין מג'דל-אשקלון לבית
ג'וברין (כביש  35כיום) ,והתצלומים שבאלבום מתעדים
אתרים ,יישובים ומשלטים באזורים אלה.
בין התצלומים שבאלבום :פועלים בסדנאות בקיבוץ ,מגדל
המים בקיבוץ יד מרדכי ,מטוסים קלים של "טייסת הנגב"
(באוויר ועל הקרקע) ,פעילות חבלנים (הנחת מוקשים),
חיילים וחיילות על ג'יפים בבית חנון ,שבויים ערבים,
כלי רכב וכלי נשק שנלקחו שלל ,השחקן רפאל קלצ'קין
מופיע בפני החיילים (קלצ'קין הוא מחברם של הפזמונים
129b
"האמיני יום יבוא" ו"בערבות הנגב" ,אשר נכתבו בזמן
המלחמה) ,חיי יום-יום של החיילים  -בשוחות ובמשלטים
(אוחזים פגז ,עם מכשיר קשר ,מבשלים וכו') ,ותצלומים נוספים .בפתח האלבום מופיע תצלום גדול של סמל הגדוד השני של הפלמ"ח  -גמל
וחרב על רקע שיבולים.
מרבית דפי האלבום מלווים בציטוטים מן המקורות ומשירים אקטואליים ,בפסוקי נחמה ,עידוד או נקמה מתהלים ,ציטוטים מהתנ"ך בנוגע
ליישוב ארץ ישראל ולקוממיותה ,ועוד .לקראת סוף האלבום מופיע טקסט המתייחס באופן ישיר למבצע" :עם תום הסבוב הראשון במערכה
על שחרור הנגב רושמת חטיבתנו דף נוסף בתולדות קרבותיה .הוסר המצור משערי הנגב! הנגב פתוח לרווחה בפנינו! צבאות פרעה נגפו בפני
חילותינו והתפזרו לכל רוח .הושם מצור על רכוזיו .לא יאחר היום לבוא וימוגר כוחו כליל!" .בעמוד האחרון מופיעים המנון הפלמ"ח וסמל
הפלמ"ח (בכתב יד).
סה"כ  117תצלומים 92 :בגודל  9X14ס"מ  24 +בגודל  6X9ס"מ  1 +בגודל  22.5X17.5ס"מ בקירוב (סמל הגדוד השני) .התצלומים במצב
טוב .רובם נושאים בצדם האחורי כיתוב בעפרון או בטוש .חלק מהתצלומים מודבקים לדפי האלבום .כמה תצלומים חסרים .כמה תצלומים
מנותקים .אלבום  43X31ס"מ .מצב כללי טוב .קרעים ובלאי בשולי הכריכה .דפי פרגמנט חסרים; קרעים וקמטים בדפי הפרגמנט.
פתיחה$2000 :
הערכה$4000-6000 :
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129. Album of Photographs - Operation Yoav to Conquer the Negev - Gift from Soldiers of the Second
Battalion of "Yiftach" Brigade - Independence War, 1948
"From the battle in Mishmar HaEmek, occupation of
the Galilee and occupation of Ramla-Lod - to breaking
the siege in the Negev" (Hebrew) - album with 117
photographs depicting the soldiers of the second
battalion of Palmach (Yiftach Brigade) during Operation
Yoav to conquer the Negev in the Independence War.
[ca. October-December 1948].
Operation Yoav was carried out during the last stage
of the Independence War, between the 15th and
22nd October 1948; its goal was to open the road to
the isolated Negev, to destroy and push away the
Egyptian forces, and guarantee that the Negev is part
of Israel. This was one of the greatest operations in
the Independence War and was successful: the road to
the Negev was opened, the Egyptian forces retreated,
and towards the end of the operation Beersheba was
captured.
A dedication appears at the beginning of the album,
dated December 3, 1948, indicating that the album was
given as a gift by the soldiers of the second battalion
of the Palmach to one of the settlements in the Negev
where the soldiers stayed during the siege on the
Negev and during the operation. Operation Yoav was
conducted in the area of the road between MajdalAshkelon and Bayt Jibrin (present day road no. 35),
and the photographs in the album document sites,
settlements and positions in these areas.
Among the photographs in the album: workers
in a Kibutz workshop, water tower in Kibutz Yad
Mordechai, light planes of "HaNegev Squadron" (in the
air and on the ground), sappers' activity (placing mines),
soldiers and female soldiers on Jeeps in Beit Hanun,
Arab prisoners, looted vehicles and arms, actor Raphael

Klatchkin performing for soldiers (Klatchkin composed
the songs "Ha'amini Yom Yavo" and "BeArvot
HaNegev" during the war), daily life of soldiers in pits
and positions (holding a shell, with a communication
device, cooking etc.), and other photographs. The
album opens with a large photograph of the emblem of
the Palmach's second battalion - a camel and a sword on
the background of grain stalks.
On most of the leaves are citations from the scriptures
and from songs, by verses of consolation, encouragement
or revenge from Psalms, quotations from the bible
regarding settling the country and its independence,
and more. Towards the end of the album appears a
text directly referring to the operation: "When the first
round of the battle to liberate the Negev ended, our
brigade writes an additional leaf in the history of its
battles. The besieged Negev was liberated! The Negev
is open! Egyptian forces were defeated and scattered.
The Egyptian forces were besieged. Soon a day comes
when its power will be demolished!" (Hebrew). On the
last page appears the Palmach anthem and Palmach
emblem (written by hand).
Total of 117 photographs: 92 9X14 cm photographs + 24
6X9 cm photographs + 1 photograph of approx. 22.5X17.5
cm (emblem of the 2nd battalion). Photographs are in good
condition. Most photographs bear an inscription in pencil
or felt pen on the back. Album: 43X31 cm. Good overall
condition. Tears and wear at margins of binding. Lacking
tissue guards; tears and creases to tissue guards.
Opening price: $2000
Estimate: $4000-6000
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 .130הגדה של פסח  -טולוז ,תש"א  - 1941הגדה ממחנות ההסגר בצרפת הכבושה
הגדה של פסח .טולוזע (טולוז ,צרפת)[ ,תש"א  .]1941שכפול
(סטנסיל) של כתב-יד.
ההגדה נדפסה ללא שער.
זמן קצר לאחר פרוץ מלחמת העולם השניה ,נעצרו אזרחים יהודים
שאינם ילידי צרפת ,וכן פליטים יהודים מגרמניה ואוסטריה ,בידי
הרשויות הצרפתיות ,ונכלאו במספר מחנות הסגר בדרום-מערב
צרפת .ההגדה שלפנינו נכתבה באחד ממחנות אלו ,ככל הנראה
עפ"י הזיכרון ,שוכפלה במספר עותקים וחולקה בין האסירים,
במטרה לקיים את ליל הסדר ,על אף התנאים הקשים והבידוד מן
העולם החיצון.
לאחר הכיתוב הרגיל החותם את ההגדה "לשנה הבאה בירושלים!"
נוספו שתי שורות בהן נכתבS. R. Kapel, Rabbin de" :
[ "Mulhouse, Aumonier des Camps, Toulouseשמואל רנה
קאפל ,רב העיר מילוז ,רב המחנות ,טולוז]; ולאחר מכן ,ביידיש:
"די הגדה זאל זיין די לעצטע אין גלות! בינדיגער" [הגדה זו תהיה
האחרונה בגלות! בינדיגער].
יודלוב (אוצר ההגדות  ,3847עמ'  )281הניח ש"בינדיגער" הוא שמו
של מדפיס ההגדה ,אך יוסף חיים ירושלמי בספרו Haggadah and
 ,Historyסובר שמדובר באדם שכתב במו ידיו את ההגדה.
הרב שמואל רנה קפל ( ,)1907-1994יליד צרפת .בראשית שנות

ה 30-של המאה ה 20-כיהן כרב בעיר בלפור ובפרברי פריז .בשנת
 1939התמנה לרבה של מילוז ולאחר מכן של אורליאן .עם פרוץ
מלחמת העולם השניה התמנה לרבה הצבאי של הארמיה החמישית
בצבא הצרפתי .באוגוסט  1940התוודע למעצרם של אלפי יהודים
במחנות ההסגר בדרום-מערב צרפת ,והחל בפעילות נמרצת לסייע
להם ככל הניתן ולהביא לשחרורם .במקביל ,ניסה בדרכים שונות
למנוע מעצר של יהודים נוספים ולהזהירם מבעוד מועד .בפעילות
זו המשיך עד שנעצר ,בשנת  .1942הרב קפל שרד את המלחמה
לאחר תלאות רבות ונפטר בירושלים בשנת  .1994עוד על אודותיו,
ראה בספרו "מאבק יהודי בצרפת הכבושה ,"1940-1944 ,הוצאת
יד-ושם ,ירושלים ,תשמ"א.
 10עמ' 28 .ס"מ .מצב טוב .מעט כתמים .קרעים קלים בשולי חלק
מהדפים ,ללא חסרון ופגיעה בטקסט .דיו מרוח במספר מקומות.
דפים נפרדים ,ללא כריכה.
אחד משני כותרים עבריים יחידים שנדפסו בעיר טולוז .הכותר השני
הוא מחזור לימים נוראים ,שנדפס אף הוא בהכפלה ,באותם ימים
במחנות המעצר.
אוצר ההגדות .3847
פתיחה$1000 :
הערכה$2000-4000 :
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130. Passover Haggadah - Toulouse, 1941 - Hagaddah from an Internment Camp in Vichy France
Passover Haggadah. Toulouse, France, [1941].
Mimeographed.
The Hagaddah was printed without a title page.
Shortly after the outbreak of WWII, French Jewish
citizens of foreign birth as well as German and Austrian
refugees were arrested by the French authorities and
imprisoned in a number of internment camps in southwestern France. This Haggadah was written in one of
these camps, apparently from memory; mimeographed
and distributed to the camp inmates in an attempt
to properly celebrate the Seder despite the difficult
conditions and alienation from the free world.
After the Haggadah's traditional finale of "Next year
in Jerusalem" two lines have been added: "S. R. Kapel,
Rabbin de Mulhouse, Aumonier des Camps, Toulouse"
(Shmuel Rene Kapel, rabbi of Mulhouse, camp rabbi,
Toulouse); followed by the Yiddish words: "This
Haggadah will be the last one in exile! Bindiger"
Yudlov (Otzar HaHagadot 3847, p. 281) suggests that
"Bindiger" is the name of the printer of the Haggadah,
but Yosef Chaim Yerushalmi in his work Haggadah and
History, posits that it is referring to the actual writer of
the Haggadah.
R. Shmuel Rene Kapel (1907-1994) was a French-born
rabbi who officiated in the communities of Belfort

and the Paris suburbs during the 1930s. In 1939 he was
appointed rabbi of Mulhouse and then of Orléans. With
the outbreak of WWII, he was appointed military rabbi
of the 5th Military Division of the French Army. In August
1940, upon becoming aware of the imprisonment
of thousands of Jews in internment camps in southwestern France, he began intensive efforts to assist and
free them. He also was active in attempting to prevent
the arrest of more Jews and to warn those in danger.
He continued these activities until his arrest in 1942.
R. Kapel survived the war with great tribulation and
passed away in Jerusalem in 1994. See his book, Jewish
Struggle in Occupied France, 1940-1944, Yad Vashem
publishing, Jerusalem, 1981.
10 pp. 28 cm. Good condition. Slight staining. Small tears
to the margins of some of the pages, without damage to
the text. Ink spreading in several locations. Separate leaves,
unbound.
One of only two Hebrew books printed in Toulouse. The
other book is a Machzor for the High Holy Days, likewise
mimeographed in the internment camps during the
same time period.
Otzar Hahagadot 3847.
Opening price: $1000
Estimate: $2000-4000
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" .131פסח תש"ז"  -חוברת בהוצאת ארגוני הנוער היהודיים
באיטליה לאחר המלחמה1947 ,
" / Pesach 5707כי הנה הסתו עבר ."...חוברת בהוצאת Co. Co. C.
]- G. E. [Comitato Coordinatore Circoli Giovanili Ebraici
הועד המתאם של חוגי הנוער היהודיים[ ,ג'נובה  ,Genova -איטליה],
תש"ז [ .]1947איטלקית ומעט עברית.
חוברת שנדפסה עבור בני הנוער היהודיים ששהו באיטליה לאחר
המלחמה ומוקדשת לחג הפסח .החוברת שימשה ,כפי הנראה,
כהגדה לא-מסורתית לערב החג ,והיא כוללת אסופת טקסטים
מגוונת ,עם הסברים היסטוריים ארוכים ומפורטים על פרקי ההגדה,
על תולדות החג ומנהגי הסדר ,ומלווה באיורים נאיביים וחינניים,
בשירים ובתווי נגינה.
פרק שלם ( 6עמ') ואיור מוקדשים לסיפור מרד גטו ורשה .בכפולת
האמצע מופיע הפיוט "חד גדיא" ,והעמודים הבאים אחריו
מוקדשים לעלייה לארץ ישראל .איורים נוספים מתארים אניית
מעפילים בלב-ים ,ריקוד "הורה" סביב דגל מונף על תורן ,נערים
מסבים לשולחן הסדר ,את ארבעת האחים ,ועוד.
בין השנים  1945-1951שהו באיטליה כ 70,000-פליטים ועקורים
יהודים משארית-הפליטה ,בכ 35-מחנות עקורים .לצד מחנות
העקורים פעלו גם כ 77-הכשרות חלוציות ,בתי-ילדים של
"עליית הנוער" וקיבוצי-הכשרה לנוער ,אשר הוקמו והופעלו על
בסיס השתייכות פוליטית ואידיאולוגית ונוהלו על ידי שליחים
מארץ ישראל ועל ידי נציגי המפלגות הפוליטיות ותנועות הנוער
באירופה .במהלך השנים  1945-1946נעשו מספר ניסיונות להקים
הסתדרות ציונית-חלוצית מאוחדת ,שתאגד את הנוער היהודי על
כל תנועותיו ומפלגותיו ,דוגמת ״ההסתדרות הציונית האחידה״
ו"נח"ם" (נוער חלוצי מאוחד) בגרמניה" ,איחוד" בפולין ו"החלוץ
האחיד" באיטליה ,אולם נסיונות אלה נכשלו ובדרך-כלל שמרו
קבוצות שארית-הפליטה על שיוכן התנועתי או המפלגתי המקורי.
החוברת שלפנינו נדפסה בידי ארגון כזה " -הועד המתאם של חוגי
הנוער היהודיים" ,שפעל בעיר ג'נובה שבצפון איטליה ,אשר מנמלּה
הפליגו רבים משארית-הפליטה בדרכם לארץ ישראל.
[ ]1שער-מעטפת ]4[ ,35 ,עמ' 20.5 ,ס"מ .מצב בינוני-טוב .נייר
שביר .עטיפה קדמית ,דפים ראשונים ואחרונים וכפולת האמצע
מנותקים או מנותקים חלקית .קרעים קלים בשולי הדפים (סמוך
לשדרה) ,עם מספר פיסות חסרות .רישום בעלות (מהתקופה)
בצדה הפנימי של העטיפה הקדמית.

131a

פתיחה$1000 :
הערכה$2000-4000 :
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131."Pesach 1947" - Booklet Published by Jewish Youth Organizations in Italy after the War, 1947
Pesach 5707 / "Autumn passed…". A booklet published
by Co. Co. C. G. E. [Comitato Coordinatore Circoli
Giovanili Ebraici] - Coordinating Committee for Jewish
Youth Organizations, [Genova, Italy, 1947]. Italian and
some Hebrew.
A booklet printed for Jewish youth who stayed in Italy
after the war and is dedicated to the holiday of Pesach.
The booklet was used, apparently, as a non-traditional
Haggadah for the holiday and it includes a diverse
collection of texts, with detailed historic explanations
about the Haggadah, the history of the holiday and the
customs of the Seder, and is accompanied by charming
naïve illustrations, songs and sheet music.
A complete chapter (6 pages) and an illustration are
dedicated to the story of the Warsaw uprising. "Had
Gadya" appears in the center double-spread, and
the following pages are dedicated to immigration
to Palestine. Additional illustrations depict illegal
immigration ships, a "Hora" dance around a flag on
a mast, boys around the Pesach Seder table, the Four
Brothers, and more.
Between the years 1945-1951 about 70,000 refugees
and displaced persons from She'erit Hapletha stayed
in Italy in some 35 Displaced Persons Camps. Besides
the Displaced Persons Camps, there were also about 77

pioneers training camps, "Aliyat HaNo'ar" children's
homes and training Kibutzim for youth, which were
established and operated on the base of political and
ideological attribution and were directed by emissaries
from Palestine and representatives of political parties
and youth movements in Europe. During the years 19451946 there were several attempts to set up a united
Zionist-Pioneering association to unite all the Jewish
youth parties and movements Like the "Unified Zionist
Organization" and "Noham" (No'ar Haluzi Meuchad) in
Germany, "Ichud" in Poland and "HeHalutz HaAchid" in
Italy, but all the attempts failed and She'erit Hapletha
kept their original movement or party affinity. This
booklet was printed by such an organization - "The
Coordinating Committee of Jewish Youth Movements"
active in Genova in North Italy, where from many of
She'erit Hapletha sailed on their way to Palestine.
[1] Title cover, 35, [4] pp, 20.5 cm. Fair-good condition.
Fragile paper. Front cover, first and last leaves and center
double spread are detached or partly detached. Small tears to
margins of leaves (by the spine), with several missing pieces.
Ownership inscription (contemporary) on inner side of front
cover.
Opening price: $1000
Estimate: $2000-4000
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 .132יומן בכתב-יד ,תצלומים ומסמכים של ילד מ"ילדי טהראן"
אוסף פריטים (יומן בכתב-יד ,תצלומים ומסמכים) שהיו שייכים
ליהודה זינגר ( ,)Yehuda Zerzy Singerומתעדים את שהותו
בפולין וברוסיה בתקופת מלחמת העולם השניה ,ואת חייו בארץ
ישראל לאחר עלייתו ארצה עם קבוצת "ילדי טהראן" .פולין וארץ
ישראל ,סוף שנות ה 30-עד שנות ה.40-
זינגר נולד בקרקוב בשנת  1928ועלה לארץ בפברואר  1943כחלק
מקבוצת "ילדי טהראן"  -קבוצת ילדים ניצולי שואה שהובאו לארץ
על ידי הסוכנות היהודית לאחר ששהו במחנה שהוקם עבורם
בטהראן (איראן) .לאחר עלייתו ארצה נשלח זינגר (יחד עם קבוצת
ילדים מ"ילדי טהרן") לקיבוץ עין חרוד.
האוסף כולל:
יומן בכתב-יד (פולנית) ,אותו כתב זינגר במהלך מלחמת העולם
השניה ,ובו הוא מתאר אירועים להם היה עד החל מה 1-בספטמבר
 ,1939יום פלישת גרמניה הנאצית לפולין ,ועד לחודשים הראשונים
של שנת ( 1942כשנה לפני הגעתו לארץ ישראל).
רשימות היומן מתארות ,בין היתר ,את כיבוש פולין (ב 1-בספטמבר
כותב זינגר כי התעורר באמצע הלילה לצלילי נפילת פצצות) ,את
תכניות המשפחה לברוח מזרחה ,נסיעת המשפחה ללבוב (שם הוא
ומשפחתו מתגוררים אצל קרובי משפחה) ,פליטים במנוסה בצדי
הדרכים ,גיוסו של אביו לצבא (כפי הנראה ,התגייס לצבא אנדרס
הפולני  ,)Anders' Army -כיבוש לבוב ע"י הרוסים ,קבלת מכתב

·

המודיע כי אבי המשפחה נפל בשבי ,עבודת האם בניסור עצים
ועבודת האח בשמירה (מן התיאורים מסתבר כי המשפחה נמצאת
במחנה-שבי כלשהו ,אולי בסיביר) ,פלישת גרמניה לרוסיה ,הגעת
ה-דה) ,ולבסוף  -נסיעה דרומה ברכבת
ן-קה-וֶ ֶּ
(א ָ
אנשי נ .ק .ו .דֶ .
והיכרות עם חברים חדשים (כפי הנראה  -בדרך אל ובטהראן)32 .
עמ' (כתובים בעפרון) 19.5 ,ס"מ .מצב בינוני .כתמים .קרעים בשולי
כמה דפים .חלק מהטקסט דהוי מעט .ללא עטיפה.
תעודת בית-ספר בקרקוב ,על שם זינגר .הונפקה בשנת .1938
אישור רשמי (אנגלית) ,מודפס על-גבי נייר מכתבים של "הסוכנות
היהודית לארץ ישראל ,הלשכה לעלית ילדים ונוער" ,המעיד על כך
שזינגר הגיע לארץ ישראל בשנת  1943ולומד בעין חרוד.
 24תצלומים אשר היו שייכים לזינגר .רובם תצלומים קבוצתיים
של נערות ונערים ,אשר צולמו ,כפי הנראה ,בתקופה בה חי זינגר
בקיבוץ עין חרוד 8.5X6 .ס"מ בממוצע .מצב כללי טוב.
תעודת "רשיון לנהג כלי-רכב משא" ,על שם יהודה זינגר .הונפקה
בשנת .1949
מצורפים :שני מסמכים וגלויה ,הקשורים ,כנראה ,לבני משפחתו של
זינגר.
סה"כ  28פריטים .גודל ומצב משתנים.

·
·
·
·

פתיחה$2000 :
הערכה$3000-5000 :
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132. Handwritten Diary, Photographs and Documents of One of the "Teheran Children"
Collection of items (photographs, documents and a
handwritten diary) which belonged to Yehuda Zerzy
Singer, and document his life in Poland and Russia during
World War II, and his life in Palestine after his arrival
with the "Teheran Children". Poland and Palestine, late
1930s to 1940s.
Singer was born in Krakow in 1928 and immigrated to
Palestine in February 1943 with the "Teheran Children"
- a group of children, holocaust survivors, brought to
the country by the Jewish Agency after staying in a
camp set for them in Teheran (Iran). After arriving in
Palestine, Singer was sent (together with a group of
"Teheran Children") to Kibutz Ein Harod.
The collection includes:
A handwritten diary (in Polish) written by Singer
during World War II, in which he documents events
which he witnessed starting on September 1, 1939, the
day of the invasion of Nazi Germany into Poland, until
the first months of 1942 (about one year prior to his
arrival in Palestine).
The diary document the occupation of Poland (Singer
writes that on September 1 he woke up in the middle
of the night to the sounds of bombing); the plans of the
family to escape to the east, the trip of the family to Lviv
(where he and his family lived with relatives); fleeing
refugees on the road side; the recruitment of his father
to the army (apparently his father enlisted to Anders'
army); occupation of Lviv by the Russians; receipt of a

·

letter announcing that his father was taken prisoner; his
mother's work in sawing trees and his brother's work as
a guard (these entries imply that the family is in some
imprisonment camp, maybe in Siberia) , the invasion
of Germany into Russia, arrival of NKVD people, and
finally - a trip south by train and meeting new friends
(apparently on the way to and in Teheran). 32 pp (written
in pencil), 19.5 cm. Fair condition. Stains. Tears at margins of
some leaves. Part of the text is slightly faded. No cover.
Certificate from a school in Krakow in the name of
Singer, issued in 1938.
Official certificate (English) typewritten on stationery
of "The Jewish Agency for Palestine, Bureau for Children
and Youth", indicating that Singer arrived in Palestine
in 1943 and that he studies in Ein Harod.
24 photographs which belonged to Singer. Most
photographs are group photographs of boys and girls
which were photographed, apparently, during the
period through which Singer lived in Kibutz Ein Harod.
Average size: 8.5X6 cm. Good overall condition.
Certificate: "License to drive a freight car", in the
name of Yehuda Singer. Issued in 1949.
Enclosed: two documents and a postcard, related, most
probably, to Singer's family members.
Total of 28 items. Size and condition vary.

·
·
·
·

Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000
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 .133תנ"ך בדפוס מנשה בן ישראל  -עותק נאה בכריכת קלף מקורית  -מספרייתו של הרמן גרינג בביתו שבאלפים הבוואריים
("ברגהוף")
חמישה חומשי תורה ,נביאים וכתובים .אמשטרדם[ ,שצ"א-שצ"ה
 .]1631-1635דפוס מנשה בן ישראל .שער נפרד לכל חלק.
עותק שנבזז מספריה בצרפת ונשמר בספרייתו הפרטית של הרמן
וילהלם גרינג ,בביתו שב"מתחם הפיהרר" באלפים הבוואריים.
עותק נאה במיוחד של התנ"ך שנדפס בידי מנשה בן-ישראל
באמשטרדם במאה ה ,17-ואשר נחשב לאחד התנ"כים הבודדים
שנדפסו בידי יהודי באותה תקופה.
מול השער מודבקת תווית-נייר מודפסת עליה מופיע הכיתוב
"Cette piece provident des collections personnelles
d'Hermann GOERING au Berghof, [Berchtesgaden] 4-5 - "1945...המעיד כי הפריט נלקח מבין אוספיו הפרטיים של גרינג
ב"ברגהוף" שבאיזור ברכטסגאדן; תחת הכיתוב מופיעה חותמת
הדיוויזיה הצרפתית שחייליה כבשו את המתחם ביום  4במאי :1945
"."Deuxième Division Blindée G. 5
"ברגהוף" ( )Berghofהוא הכינוי שניתן לביתו הפרטי של אדולף
היטלר במתחם הנופש ,האירוח והשליטה הנאצי באוברזלצברג
( )Obersalzbergהסמוך לעיירה הבווארית ברכטסגאדן
( .)Berchtesgadenהממשל הנאצי הפקיע את האיזור לצרכיו
והקים למרגלותיו מחנה צבאי גדול וכן מבני אירוח ונופש ששימשו
את צמרת המפלגה הנאצית בביקוריהם במקום .באיזור ,שזכה
לכינוי "מתחם הפיהרר" ( )Führersperrgebietהוקמו גם אחוזות
מפוארות עבור מקורביו של היטלר  -הרמן גרינג ,אלברט שפייר
( )Speerומרטין בורמן ( ,)Bormannבית-תה ונקודת-תצפית
גבוהה מאד ,אשר כונתה "קן הנשרים".
אזור אוברזלצברג הופצץ קשות מן האוויר בתקופת המלחמה,
וחלק מן ההפצצות גרמו נזקים קשים גם ל"ברגהוף" .ב 4-במאי
 ,1945לאחר התאבדותו של היטלר ,הציתו חיילי האס.אס .הנסוגים
את הריסות המבנה ,וחיילי בעלות הברית שכבשו את המתחם בזזו

את שנותר ממנו.
הרמן וילהלם גרינג ( 12 ,Göringבינואר  15 - 1893באוקטובר
 )1946היה מראשי המשטר הנאצי ,מפקד ה"לופטוואפה" (הזרוע
האווירית של הוורמאכט) ומשרד התעופה הגרמני .פושע-מלחמה
נאצי (הנאצי הבכיר ביותר שנלכד חי בסיום המלחמה) ,אשר נידון
לעונש מוות במשפטי נירנברג ,אך התאבד בבליעת כמוסת ציאניד
בטרם הוצא גזר-דינו אל הפועל .גרינג נודע באורח חייו הנהנתני
והראוותני ,שכלל ביזה של אוצרות אמנות מכל רחבי אירופה
הכבושה ,לאוספיו הפרטיים ולשם קישוט אחוזותיו.
לפי תו-הספר המודבק בשולי עמוד השער ,התנ"ך שלפנינו היה
שייך ,במקור ,לספרייתו של הדוקטור  J. N. Pellieuxמבוז'אנסי
( ,)Beaugencyצרפת .נראה כי הספר הוחרם בידי הנאצים
בסביבות שנת ( 1940לאחר כיבוש צרפת) ,הגיע לספרייתו הפרטית
של גרינג ,נלקח ממנה כשלל בסוף המלחמה ,ולבסוף  -על-פי פתק
המצורף לעותק שלפנינו  -ניתן בשנת  2005למר רוזנפלד מלונדון,
מאת הכומר של הדיוויזיה הצרפתית אשר פרצה לביתו של גרינג.
ארבעה חלקים בכרך אחד ,]1[ .קכח; קכד ;]2[ ,קכט-קמד; [קמה]-
רנד; [רנה]-שסט דף .דפים קכד ]2[ ,של הכתובים נכרכו לאחר
חמישה חומשי תורה ולפני חמש המגילות (שלהן ספירת דפים
הממשיכה את התורה) ]2[ .דף בסוף הכתובים ובהם לוח הפטרות
השנה לפי כל המנהגים נמצאים רק בחלק מן העותקים .כרך 22.5
ס"מ .מצב טוב .מרבית הדפים נדפסו על נייר בהיר ,עבה ואיכותי.
כתמים .כריכת קלף מקורית ,בלויה ופגומה מעט .רישומים בכתב
יד (עברי ולטיני) בתחילת הכרך ובסופו .תו-ספר ישן מודבק
בתחתית דף השער.
פתיחה$9000 :
הערכה$10,000-15,000 :
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133. Bible Printed by Menasseh Ben Israel - Fine
Copy in Contemporary Vellum Binding - from
the Library of Herman Göring in his Home in the
Bavarian Alps ("Berghof")
The Bible - Torah, Nevi'im and Ketuvim. Amsterdam:
Menasseh Ben Israel, [1631-1635]. Separate title page
for each part.
A copy looted from a library in France and kept in the
private library of Herman Wilhelm Göring, in his home
in the "Führer Compound" in the Bavarian Alps.
An exceptionally fine copy of the bible printed by
Menasseh Ben Israel in Amsterdam in the 17th century,
considered one of a few bibles printed by a Jew at the
time.
Facing the title page is a printed paper label with
the inscription "Cette piece provident des collections
personnelles d'Hermann GOERING au Berghof,
[Berchtesgaden] 4-5-1945..." - indicating that the item
was removed from the private collections of Göring
in "Berghof" in the area of Berchtesgaden; below
the inscription appears and ink-stamp of the French
division which captured the compound on May 4, 1945:
"Deuxième Division Blindée G. 5".
Berghof is the name given to the private home of Adolf
Hitler in the Nazi compound in Obersalzberg, near
the Bavarian town Berchtesgaden. The Nazi regime
expropriated the area for its needs and established at
its foot a big military camp as well as entertainment
and vacation homes for the use of the Nazi Party elite
when they visited. In the area, named Führersperrgebiet
(Führer Compound) some elegant mansions were built
for Hitler's close associates - Herman Göring, Albert
Speer and Martin Boemann, as well as a tea-house and
a very high lookout, named the "Eagle's Nest".
Obersalzberg area was heavily bombed from the
air during the war, and some bombs caused serious
damages to "Berghof" as well. On May 4, 1945, after
Hitler's suicide, withdrawing S.S. soldiers burnt the
ruins of the building, and the allied forces soldiers who
occupied the compound looted whatever was left of it.
Herman Wilhelm Göring (January 12, 1893 - October
15, 1946), was one of the heads of the Nazi regime,
commander of the "Luftwaffe" (the aerial warfare
branch of the Wehrmacht) and the German airforce. A
Nazi war-criminal (the most senior Nazi arrested alive
when the war ended), who was sentenced to death in the
Nuremberg trials but committed suicide by swallowing
a cyanide pill prior to his execution. Göring was known
for his extravagant way of life which included looting
art treasures in all of occupied Europe, for his private
collections and for decorating his mansions. From the
bookplate pasted on the title page, we learn that this
bible belonged, originally, to the library of Dr. J. N.
Pellieux from Beaugency, France. It seems that the book
was confiscated by the Nazis around the year 1940 (after
the occupation of France), and reached the private
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library of Göring; was looted when the war ended, and
finally - as indicated by a note enclosed with this copy was given in 2005 to Mr. Rosenfeld from London by the
pastor of the French division that broke into Göring's
house.
Four parts in one bound volume. [1], 128; 124, [2]; 129-144;
[145]-254; [255]-369 leaves. Leaves 124, [2] of "Ketuvim"
were bound following the Pentateuch and before the Five
Scrolls (pagination continues that of the Torah). [2] leaves
at the end of "Ketuvim" with table of the year's Haftarot
according to all of the customs, are found only in some of
the copies. Volume: 22.5 cm. Good condition. Most of the
book is printed on thick light paper of good quality. Stains.
Contemporary vellum binding, slightly worn and damaged.
Handwritten inscriptions (Hebrew and Latin) at the beginning
and the end of the volume. Old bookplate pasted to the title
page.
Opening price: $9000
Estimate: $10,000-15,000
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 .134נאום הפתיחה של גדעון האוזנר במשפט אייכמן  -עותק ששימש את צוות התביעה במשפט וניתן לאחד מן השוטרים
שאבטחו את אייכמן
היועץ המשפטי לממשלה נגד אדולף אייכמן ,נאום פתיחה ע"י
גדעון האוזנר ,היועץ המשפטי לממשלה .תיק פלילי  ,40/61בית
המשפט המחוזי בירושלים[ ,תשכ"א .]1961
גרסה ראשונית ו"פנימית" של נאומו המפורסם של גדעון האוזנר
(שכפול של הדפסה במכונת כתיבה) ,שנעשה לשימושם של חברי
צוות התביעה במשפט.
"משפט אייכמן" היה משפטו של בכיר ה"אס .אס ".אדולף אייכמן,
מדמויות המפתח בביצוע "הפתרון הסופי" להשמדת יהודי אירופה,
שנערך במדינת ישראל בשנת  .1961המשפט ,שהתנהל בנוכחות
מאות כתבים ושודר בחלקו ב"קול ישראל" ,עורר תהודה רחבה
בישראל ובעולם ,השמיע לראשונה את עדויותיהם של מאות
קרבנות ,ונחשב לאבן דרך בעיצוב זכרון השואה.
המשפטן גדעון האוזנר ( ,)1915-1990אז היועץ המשפטי לממשלה,
מונה לתובע המרכזי ,ונעשה לדמות המזוהה ביותר עם התביעה
הישראלית .זכור במיוחד נאום הפתיחה שנשא במשפט אייכמן ,בו
שטח האוזנר את מהלך ההשמדה של יהדות אירופה בכללותו ,תוך
ציטוט אינספור מסמכים ועדויות ,נתונים מספריים ,שמות קצינים
גרמנים ובעלי תפקיד ,קהילות שחרבו ואף שירים שנכתבו בידי
הקרבנות.
על נאום הפתיחה ,שנמשך קרוב לשבע שעות ,העיד האוזנר בספרו
"משפט ירושלים" (הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד,
" :)1980שמעתי בכי חרישי בקהל ,נדמתי ולא יכולתי להמשיך.
למזלי ,קרבה השעה שש אחרי הצהריים ,שעת הפסקת הדיון.
אב בית-הדין הבחין ,כנראה ,במה שאירע לי ושאל אם זהו מקום
מתאים להפסיק .הנעתי בראשי בהסכמה ובתודה".
העותק שלפנינו שימש ,כפי הנראה ,את צוות התביעה בהכנות
למשפט ,והוא מכיל כמה עשרות תיקונים בכתב-יד (מרביתם תיקוני
הגהה) .בפרק האחרון של כתב האישום ("אישום וראיות" ,עמ' ,)102
מופיעה הערה בכתב-יד ,בסוף פסקה העוסקת בחומר הראיות" :כן

נשתמרו מסמכים בידי אנשים שונים ורבים נמסרו לנו"; באותו עמוד
מופיעים שני תיקונים מעניינים נוספים :במשפט "אשמתו של אדולף
אייכמן היא בתכנון ,יזום ,ארגון וביצוע הפשעים המפורטים בכתב-
האישום" ,הוקדמה המילה "יזום" כך שתופיע לפני המלה "תכנון".
כמו כן ,באותו עמוד ,בהתייחס למדינות אשר מוסדותיהן הרשמיים
פרסמו דו"חות ותעודות בנושא פשעי הנאצים  -פולין ,הולנד ,דנמרק
ובלגיה  -נוסף בכתב יד גם שמה של צרפת.
בסרטוני הוידאו המתעדים את מהלך משפט אייכמן ,שהועלו
לאינטרנט בידי ארכיון המדינה ו"יד ושם" בשנת  ,2011נראה האוזנר
כשהוא קורא את נאום הפתיחה שלו מתוך חוברת הזהה לזו
שלפנינו (ראה באתר  ,YouTubeבסרטוני "משפט אייכמן"  -ישיבה
 ,06ישיבה  ,07ישיבה  08וישיבה .)09
עותק זה של נאום הפתיחה ניתן לשוטר אליהו וענונו ז"ל ,אחד
השוטרים שאבטחו את אייכמן בתא הזכוכית ובמהלך תקופת
המשפט ,מאת אחד מאנשי צוות התביעה (וענונו שירת כשוטר
ב"יחידה לביטחון היקפי" ,יחידה שהוקמה לצורך שמירה על אייכמן
עד מתן וביצוע גזר הדין ,מחשש לנסיונות נקמה בו).
החוברת נתונה בעטיפת בריסטול (עם מנגנון-תיוק ממתכת) אשר
הוכנה בידי וענונו ,ועל עטיפתה מופיע בכתב ידו הכיתוב שנדפס
בדף השער ,בתוספת המלים "בית העם" (כיום "מרכז ז'ראר בכר",
שם נערך משפטו של אייכמן) ובתוספת השם "קרל" לשמו של
אייכמן.
[ 103 ,]1עמ' 33 ,ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים ,קמטים וקרעים
קלים ,בעיקר בשולי הדפים הראשונים והאחרונים .קרעים חסרים
וכתמים רבים בעטיפת הבריסטול.
מהדורה נדירה .עותק אחד בלבד מופיע ב ,OCLC-מאוסף הספריה
הלאומית בירושלים.
פתיחה$5000 :
הערכה$8000-12,000 :
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134. The Opening Address of Gideon Hausner
at the Eichmann Trial - Copy which Served the
Prosecution Team during the Trial and was given
to one of the Policemen who Guarded Eichmann
The Attorney General of the Government of Israel vs.
Adolf Eichmann, opening address by Attorney General
Gideon Hausner. Criminal file 40/61, Disctrict court in
Jerusalem, [1961].
First and "internal" version of Gideon Hausner's famous
address (stenciled), prepared for use by the prosecution
team in the Eichmann Trial.
The "Eichmann Trial" was the trial of a senior "S.S."
officer Adolf Eichmann, one of the key figures in the
execution of the "Final Solution" to exterminate
European Jews. The trial was held in the State of
Israel in 1961. The trial, conducted in the presence of
hundreds of reporters, was partly broadcasted by "Kol
Israel", and it generated international interest. For
the first time testimonies by hundreds of victims were
heard, and the trial is considered a milestone in shaping
the commemoration of the holocaust.
Attorney General Gideon Hausner (1915-1990) was
appointed as prosecutor in the Eichmann trial and
became the figure most identified with the Israeli
prosecution. Mainly remembered is the opening address
which Hausner delivered in the Eichmann trial, in which
he talked about the extermination process of European
Jewry in general, by citing an endless number of
documents and testimonies, figures, names of German
officers and officials, demolished congregations
and even poems composed by victims. About the
opening speech which lasted about seven hours,
Hausner reported in his book "Mishpat Yerushalayim"
("Jerusalem trial", published by Beit Lochame HaGetaot
and HaKibutz HaMeuchad, 1980): "I heard silent crying
in the crowd, I was quiet and could not continue. I was
lucky since it was almost six o'clock in the afternoon,
when the discussion stopped. The presiding judge
apparently observed what happened and asked if it was
the right time to stop. I shook my head in consent and
with gratitude".
Most probably, this copy served the prosecution team
during the preparations for the trial. It contains tens of
corrections written by hand (most of them proofreading
corrections). In the last chapter of the bill of indictment
(indictment and evidences, p. 102), appears a comment,
written by hand, at the end of a paragraph about the
evidence: "this way documents were kept by different
people and many of them were handed to us"; on the
same page appear two more corrections which are very
interesting: in the sentence "Adolf Eichmann's guilt lies
in planning, initiating and executing the crimes detailed
in the bill of indictment", the word "initiating" was
moved forward and preceded the word "planning". In
addition, on the same page, with reference to states
that published through their official institutions reports
and documents about Nazi crimes - Poland, Holland,
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Denmark and Belgium - the name of France was added
in handwriting.
In the video films documenting the Eichmann trial,
uploaded to the internet by the State Archive and by
"Yad Vashem" in 2011, Hausner is seen delivering his
opening address from a booklet identical to the one
offered here (see YouTube, in "Eichmann Trial" films session 06, session 07, session 08, and session 09).
This copy of the opening speech was handed to the
policeman Eliyahu Va'anunu, one of the policemen
who guarded Eichmann in his shielded glass booth
and during the trial, by one of the prosecution team
members (Va'anunu served as a policeman in the
"unit for peripheral security", a unit set for guarding
Eichmann until the verdict and the execution, for fear
of revenge against him).
The booklet is bound in a Bristol cover (with a metal
filing mechanism), prepared by Va'anunu. On the
cover appears the title printed on the title page (in his
handwriting), with the words "Beit HaAm" (present day
Gerard Behar Center, where Eichmann Trial was held)
and the name "Karl"added to Eichmann's name.
[1], 103 pp, 33 cm. Fair-good condition. Slight stains, creases
and tears, mainly at margins of first and last leaves. Open
tears and stains to Bristol cover.
Rare edition. One copy only appears in OCLC, from the
collection of the National Library in Jerusalem.
Opening price: $5000
Estimate: $8000-12,000
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tel: 077-5140223 :טלפון

תנאי מכירה
. חברת המשלוח וארץ היעד, המחיר מותנה בסוג האריזה."לפנות למשרדי "קדם
 יחושב לפי שער החליפין, תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב.12
 או לפי שער החליפין,(שער יציג) של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה
. הגבוה מבין שניהם,ביום התשלום
 לחודש2%  יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של, כל פיגור בתשלום.13
.בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב
 מתחייב לשלם עבור הפריטים, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר, הרוכש פריט כל שהוא.14
 בידי מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על מנת שהרוכש.ולקחתם
 לחייב את הרוכש, למכור הפריט לאחר,יעמוד בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל מכירה
 לעכב שחרור, להגיש תביעת פיצויים,בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה
.הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו
 מבלי. מקוריותו ומצבו, "קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט.15
 מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע"י "קדם" ניתן במעמדה כשלוחה,לגרוע מהאמור לעיל
 על כל קונה בכוח לבדוק.מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה
 טיבו וערכו, מקורו, גודלו, את מצבו,במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה
 לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני "קדם" בכל, מבלי לגרוע מהאמור.של הפריט
 היה ויוכח ל"קדם" שאכן. יום ממועד המכירה30-הנוגע למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ
 תשיב "קדם" לקונה הזוכה את הסכום ששולם,נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט
או/ לא יהיו לקונה כל תביעות ו, ביצעה "קדם" הלכה כאמור.כנגד החזרת הפריט לחזקתה
.דרישות נוספות כלפיה
 הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא.16
 מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר, למען הסר ספק.יאוחר משבוע ממועד המכירה
.שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום
. "קדם" תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף במכירה.17
לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע בקטלוג
או מחדל בקשר לייצוג/ כל מעשה ו, למען הסר ספק."המכירה או באתר האינטרנט של "קדם
 "טופס.או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג/ אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו,כאמור
.הצעת מחיר" יתקבל עד שלוש שעות לפני שעת המכירה
 מתבקשים לפנות מראש, לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון.18
.ובהקדם לצורך תיאום ולא יאוחר משלוש שעות לפני שעת המכירה
 לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל.19
או למסירת הפריט בין "קדם" לבין/או הקשורים לרכישת ו/סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו
.הקונה
. הנוסח העברי הוא הקובע, בכל מקרה של חילוקי דעות.20

 בית מכירות פומביות" (להלן "קדם") פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים-  "קדם.1
.המוצעים למכירה פומבית
 הפריטים המוצעים, בין היתר, "הקטלוג") ובו יפורטו: "קדם" תפיק קטלוג לכל מכירה (להלן.2
 הנתונים המופיעים בקטלוג, למען הסר ספק. מספריהם ומחירי הפתיחה שלהם,למכירה
, בעלים קודמים, יחוס,נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי תאור
." הזכויות על התמונות המופיעות בקטלוג שמורות ל"קדם. מקור או כל נתון אחר,תקופה
. הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה, המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים.3
 לעריכת המכירה, בין היתר, שיהיה אחראי מטעמה, "קדם" תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה.4
.הפומבית וניהולה
 מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין.5
 לבטל מכירה של, למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה.בהשתתפותם
 או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ"י שיקול דעתו,)פריט כלשהו (גם אחרי מכירתו
 או לשנות נתונים לגבי, כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או להוציא פריט מהמכירה.הבלעדי
.פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג
, הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה. השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת.6
. אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה,בשלטית ממוספרת כאמור
. המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.7
 "מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו.8
 מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה.נתקבלה עפ"י תנאים אלה
 תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך,בכוח ע"י מנהל המכירה
 בכפוף לביצוע מלוא,)" "הקונה הזוכה:לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה (להלן
," הקונה בכוח שהצעתו נתקבלה ישלם ל"קדם.התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה
 הראשונים$180,000  עבור23%  עמלה (בתוספת מע"מ) בשיעור,בתוספת למחיר הפטיש
 עבור12%- שבכל פריט ו$1,000,000 - ל$180,000  עבור הסכום שבין18% ,שבכל פריט
. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה. שבכל פריט$1,000,000 -הסכום שמעבר ל
 ולכן הוא כפוף לחוקי,בפריט מציין שזהו פריט שיובא על ידי קדם מחוץ לישראל
 הסימן.9
 אזרח, עם זאת.המס הישראליים וחייב בתשלום מע"מ על מלוא מחיר הפטיש ועמלת הקונה
זר שיקנה את הפריט ויבקש לייצאו מחוץ לישראל באמצעות חברת השילוח העובדת עם
.קדם יהיה פטור ממס זה
 כרטיס אשראי,) המחאה (ש"ח או דולרים,)$25,000  ניתן לשלם במזומן שקלים או דולרים (עד.10
.) או העברה בנקאית$25,000 (עד
 או באמצעות," ישירות ממשרדי "קדם, באחריות הקונה לדאוג להוצאת הפריטים שרכש.11
, ללא אחריות מצידה, "קדם" תוכל, במקרה שהרוכש יבקש.שליח או חברת משלוחים מטעמו
 לתעריפי אריזה ומשלוח יש.לארוז ולשלוח את הפריטים בתשלום מלא על חשבון הקונה

Terms of Sale
1.

“Kedem” Public Auction House (“Kedem”) acts as agent for sellers of items to
be offered for sale to the public (‘the Sellers’).
2. “Kedem” will produce a catalogue for every sale (‘The Catalogue’), which will
include a list of items available at the sale, their serial numbers and opening
prices. For the avoidance of doubt, information provided in the Catalogue,
including opening prices, descriptions of items and any other information
concerning the items, are solely for the purpose of information for potential
buyers and are in no way to be construed as stand and\or obligation on behalf
of “Kedem” and\or its employees and\or representatives. Kedem reserves all
rights to the pictures that appear in the catalog.
3. “Kedem” will appoint a person as manager of the sale (‘the Auctioneer’) who
will be responsible on its behalf for the execution and management of the
auction.
4. The Auctioneer reserves the right to prevent participation in the auction of
any person. The auctioneer reserves the right to determine the winner of each
lot, to cancel the sale of any item (even after it’s sold) or to re-enter it for sale,
at his own discretion and at any stage whatsoever. The auctioneer also has the
right to withdraw or add items to the sale and to add or withdraw from the
Catalogue any information about an item to be offered in the auction on the
basis of information received by “Kedem” after publication of the Catalogue.
5. In order to participate in the auction, a potential purchaser must obtain a
numbered paddle before the auction which will enable him to bid at the auction.
6. The auction will be conducted using US Dollars as currency.
7. On the fall of the hammer and the acknowledgment of the numbered paddle
of the offeror by the Auctioneer, the offeror`s offer will be binding and will be
considered to be accepted and title to the item will pass to the offeror whose
offer was accepted (‘the Purchaser’), subject to the fulfilment by the Purchaser
of all payment obligations to “Kedem” as set out hereunder.
8. The amount mentioned in an offer at a sale by a Purchaser which is accepted
(the Hammer Price) shall be paid to "Kedem" by the Purchaser, together with a
commission ('the Commission') and Israeli VAT on commission only. The
commission per lot will be 23% of the hammer price up to and including
$180,000, 18% of the portion of the hammer price above $180,000 up to an
including $1,000,000, and 12% of the portion of the hammer price above
$1,000,000. Payment to "Kedem" shall be effected immediately upon the
conclusion of the auction but, at any event, not later than seven days after the
date of the auction.
by the opening price indicates an item that arrived from outside
9. The sign
Israel and is subjected to the Israeli tax laws, meaning a 17% value added tax
on the purchase price and the buyer's commission. This tax will not be
collected from foreign residents paying in foreign currency and exporting the
item(s) via a shipper recognized by Kedem.
10. Payment can be made in cash NIS or USD (up to $25,000), NIS
or USD check, credit card (up to $25,000) or via bank wire transfer.
11. It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items directly from
the offices of “Kedem,” or have them collected by a delivery service or courier
on his behalf. In certain cases in which a buyer so requests, “Kedem” can, at
its sole discretion and without taking or accepting any responsibility for
damages or loss, pack and ship the items to the buyer, provided the buyer
pays in advance for the full cost of shipping and handling. The cost of

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

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”.
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 or on the date of payment, the higher of the
two exchange rates.
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.
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.
“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.
A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his
obligations to pay for the item no later than seven days from the date of the
sale of the item. For the avoidance of doubt, the right to possession of the
item will pass only once the purchaser has fully filled his payment obligations
as set out in these conditions.
“Kedem” will represent, free of charge, potential purchasers who do not wish
or who are unable to attend the auction. These potential purchasers are
requested to complete the Absentee bidding form in the catalogue or website,
no later than one day prior to auction. “Kedem” will not be liable, under no
circumstances, for any error, emissions in connection therewith. Absentee
bidding forms will be received no later than 3 hours before the auction.
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.
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.
In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the
binding document.
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