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ספטמבר 2020

1. מחזור עם פירוש קמחא דאבישונא, חלק ראשון - בולוניה, ש'-ש"א 
מחזור כפי מנהג ק"ק רומא, עם פירוש קמחא דאבישונא, חלק ראשון – תפילות לימות החול, לשבתות ולמועדים, הגדה של 
פסח, מסכת אבות עם פירוש הרמב"ם ועם פירוש "אביר הרופאים הרב רבינו עובדיה מספורנו יצ"ו". בולוניה, ]ש'-ש"א 1540[. 

]דפוס מנחם בן אברהם ממודינא, יחיאל בן שלמה מרוינה ודן אריה בן שלמה חיים ממונצילצי[.
מן המחזורים החשובים שנדפסו באיטליה. מהדורה יחידה של הפירוש היסודי "קמחא דאבישונא", ביאור מקיף על התפילות 
נדפס  זה, שבחלקם  נדפס בעילום שמו; על טפסים שונים של מחזור  ]הפירוש  יוסף טריוויש  יוחנן ב"ר  רבי  והפיוטים, מאת 
במפורש שמו של מחבר הפירוש, ראה: אלכסנדר מארכס, ר' יוסף איש ארלי ור' יוחנן טריוויש, קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו 

יורק תש"ה, עמ' 193-194; יצחק ריבקינד, דקדוקי סופרים, קרית ספר, ד, תרפ"ז-תרפ"ח, עמ' 274-275[.
רישום בעלות בדף הראשון )מחוק וחסר בחלקו( ומספר הגהות, בכתיבה איטלקית.

חלק ראשון בלבד. ]199[ דף. חסר דף השער. 28.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים )בהם כתמים כהים(. קרעים חסרים בדפים רבים, 
נייר. בלאי )בחלק מהדפים בלאי רב(. סימני עש. מחיקות צנזורה. כריכה עתיקה,  עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות 

בלויה, עם פגמים וסימני עש. 
בבולוניה נדפסו פחות מעשרים ספרים עבריים, מחזור זה הוא מהאחרונים שבהם.

פתיחה: $400

1. Machzor with the Kimcha DeAvishona Commentary, Part I – Bologna, 1540 
Roman-rite machzor, with the Kimcha DeAvishona commentary. Part I – prayers for weekdays, 
Shabbat and festivals, Passover Haggadah, Tractate Avot with the commentaries of the Rambam and 
"the leading physician Rabbenu Ovadia of Sforno". Bologna: [Menachem son of Abraham of Modena, 
Yechiel son of Solomon of Ravenna and Dan Aryeh son of Solomon Chaim of Monselice], [1540].
One of the most prominent machzorim printed in Italy. Only edition of Kimcha DeAvishona, 
comprehensive commentary to prayers and piyyutim, by R. Yochanan son of R. Yosef Treves (the 
commentary was published anonymously; regarding different copies of this machzor, some featuring 
the name of the author, see: Alexander Marx, R. Joseph Arli and R. Yochanan Treves, Kovetz Mada'i 
LeZecher Moshe Schorr, New York 1945, pp. 193-194; Yitzchak Rivkind, Dikdukei Soferim, Kiryat 
Sefer, IV, 1927-1928, pp. 274-275).
Ownership inscription on first leaf (partly lacking). Several glosses in Italian script.
Part I only. [199] leaves. Lacking title page. 28.5 cm. Fair condition. Stains (some dark). Open tears 
to many leaves, affecting text, repaired with paper. Wear (extensive wear to some leaves). Worming. 
Censorship deletions. Early binding, worn, with damage and worming. 
Less than twenty Hebrew titles were printed in Bologna, and this machzor was one of the last books 
printed there.

Opening price: $400

סידורים ותפילות
ראה עוד בפרקים: דפוסי סלאוויטא וזיטומיר; ספרי קבלה; עותקים מיוחסים; חסידות חב"ד

Siddurim, Prayer Books and Prayer Programs
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3. Sephardi Machzor for the High Holy Days – 
Amsterdam, 1679
Sephardi Machzor for the High Holy Days and 
nighttime Selichot. Amsterdam: Uri HaLevy, [1679].
256 leaves. 15.5 cm. Good condition. Stains. Minor 
wear to some leaves. Tears to leaves 113-114, slightly 
affecting text, repaired. Gilt edges. Early gilt-
decorated leather binding, with a new leather spine. 
Minor damage to binding. 

Opening price: $300

2. Miniature Siddur – Amsterdam, 1739 – Fine 
Copy
Siddur for weekdays, Shabbat and Festivals, 
Sephardi rite. Amsterdam: Naftali Hertz Levi, [1739]. 
Miniature edition.
The first title page states that the book was printed 
"on commission of the brothers… sons of R. Meir 
Crescas", "in the press of the wealthy… Naftali 
Hertz Levi". On its verso, an introduction by R. 
Meir Crescas: "I saw in Amsterdam a miniature 
siddur, in tiny non-vocalized type, which the boys 
had difficulty reading… I [therefore] printed this 
siddur… like no other, in small, thin type, with new 
vocalization marks". 
Separate title page on leaf 223: "Prayers for Festivals 
– Sephardi rite".
318 leaves. 6 cm. Good condition. Minor stains. Small 
marginal tears to several leaves. Some unopened 
pages. Fine leather binding.
The Bibliography of the Hebrew Book records 
several variants of this edition. 

Opening price: $800

2. סידור מיניאטורי - אמשטרדם, תצ"ט - עותק נאה 
סידור   – ספרדים  ק"ק  כמנהג  ולמועדים,  לחדשים  תפלות  סדר 
דפוס   .]1739 ]תצ"ט  אמשטרדם,  וחגים.  שבתות  החול,  לימות 

נפתלי הירץ לוי. מהדורה מיניאטורית.
שלא  אחים  "במצות  נדפס  הספר  כי  נזכר  הראשון  השער  בדף 
יתפרדו... צמח יעקב דוד, בני החכם כמוה"ר מאיר קרשקש יצ"ו", 
"בבית הגביר... נפתלי הירץ לוי". מעבר לדף מובאת הקדמה מאת 
ר' מאיר קרשקש, ובה נכתב: "ראה ראיתי בעיר אמשטרדם יע"א 
ואינם  נקודות  בלא  קטנות  באותיות  קטן  בכרך  תפלה  של  סדור 
בצערם,  אני  והרגשתי  לקרות,  תפילתם  בשעת  הנערים  יכולים 
מעולם  היה  לא  כמוהו  אשר  תפלה...  של  הסדור  זה  ודפסתי 

באותיות קטנות ודקות עם נקודות חדשות ויפות...". 
דף רכג עם שער מיוחד: "סדר תפלות למועדים טובים כמנהג ק"ק 

ספרדים". 
בשולי  קטנים  קרעים  קלים.  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   6 דף.  שיח 

מספר דפים. מספר גליונות לא חתוכים. כריכת עור נאה. 
במפעל הביבליוגרפיה נרשמו מספר ווריאנטים של מהדורה זו. 

פתיחה: $800

סידורים ותפילות

3. מחזור ספרדים לימים נוראים - אמשטרדם, תל"ט 
אשמורות.  ללילי  סליחות  וסדר  נוראים  מימים  ספרדים  מחזור 

אמשטרדם, ]תל"ט 1679[. דפוס אורי הלוי. 
בחלק מהדפים.  קל  בלאי  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   15.5 דף.  רנו 
בטקסט.  קלות  פגיעות  עם  קיג-קיד,  בדפים  משוקמים  קרעים 
מוזהבים  עיטורים  עם  עתיקה  עור  כריכת  מוזהב.  דפים  חיתוך 

ושדרת עור חדשה. פגמים קלים בכריכה.

פתיחה: $300

2
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4. Kavanat HaPaytan Machzor – Complete Six-Volume Set – Amsterdam, 
1793 – Original Gilt-Decorated Leather Bindings
Machzor with Kavanat HaPaytan, Western-Ashkenazi rite, with Yiddish translation 
and commentary. Amsterdam, [1793]. Six volumes.
Original gilt-decorated leather bindings. Name of owner, "Reuven Binyamin son 
of Yosef Forst" gilt-embossed on the front boards. This name is also handwritten, in 
red and blue, on a piece of paper glued to the front endpaper of Vol. II. 
Nine parts in six volumes. Vol. I (both days of Rosh Hashanah): [2], 32, 2, 74; [1], 2, 
65 leaves. Vol. II (Arvit and Shacharit of Yom Kippur): [2], 32, 114 leaves. Vol. III 
(Mussaf, Minchah and Neilah of Yom Kippur): [1], 106 leaves. Vol. IV (Sukkot and 
Shemini Atzeret): [2], 32, 81; [1], 51 leaves. Vol. V (first and last days of Pesach): [2], 
32, 70; [1], 80 leaves. Vol. VI (Shavuot): [2], 32, 91 leaves. Approx. 18 cm. Overall 
good condition. Thick high-quality paper. Stains. Dampstains to Vol. IV, with 
traces of mildew. Gilt edges. Original gilt-decorated leather bindings (owner's 
name and year embossed). Wear and damage to bindings (three bindings restored, 
with new spines and corners). 
The Bibliography of the Hebrew Book lists an engraved frontispiece in the 
following parts: Yom Kippur – Parts I and II, Sukkot, Pesach – Parts I and II, and 
Shavuot. This set features an engraved frontispiece in the Rosh Hashanah volume 
(not listed in the Bibliography of the Hebrew Book), but does not include the 
engraved frontispieces of the second parts of Yom Kippur and Pesach. 

Opening price: $500

4. מחזור כוונת הפייטן - סט שלם בששה כרכים - אמשטרדם, תקנ"ג - כריכות עור 
מקוריות מעוטרות

ביידיש.  וביאורים  תרגום  עם  קדושות,  קהלות  ושארי  אשכנז  כמנהג  הפייטן,  כוונת  עם  מחזור 
אמשטרדם, ]תקנ"ג 1793[. ששה כרכים.

כריכות עור מקוריות, מעוטרות בעיטורים מוזהבים. בחזית כל אחד מן הכרכים מופיעה הטבעה עם 
שם הבעלים: "ראובן בנימן בן יוסף פארסט". בכרך השני מופיע שם הבעלים בכתיבה נאה וצבעונית 

על פיסת נייר שהודבקה לדף המגן.
תשעה חלקים בששה כרכים. כרך ראשון )יום ראשון ושני של ר"ה(: ]2[, לב, ב, עד; ]1[, ב, סה דף. כרך 
שני )ערבית ושחרית של יום כיפור(: ]2[, לב, קיד דף. כרך שלישי )מוסף, מנחה ונעילה של יום כיפור(: 
]1[, קו דף. כרך רביעי )סוכות ושמיני עצרת(: ]2[, לב, פא; ]1[, נא דף. כרך חמישי )ימים ראשונים 
ואחרונים של פסח(: ]2[, לב, ע; ]1[, פ דף. כרך שישי )שבועות(: ]2[, לב, צא דף. 18 ס"מ בקירוב. מצב 
כללי טוב. נייר עבה ואיכותי. כתמים. בכרך הרביעי כתמי רטיבות, עם סימני פטריה ועובש. חיתוך 
דפים מוזהב. כריכות עור מקוריות, עם עיטורים מוזהבים והטבעת שם בעלים ושנה. בלאי ופגמים 

בכריכות ובפינות )בשלושה מן הכרכים שוחזרו השדרות ושוקמו פינות הכריכה(.      
יום  של  שני  וחלק  ראשון  חלק  הבאים:  בחלקים  מאויירים  שער  דפי  נרשמו  הביבליוגרפיה  במפעל 
כיפור, סוכות, חלק ראשון וחלק שני של פסח, ושבועות. בסט שלפנינו מופיע דף שער מאוייר גם בחלק 
כיפור  יום  נמצאים דפי השער המאויירים בחלק השני של  הראשון של ראש השנה, אך מנגד, לא 

ובחלק השני של פסח. 

פתיחה: $500

4a4b
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סידורים ותפילות

ווילנא   - מווילנא  והברכות מאת הגר"א  נוסח התפילה  - הגהות  זכה(  )תפלה  נהורא השלם  סידור   .5
והוראדנא, תקפ"ג-תקפ"ד - עותק חסר

ווילנא  והמועדים.  ולימי החג  נוראים  לימים  ב':  חודש; חלק  וראש  לחול, שבת  א':  זכה. חלק  – תפלה  נהורא השלם  סדר 
והוראדנא, תקפ"ג-]תקפ"ד 1823[. מהדורה שלישית עם הוספות רבות.

שער נפרד לחלק ב'.
סידור תפילה עם דינים ופירושים, פרקי מוסר והנהגות עפ"י הקבלה, ועוד. כולל: "הגהות בנוסחי התפלות והברכות" מאת 

הגר"א מווילנא, והערות נוספות בשם הגר"א.
עותק חסר. ]4[, ב-קמד, ]2[, קמה-קעב, ט; ]3[, נג, נא-קלו דף, ועוד שני דפים שמיקומם בספר לא ברור )במקור: ]7[, ב-קמד, 
]2[, קמה-קעב, י, ]1[; ]3[, נד, נא-קלח, ]2[ דף(. סה"כ חסרים: דף השער של החלק הראשון וכ-9 דפים נוספים. 16 ס"מ. מצב 
בינוני. כתמים. קרעים וסימני עש רבים, עם פגיעה בטקסט במספר מקומות. דפים מנותקים. כריכה פגומה, מנותקת וחסרת 

שדרה. 
מן הסידורים הראשונים בהם הוגהו נוסחי התפילה והברכות על פי הגר"א מווילנא.

פתיחה: $1000

5. Siddur Nehora HaShalem (Tefilla Zaka) – Corrections to the Text of the Prayers and 
Blessings by the Gaon of Vilna – Vilna and Grodno, 1823 – Incomplete Copy
Seder Nehora HaShalem – Tefilla Zaka. Part I: Weekdays, Shabbat and Rosh Chodesh; Part II: High 
Holy Days and Festivals. Vilna and Grodno, 1823. Third edition, with many additions. 
Divisional title page for Part II. 
Prayer book with laws and commentaries, ethics and kabbalistic practices, and more. Including 
"Corrections to the Text of the Prayers and Blessings" by the Gaon of Vilna and other comments in 
his name. 
Incomplete copy. [4], 2-144, [2], 145-172, 9; [3], 53, 51-136 leaves, and another two leaves (originally: 
[7], 2-144, [2], 145-172, 10, [1]; [3], 54, 51-138, [2] leaves). Lacking: title page of Part I and about 9 
other leaves. 16 cm. Fair condition. Stains. Tears and extensive worming, affecting text in some places. 
Detached leaves. Detached, damaged binding, without spine. 
One of the first siddurim in which the text of the prayers and blessings follows the corrections of the 
Gaon of Vilna.

Opening price: $1000
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קהילות   - כיפור  ליום  הסליחות  סדר  דפי  אוסף   .7
אשכנז והונגריה - אירופה, תרע"ז-תש"ט

רשימת  פירוט  עם  קהילתיים  עלונים   – מודפסים  דפים  אוסף 
אשכנז  מקהילות  כיפור,  יום  בתפילות  הנאמרות  הסליחות 

והונגריה. ]אירופה, תרע"ז-תש"ט 1916-1948[.
במחזורים הישנים נדפסו סליחות רבות לכל תפלה ביום הכיפורים. 
נהגו בקהילות רבות  כולן,  ונבצר מהמתפללים לומר את  מאחר 
באותה  נאמרות  שהיו  מתוכן  סליחות  מספר  שנה  בכל  לבחור 
בעלונים  מדפיסים  היו  שנבחרו  הסליחות  רשימת  את  שנה. 
לעלונים אלה  הוסיפו  לעתים  לבני הקהילה.  ומחלקים  מיוחדים 
גם את זמני היום וזמני התפילות של יום כיפור, ויש שכללו את 
נוסח תפילת "א-ל מלך יושב על כסא רחמים" על מנת להקל על 
המתפללים )נוסח תפילת 'אל מלך' לא נדפס במחזורים לאחר כל 
סליחה, והמתפללים היו נאלצים לדפדף בכל פעם אל המקום בו 

הוא הופיע(.
האוסף שלפנינו כולל את דפי הסליחות הבאים:

 ,]Mosonmagyaróvár :דף מודפס מ"ק"ק מאשאן", ]מושון. כיום ·
תרע"ז.

· דף מודפס מבית הכנסת "אם בערנעפלאטץ", פרנקפורט דמיין, 
תרפ"ה. מעבר לדף, כמה ממנהגי פרנקפורט ליום כיפור בגרמנית.

תרצ"ה,  תרפ"ז,  לשנים  פרעסבורג",  מ"ק"ק  מודפסים  דפים   ·
תרצ"ז )2 סוגים שונים(, תרצ"ח, תרצ"ט.

· דף מודפס מבית הכנסת "קהל עדת ישרון", ציריך, תרפ"ט.
· דפים מודפסים מבית הכנסת "בית תפלת ישורון" ]של קהילת 

הרש"ר הירש[, פרנקפורט דמיין, מהשנים תרצ"ג ותרצ"ד.
· דף מודפס מ"ק"ק פעשט", בודפשט, תש"ט.

לשנת  דף  ביניהם:  הקהילה,  שם  ללא  מודפסים  דפים  ששה   ·
תרפ"ז, דפוס ליטוגרפי של כתב-יד ]"סדר הסליחות וזמני התפלות 
מערב ראש השנה עד יום כפור" – 2 עותקים[; דף לשנת תרפ"ז, 
תרצ"ו;  לשנת  דף  לבודפשט;  סמוך   Kunszentmiklós-ב נדפס 

דף ללא ציון שנה, נדפס בהמבורג.
]יתכן  לפ"ק"  תרע"ז  באב  לתשעה  "קינות  מודפס,  דף  מצורף:   ·
מלחמת  תלאות  מחמת  זו  בשנה  הקינות  באמירת  שקיצרו 
 Herrn" ביניהם:  בכתב-יד,  רישומים  עם  הראשונה[.  העולם 
Landrabbiner Dr. Gronemann" ]רבי יצחק זליג גרונמן רב 

המדינה בהנובר, תר"ד-תרע"ח 1843–1918[.
]19[ דף. גודל ומצב משתנים. חלקם עם סימני עש ופגיעה בטקסט.

פתיחה: $300

6. Kol Bnei Yehuda Siddur (Chabad) – Tianjin, 
China, 1943 – Published by Holocaust Refugees
Kol Bnei Yehuda Siddur, year-round prayers, Arizal 
(Chabad) rite, with laws of Tefillin and illustrations. 
Published by the Jewish community in Tianjin, 
China, 1943. 
The siddur was published by Holocaust refugees 
who escaped to China. 
Chabad rite. Photocopy edition, based on various 
books. The siddur opens with "Dinim fun Tefillin" 
(laws of Tefillin) in Yiddish, with illustrations. A 
similar siddur was published in Shanghai in 1946. 
[93] leaves. Approx. 19 cm. Good-fair condition. 
Stains. Minor wear to some leaves. Small marginal 
tear to title page and tears to several other leaves 
(slightly affecting text), repaired. Stamp. Original 
binding, worn and damaged; partially detached. 
Torn spine. 
Very few Hebrew titles were printed in Tianjin, 
China.

Opening price: $300

6. סידור קול בני יהודה )חב"ד( - טיינג'ין, סין, תש"ג - סידור שיצא לאור על ידי פליטי השואה 
סידור "קול בני יהודה", כולל תפילות מכל השנה בנוסח האר"י 
)נוסח חב"ד(, עם דיני תפילין וציורים. נדפס ע"י הקהילה העברית 

בטיענצזין )טיינג'ין, סין(, תש"ג ]1943[. 
הסידור יצא לאור בידי פליטי השואה שברחו לסין.

נוסח חב"ד. דפוס-צילום ממקורות שונים. בראש הסידור "דינים 
פון תפילין", ביידיש, עם ציורים. סידור דומה נדפס שלוש שנים 

מאוחר יותר, בשנגחאי, בשנת תש"ו.

]93[ דף. 19 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי קל בחלק 
וקרעים משוקמים  מהדפים. קרע קטן משוקם בשולי דף השער, 
כריכה  חותמת.  בטקסט.  קלה  פגיעה  עם  נוספים,  דפים  במספר 

מקורית בלויה ופגומה, מנותקת בחלקה, עם שדרה קרועה.
בעיר טיינג'ין שבסין נדפסו כותרים עבריים בודדים בלבד.

פתיחה: $300

6
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סידורים ותפילות

· Enclosed: printed leaf, order of lamentations 
for Tisha B'Av 1917 (the recital of lamentations 
that year may have been abridged due to WWI). 
With handwritten inscriptions, including: "Herrn 
Landrabbiner Dr. Gronemann" (R. Yitzchak Zelig 
Gronemann, Land Rabbi of Hanover, 1843-1918).
[19] leaves. Size and condition vary. Worming to 
some leaves, affecting text. 

Opening price: $300 

· Printed leaf from the Pest community, Budapest, 
1948.
· Six printed leaves, name of community not 
indicated, including: leaf for 1926, lithographed 
manuscript ("Order of Selichot and Prayer Schedule 
from Erev Rosh Hashana until Yom Kippur" – 2 
copies); leaf for 1926, printed in Kunszentmiklós, 
close to Budapest; leaf for 1935; undated leaf, printed 
in Hamburg.

7. Collection of Programs, Orders of Selichot 
for Yom Kippur – German and Hungarian 
Communities – Europe, 1916-1948
Collection of printed leaves – programs issued by 
German and Hungarian communities, listing the 
selichot to be recited on Yom Kippur. [Europe, 1916-
1948].
In early machzorim, numerous selichot were printed 
for each prayer of Yom Kippur. Since the recital of 
all the selichot was not feasible, many communities 
would choose every year a number of selichot to 
be recited that year. The list of selected selichot 
was printed on handbills which they distributed to 
the members of the community. Occasionally, they 
would also include the schedule of Yom Kippur 
prayers, and some even printed the text of "El Melech 
Yoshev…" for convenience (the text of the El Melech 
prayer was not printed in the machzorim after each 
selichah, and the worshipper had to repeatedly leaf 
back to the page where it was printed).
The collection comprises the following orders of 
selichot:
· Printed leaf from the Moson community 
(Mosonmagyaróvár), 1916.
· Printed leaf from the Börneplatz synagogue, 
Frankfurt am Main, 1924. On verso – several 
Frankfurt customs for Yom Kippur, in German.
· Printed leaves from the Pressburg community, for 
1926, 1934, 1936 (two different leaves), 1937 and 1938.
· Printed leaf from the Kehal Adat Yeshurun 
synagogue, Zurich, 1928.
· Printed leaves from the Beit Tefillah Yeshurun 
synagogue (community of R. Shimshon Refael 
Hirsch), Frankfurt am Main, 1932 and 1933.

7
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8. Passover Haggadah – Maaleh Bet Chorin – With Map of Eretz Israel – Amsterdam, 1781
heard by the writer from Mr. Max Fränkel, in the 
name of R. (Binyamin) Wilhelm Posen (a leader of 
the Frankfurt am Main community).
[2], 52 leaves + folding plate (map). 25.5 cm. Fair-
good condition. Stains, including many dark wine 
stains. Small marginal tear to engraved title page. 
Many tears to map (primarily to margins, without 
loss). Stamp. Rebacked, with most of the original 
leather boards. 
Yaari 199; Otzar HaHaggadot 300.

Opening price: $1500

Passover Haggadah – Maaleh Bet Chorin, "Ashkenazi 
and Sephardi rite", with commentaries – Alshech, 
Gevurot Hashem by the Maharal and Olelot Efraim 
by Rabbi Shlomo Ephraim of Luntschitz (author of 
Keli Yakar). Amsterdam: Proops, [1781]. First edition 
of the Haggadah under this title.
Additional engraved title page. Engraved 
illustrations based on the Amsterdam 1695 edition. 
A large engraved map of Eretz Israel (folded plate) is 
bound at the end of the Haggadah.
Interesting glosses on p. 8b, with mention of thoughts

8. הגדה של פסח - "מעלה בית 
חורין" - עם מפת ארץ ישראל - 

אמשטרדם, תקמ"א

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

ההגדה בשם זה.
איורי  נחושת.  בפיתוח  קדם-שער 
ההגדה בפיתוחי נחושת לפי מהדורת 
דף  ההגדה:  בסוף  תנ"ה.  אמשטרדם 
ארץ  מפת  תחריט  עם  )מתקפל(  גדול 

ישראל.
הגהות מעניינות בדף ח/2, עם אזכור 
מקס  ממר  הכותב  ששמע  דברים 
ווילהלם  )בנימין(  רבי  בשם  פרענקל 
פרנקפורט  קהילת  )ממנהיגי  פוזן 

דמיין(.
]2[, נב דף + לוח מתקפל )מפה(. 25.5 

קרע  רבים.  כהים  יין  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ. 
קטן בשולי דף קדם השער. קרעים רבים במפה )בעיקר בשוליים, 
ללא חסרון(. חותמת. הספר נכרך מחדש )השדרה חדשה לגמרי(, 

בשילוב חלקים מכריכת העור המקורית.
יערי 199; אוצר ההגדות 300.

פתיחה: $1500

הגדות של פסח
 

Passover Haggadot

8
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הגדות של פסח

9. הגדה של פסח עם איורים - בומביי, הודו, 1846 - הגדת "בני ישראל" הראשונה
סדר הגדה, עם תרגום לשפת המראטהי ואיורים. "בומבאי" )בומביי, הודו(, ]תר"ו 1846[. דפוס ליטוגרפי של כתב-יד. מקור ותרגום, 

עמוד מול עמוד.
איורים מקוריים להגדה זו. שער מאויר, עם דמויות משה ואהרן ]בהשראת שער הגדה של פסח, מהדורת אמשטרדם תע"ב[. איורים 

לסימני הסדר וקערת ליל הסדר ]בהשראת איורי הגדות ליוורנו[.
ההגדה הראשונה שנדפסה בנוסח עדת "בני ישראל" בהודו. בשער מופיעים פרטי העורכים והמולי"ם: "סדר הגדה בלשון הקדש ועם 
פירוש של מראט"י... אשר איזן וחיקר... הרב המובהק כה"ר חיים יוסף חליגואה יצ"ו מעיר קוגי"ן ]קוצ'ין[, ומשנהו לו מחבר ביאורי 
של מראט"י שחיבר כה"ר חיים יצחק גלצורכר יצ"ו... וגם הוא הוציא הכלי למעשהו ה"ה כה"ר מחבר המראט"י חיים הי"ו, ושותפו... 

כה"ר יחזקאל יוסף טלכר... נדפס בפעם הראשון על ידי הכותב כה"ר אברהם בן יהודה גמל...". 
ההגדה כרוכה עם: לוח שנה יהודי בשפת המראטהי, בעריכת החכם רבי דוד יהודה אשכנזי. בומביי, ]תרי"ד 1854[. 

]5[, לה ]צ"ל לו[ דף; ]52[ דף )חסר הדף האחרון של לוח השנה; עם השלמה בכתב-יד(. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם 
כתמי רטיבות כהים וכמה כתמים גדולים וכהים. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט. בלאי קל. רישומים וסימונים בכתב-יד. קרעים 

במספר דפים בלוח השנה, עם פגיעה בטקסט. כריכה ישנה, בלויה. 
יערי הגדות 656; אוצר ההגדות 895. יערי, הדפוס העברי בארצות המזרח, בומבי, מס' 92.

פתיחה: $800

9. Illustrated Passover Haggadah – Bombay, India, 1846 – First Bene Israel Haggadah
Passover Haggadah, with Marathi translation and illustrations. Bombay (Mumbai, India), [1846]. 
Lithographed manuscript. Original text and translation on facing pages. 
Original illustrations. Illustrated title page, depicting Moshe and Aharon (inspired by the title page of the 
1712 Amsterdam Haggadah). Illustrations of the simanim of the Seder and the Seder ritual dish (inspired 
by the Livorno Haggadah illustrations).
The first Haggadah printed according to the rite of the Bene Israel community in India. The names of the 
editors and publishers are printed on the title page (see Hebrew description).
The Haggadah is bound with a Jewish calendar in Marathi, compiled by R. David Yehuda Ashkenazi. 
Bombay, [1854]. 
[5], 35 [i.e. 36] leaves; [52] leaves (lacking last leaf of calendar; replaced in handwriting). 22 cm. Good-fair 
condition. Stains, including large dark stains and dampstains. Worming, slightly affecting text. Minor wear. 
Handwritten inscriptions and markings. Tears to several leaves of calendar, affecting text. Old binding, 
worn.
Yaari Haggadot 656; Otzar HaHaggadot 895. Yaari, HaDefus HaIvri BeArtzot HaMizrach, Bombay, no. 92.

Opening price: $800
9
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הכנסת  בית  פנים  של  איור   - לפסח  הגדות  שתי   .11
הגדול בלונדון - לונדון, המאה ה-19

שתי הגדות שנדפסו בלונדון, עם איורים:
· סדר הגדה של פסח, עם תרגום לאנגלית. לונדון, ]תקצ"א 1831[.

בתחילת ההגדה, בין דף השער העברי לדף השער האנגלי, לוח 
עם איור של פנים בית הכנסת הגדול בלונדון.

טוב-בינוני. כתמים.  ס"מ. מצב   24 )איור(.  לוח   ]1[  + דף   ]6[  ,40
שדרה  עם  מקורית,  כריכה  מהדפים.  בחלק  רבים  כהים  כתמים 

ופינות מעור. בלאי רב ופגמים בשדרה ובכריכה. 
יערי 516; אוצר ההגדות 717.

· סדר הגדה של פסח. לונדון, ]תר"ג 1843[.
עותק חסר. ]3[, ה-כ דף + ]4[ לוחות איור )אחד הלוחות לקוח, 
ככל הנראה, מהגדה אחרת(. חסרים דפים ג-ד ו-]1[ לוח. מצורף 
לוח תחריט מתוך הגדה אחרת שנדפסה בלונדון. 21.5 ס"מ. מצב 
מנותקים.  ובחלקם  רופפים  דפים  קל.  בלאי  כתמים.  טוב-בינוני. 

כריכה ישנה, בלויה ופגומה, עם קרעים בשדרה. 
אוצר ההגדות 862.

הגדה זו נרשמה במפעל הביבליוגרפיה על פי עותק מאוסף פרטי.

פתיחה: $300 

10. Three Passover Haggadot – Paris
Three Passover Haggadot printed in Paris, 1863-1920.
· La Haggada, Ou Cérémonies Religieuses des 
Israélites – Passover Haggadah with French 
translation. Paris, 1863. Otzar HaHaggadot 1194. 
With a folded map (French) showing the route of 
the journey of the Israelites through the desert. Two 
leaves at the end, with sheet music for the piyyutim 
Adir Hu and Ki Lo Na'e, are not recorded in the 
Bibliography of the Hebrew Book. 
· La Haggada, Ou Cérémonie des deux premières 
soirées de Paque – Passover Haggadah, Ashkenazi 
and Sephardi rites, with French translation. Paris, 
1874. Yaari 1076; Otzar HaHaggadot 1439.
· La Haggada, Ou Cérémonies Religieuses des 
Israélites – Passover Haggadah with French 
translation, illustrated. Paris, [1920]. Yaari 2628; 
Otzar HaHaggadot 2758.
3 Haggadot. Size and condition vary. 

Opening price: $300

10. שלוש הגדות של פסח - פריז
ה-19  השנייה של המאה  במחצית  בפריז  שנדפסו  הגדות  שלוש 

וראשית המאה ה-20:
]תרכ"ג[  פריז,  לצרפתית.  תרגום  עם  פסח,  של  ההגדה  סדר   ·
1863. אוצר ההגדות 1194. עם מפה מקופלת של מסע בני ישראל 
במדבר, בצרפתית. בסוף ההגדה שני דפים עם תווי נגינה לפיוטים 

"אדיר הוא" ו"כי לו נאה", שלא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה. 
תרגום  עם  וספרדים,  אשכנזים  כמנהג  פסח,  של  ההגדה  סדר   ·

לצרפתית. פריז, ]תרל"ד[ 1874. יערי 1076; אוצר ההגדות 1439. 
· סדר הגדה של פסח, עם תרגום לצרפתית, ועם איורים. פריז, 

]תר"פ 1920[. יערי 2628; אוצר ההגדות 2758.
3 הגדות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300 

1011a
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12. הגדת ברצלונה - פקסימיליה מפוארת
הגדת ברצלונה, פקסימיליה מפוארת בהוצאת Facsimile Editions, כולל כרך ביאורים ותרגום לאנגלית. לונדון, 1992. 

עותק 225/500 )סך הכל נדפסו 550 עותקים, בהם 50 עותקי AP – Ad Personam, הזהים לעותקים הרגילים(.
העתק מדויק ומפואר של הגדת ברצלונה, כתב יד מאויר מן המאה ה-14. מודפס על נייר עבה דמוי קלף וכרוך בכריכת 

עור. תבליטי הזהב המקוריים שוחזרו בריקוע ידני.
פקסימיליה: ]161[ דף. כרך ביאורים: 175 עמ'. 26 ס"מ בקירוב. שני הכרכים נתונים בקופסת קרטון מקורית. גודל הקופסה: 

28 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $1000

12. The Barcelona Haggadah – Exquisite Facsimile
The Barcelona Haggadah, a facsimile published by Facsimile Editions. With a commentary volume, 
including an English translation of the text. London, 1992. Copy no. 225/500 (the facsimile was 
printed in a total of 550 copies; 50 Ad Personam copies were numbered I-L).
An exquisite, accurate facsimile of the Barcelona Haggadah, a 14th century illuminated manuscript. 
Printed on thick imitation vellum paper and bound in leather. The raised burnished gold in the 
original was reproduced by laying metal leaf by hand. 
Facsimile: [161] leaves. Commentary volume: 175 pages. Approx. 26 cm. Original slipcase, 28 cm. 
Good condition.

Opening price: $1000

11. Two Passover Haggadot – Illustration of the Interior of 
the Great Synagogue of London – London, 19th Century
Two Passover Haggadot printed in London, with illustrations: 
· Service for the Two First Nights of Passover in Hebrew and 
English. London, [1831].
An illustration plate (bound between the Hebrew and English title 
pages) depicts the interior of the Great Synagogue of London. 
40, [6] leaves + [1] plate. 24 cm. Good-fair condition. Stains. Many 
dark stains to some leaves. Original half-leather binding. Wear 
and damage to spine and boards. 
Yaari 516; Otzar HaHaggadot 717.
· Service for the Two First Nights of Passover. London, [1843]. 
Incomplete copy. [3], 5-20 leaves + [4] illustration plates (one 
presumably taken from a different Haggadah). Lacking leaves 3-4 
and [1] plate. Enclosed: engraved plate from a different Haggadah 
published in London. 21.5 cm. Good-fair condition. Stains. Minor 
wear. Loose leaves, some detached. Old binding, worn and 
damaged, with tears to spine. 
Otzar HaHaggadot 862. 
This Haggadah is listed in the Bibliography of the Hebrew Book 
based on a copy from a private collection. 

Opening price: $300

11b
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14. תורה, נביאים וכתובים - לידה, ש"ע - פורמט כיס, עם כריכה מקורית
תנ"ך – חמשה חומשי תורה, נביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים. לידה )ליידן Leiden(, ]ש"ע 

1610[. דפוס בני פרנקישקוש רפלנגיוש. 
פורמט כיס, עם כריכת עור מקורית. שערים מיוחדים לנביאים ראשונים, לנביאים אחרונים ולכתובים. 

לא מנוקד. 
264; 227; רפז; רלח עמ'. רלח עמ' של נביאים אחרונים נכרכו לאחר כתובים. שיבוש בסדר עמ' לה-
מו בחלק נביאים אחרונים. 10.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש בדפי הבטנה. שיקום בדף השער. 
עור  כריכת  ומעוטר.  מוזהב  דפים  קלות. חיתוך  פגיעות  גבול אותיות הפרקים, עם  על  דפים  חיתוך 

מקורית, עם שרידי אבזמים. פגמים בכריכה ובשדרה )כריכה קדמית מעט רופפת(.

פתיחה: $1000

13. Five Books of the Torah – Sabbionetta, 1554 – Pocket Edition
Five Books of the Torah. Sabbionetta: Cornelio Adelkind for Tobias Foa, [1554]. 
Pocket edition. 
On verso of title page: "Everyone needs this, since all are obligated to read [from 
the Torah]… therefore we agreed to print this book… so that it can accompany 
a person at all times…". The title page states: "Parashiot split according to the 
Rambam… and it resembles a Torah scroll, as much as possible, therefore it is not 
vocalized nor marked with cantillation notes. The table at the end provides the 
references of Torah readings for the year-round, Shabbat and Festivals…".
Owner's signature on leaf 2: "The young A.ChY.M." – signature of R. Avraham Chai 
Mussafia, Torah scholar in Turkey and Jerusalem. Son of R. Chaim Yitzchak Rabbi 
of Spalatro (Split). He authored Tehilla LeDavid on Tehillim (Livorno 1867), and 
his novellae were printed in his father's book Chaim VeChessed (Livorno 1844).
Ownership inscription at the end of VeZot HaBeracha: "My acquisition, Shmuel 
Plazas".
223, [2] leaves. Lacking last leaf (of list of Torah readings for Festivals). 9 cm. Good-
fair condition. Stains. Open tear to top of title page, affecting book title and text 
on verso, repaired with paper. Margins trimmed, slightly affecting headings in 
several places. Handwritten inscriptions. Minor damage. Old leather binding.
Publication year according to Avraham Yaari, Mechkarei Sefer, Jerusalem 1958, p. 
361 no. 15 and p. 348.

Opening price: $700

13. חמישה חומשי תורה - סביוניטה, שי"ד 
- מהדורת כיס

חמשה חומשי תורה. סביוניטה, ]שי"ד 1554[. דפוס 
טוביה פואה, "על יד קורנילייו אדיל קינד". 

מהדורת כיס. 
מעבר לשער נדפס: "הכל צריכין לזה, כי הכל חייבין 
בקריאה... לכן הסכמנו להדפיס החומש הלז... למען 
"פרשיותיו  נדפס:  בשער  תמיד...".  האדם  עם  יהיה 
פתוחות ע"פ הרמב"ם ז"ל... ודומה להעתק ס"ת, כפי 
האפשר, כי ע"כ לא בא בתוכו הנקודות והטעמים. 
ולוח בסופו מודיע ומראה מקום הקריאות מכל ימות 

השנה ושבתות ומועדים...". 
אחי"ם  הצעיר  "לה"ו  בעלים:  חתימת  ב'  בדף 
מוסאפיא,  חי  אברהם  רבי  הגאון  חתימת   – ס"ט" 
מחכמי טורקיה וירושלים, בן רבי חיים יצחק אב"ד 
תהילים  על  לדויד"  "תהלה  מחבר  אישפלאטרו, 
)ליוורנו תרכ"ז(. חידושיו נדפסו גם בספרו של אביו 

"חיים וחסד" )ליוורנו תר"ד(. 
"]ק[נין  הברכה:  וזאת  פרשת  בסוף  בעלות  רישום 
יצ"ו"  פלאסאס  שמואל  וטין  סין  וצעיר  זעיר  כספי 
]סין וטין, שפירושו המילולי "עפר ואפר", הוא אחד 

מהפתרונות לראשי תיבות הידועים "ס"ט" – המופיעים בחתימות ספרדיות[. 
רכג, ]2[ דף. חסר דף אחרון )מרשימת סדר הקריאות למועדים(. 9 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרע 
עם חסרון בחלקו העליון של דף השער, עם פגיעה בכותרת הספר ובטקסט בצד השני, משוקם במילוי 
נייר. במספר מקומות חיתוך דפים עם פגיעות קלות בכותרות הדפים. רישומים בכתב-יד. פגמים קלים. 

כריכת עור ישנה. 
שנת הדפוס על-פי אברהם יערי, מחקרי ספר, ירושלים תשי"ח, עמ' 361 מס' 15, ועמ' 348.

פתיחה: $700

תנ"ך ותהילים
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15. Torah, Neviim and Ketuvim – Latin Preface and Biblical Dictionary – Halle, 
1752 – Two Volumes
Biblia Hebraica Manualia, ad optimas quasque editiones recensita – Torah, Neviim and 
Ketuvim, with a Latin preface, biblical dictionary and an explanation of the Masoretic 
notes, by Johann Simonis. Halle, 1752. Two volumes.
First title page printed in red and black. Half-title pages for Neviim Rishonim, Neviim 
Acharonim and Ketuvim. 
Two volumes. Vol. I: [9], 640 pages. Vol. II: 320; 384; 72; 79, [1] pages. Lacking [1] page – 
list of errata. Approx. 20 cm. Good condition. Some stains. Minor worming to first leaves 
of Vol. II, slightly affecting text. First gathering of Vol. I partially detached. Bookplates. 
Original leather bindings, with gilt titles and decorations to spines (decorations mostly 
worn off). Wear and damage to boards and spines. 

Opening price: $300

הקדמה   - וכתובים  נביאים  תורה,   .15
 -  1752 האלה,   - בלטינית  מילים  ומפתח 

שני כרכים

 Biblia Hebraica Manualia, ad optimas
נביאים  תורה,   ,quasque editiones recensita
ומפתח  המסורה,  הערות  הקדמה,  עם  וכתובים, 
 .Johann Simonis בעריכת  בלטינית,  מילים 

האלה )Halle(, ]תקי"ב[ 1752. שני כרכים. 
חלק מאותיות השער הראשון נדפסו בדיו אדומה. 
לנביאים  ראשונים,  לנביאים  חלקיים  שערים 

אחרונים ולכתובים. 
שני כרכים. כרך ראשון: ]9[, 640 עמ'. כרך שני: 320; 
384; 72; 79, ]1[ עמ'. חסר ]1[ עמ' של לוח הטעות. 
20 ס"מ בקירוב. מצב טוב. מעט כתמים. סימני עש 
קלים בדפים הראשונים של הכרך השני, עם פגיעות 
דפים ראשון בכרך הראשון  קונטרס  קלות בטקסט. 
מנותק בחלקו. תווי ספר. כריכות עור מקוריות, עם 
ופגמים  בלאי  בשדרות.  מוזהבים  עיטורים  שרידי 

בכריכות ובשדרות. 

פתיחה: $300 14. Torah, Neviim and Ketuvim – Leiden, 1610 – Pocket Edition, With 
Original Binding
Torah, Neviim Rishonim, Neviim Acharonim and Ketuvim. Leiden: sons of 
Franciscus Raphelengius, [1610]. 
Pocket edition, with original leather binding. Divisional title pages for 
Neviim Rishonim, Neviim Acharonim and Ketuvim. Unvowelized.
264; 227; 287; 238 pages. 238 pages of Neviim Acharonim bound after 
Ketuvim. Pages 35-46 of Neviim Acharonim bound out of sequence. 10.5 cm. 
Good condition. Stains. Worming to endpapers. Title page repaired. Leaves 
trimmed close to chapter numbers, with minor loss. Gilt edges, decorated. 
Original leather binding, with clasp remnants. Damage to boards and spine 
(front board slightly loose). 

Opening price: $1000

14a14b

15



18

ספטמבר 2020

16. Neviim and Ketuvim – "Magishei Mincha" – Amsterdam, 1753-1754 – 
Fine Seven-Volume Set, in Original Gilt-Decorated Bindings
Neviim Rishonim, Neviim Acharonim and Ketuvim, "Magishei Mincha", with 
Rashi commentary and Yiddish translation. Amsterdam, [1753-1754]. 
Seven volumes. Fine original leather bindings, with original marbled endpapers. 
Gilt decorations to boards and spine.
Originally printed with the Torah and Five Megillot, not included in this set. 
Seven volumes. Vol. I (Yehoshua and Shoftim): [1], 63; [65]-139 leaves. Vol. II 
(Shmuel): [140]-318 leaves. Vol. III (Melachim): [319]-504 leaves. Vol. IV (Yeshayahu 
and Yirmiyahu): 179; [180]-316 leaves. Vol. V (Yechezkel and Trei Asar): [317]-459; 
[460]-590 leaves. Vol. VI (Tehillim, Mishlei and Iyov): 180; [181]-251; [252]-338 
leaves. Vol. VII (Daniel, Ezra, Nechemia and Divrei HaYamim): [339]-384; [385]-
440; [441]-464, 467-536 leaves. 17.5 cm. Good condition. Stains. Original leather 
bindings, with gilt decorations to boards and spine. Marbled endpapers. Damage 
to bindings.

Opening price: $400

בשבעה  סט   - תקי"ג-תקי"ד  אמשטרדם,   - מנחה"  "מגישי   - וכתובים  נביאים   .16
כרכים נאים עם כריכות עור מקוריות מעוטרות

נביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים, "מגישי מנחה", עם פירוש רש"י, ו"פי']רוש[ מספיק בלשון 
אשכנז". אמשטרדם, ]תקי"ג-תקי"ד 1753-1754[. 

שבעה כרכים. כריכות עור מקוריות מפוארות, עם דפי פורזץ מקוריים צבעוניים, ועיטורים מוזהבים 
על הכריכות והשדרות.

במקור נדפס גם חלק תורה וחמש מגילות, החסר כאן. 
]1[, סג; ]סה[-קלט דף. כרך שני )שמואל(: ]קם[-שיח  )יהושע ושופטים(:  שבעה כרכים. כרך ראשון 
דף. כרך שלישי )מלכים(: ]שיט[-תקד דף. כרך רביעי )ישעיה וירמיה(: קעט; ]קף[-שיו דף. כרך חמישי 
]קפא[-רנא;  קפ;  ואיוב(:  )תהלים, משלי  כרך שישי  דף.  ]תס[-תקצ  ]שיז[-תנט;  ותרי עשר(:  )יחזקאל 
]רנב[-שלח דף. כרך שביעי )דניאל, עזרא, נחמיה ודברי הימים(: ]שלט[-שפד; ]שפה[-תם; ]תמא[-תסד, 
תסז-תקלו דף. 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכות עור מקוריות, עם עיטורים מוזהבים רבים משני 

צידי הכריכה ועל השדרה. נייר פורזץ צבעוני. פגמים בכריכות.

פתיחה: $400

אמשטרדם,   - התפילות"  "סדר  עם  אמת"  "תורת  סופרים  תקון   - חומשים  סט   .17
תקפ"ז-תקפ"ח - כריכות עור מהודרות

סט נאה בחמשה כרכים, תורת אמת – תקון סופרים, חמשה חומשי תורה, עם פירוש רש"י, הפטרות, 
פי ספרים  ומדויקת על  ופיוטים. מהדורה מוגהת  יוצרות  סידור תפילות כמנהג האשכנזים עם סדר 
וסופרים. אמשטרדם, תקפ"ז-]תקפ"ח 1827[. בהוצאת רבי נפתלי לוונשטאם בן רבי יעקב משה אב"ד 
אמשטרדם. בכל הכרכים קדם-שער מאוייר בתחריט נחושת: דמויות משה ואהרן, איור מתן תורה 

בהר סיני ואיור בית המקדש.
5 כרכים. ספירות דפים רבות. 18.5 ס"מ. נייר איכותי. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי. קונטרסים רופפים 
 .)S. L. De Beer( ומנותקים בחלק מהכרכים. כריכות עור מקוריות, עם הטבעות עיטורים ושם בעלים

פגמים קלים בכריכות )קרע חסר באחת מן השדרות(, כריכות מנותקות בשנים מן הכרכים.
6 דפים, עם רשימת מנויים מערי הולנד. דפים אלו אינם רשומים במפעל  נוספו  בסוף כרך במדבר 

הביבליוגרפיה רשומה 312561.

פתיחה: $300 
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 - ריקי  חי  עמנואל  רבי  המקובל  מאת  ציון",  "חזה  פירוש  עם  תהלים  ספר   .18
ליוורנו, תק"ב-תק"ג - המחבר נהרג על קידוש השם במהלך ההדפסה

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

בעיצומה של הדפסת הספר נרצח המחבר על קידוש השם. בשער הספר מופיע עדיין שמו בברכת 
החיים )יצ"ו(, אך בסוף הספר נאלץ בנו לספר על הירצחו, ונוספה גם "קנה על הרב המחבר זצוק"ל" 

מאת רבי שלמה יוסף ב"ר נתן קרפי.
רבי עמנואל חי ריקי )תמ"ח-תק"ג( מגדולי המקובלים באיטליה, בעל "משנת חסידים" וחיבורים 
זו ישב  נוספים; נדד רבות, ובין היתר הגיע לארץ ישראל, בה הקים ישיבה בירושלים )בישיבתו 
לישיבתו. באותה  לגייס כספים  בין קהילות איטליה  סובב  ה"אור החיים" הקדוש(. בשנת תק"ב 
עת החל להדפיס את ספרו שלפנינו בליוורנו. בראש חודש אדר תק"ג, כשהיה בדרכו ממודינה 
ולאחר שסירב בכל  חזיר  ניסו להכריחו לאכול  נוכריים. הם  לבולוניה, התנפלו עליו אנשי צבא 
רבי   – דודו  בן  שאסף.  הצדקה  כספי  את  ובזזו  שלו  התפילין  ברצועות  למוות  אותו  חנקו  תוקף 
עמנואל בן רבי יצחק בן ציון ריקי כותב בקינתו: "דמו נמצה כי לא רצה התגאל את נפשו ברה". רבי 
יעקב מלונדין בהקדמתו לספר "שבעה עינים" )ליוורנו, תק"ה( כותב על הירצחו של רבי עמנואל 
ריקי: "שנהרג על קדושת ה' באותו היום שחזרתי בדרך הזה... שלכדוהו ג' בעלי מלחמה וישפכו 
דמו ושללוהו סך רב ועצום בעבור קדושת שמו יתברך לבל יתגאל בפת-בגם ולא יתן פיו לבשר 

החזיר...".
בראש הספר מופיעה הקדמה אוטוביוגרפית ארוכה מאת המחבר, ובה הוא מספר את תולדות 
חייו, חיבוריו, נדודיו והמאורעות שעברו עליו. בדברי הסיום של בן המחבר, רבי אברהם שמואל 
ריקי, הוא מוסיף פרטים אודות אביו ומתאר את סיפור הירצחו: "כי ביציאתו ממודינא יע"א לעבור 
ובזזו בז והפגיעו  זדים ארורים... בחרבם על ירכם חגורים... ושללו שלל  דרך בולוניא... פגעו בו 
"ולא  ישראל:  לקבר  הביאוהו  ואלו  מודינה  ליהודי  הדבר  נודע  כיצד  מספר  הוא  קנאי...".  באיש 
אהיה כפוי טובה... לבני מודינא יע"א... כי כבוד עשו לו במותו, דתכף ומיד שבאה להם השמועה 
רעה קחו טובי העיר ושמו לדרך פניהם... הוציאוהו מקברו שהיה קבור על שפת הנחל והוליכוהו 
בקברי ישראל הלא הם בעיר גינטו יע"א...". בסיום דבריו מעתיק בן המחבר דבר מבהיל שנמצא 
בסידורו האישי של רבי עמנואל חי ריקי, כתוב בכתב-ידו – תיעוד על חלום שחלם ובו הודיעו לו 
כי הוא נשמת רבי יהודה בן בבא – מעשרה הרוגי מלכות – וכי הוא עתיד למות על קידוש השם. 
בן המחבר מקדים: "והנני כותב החלום אות באות מלה במילה הנמצא כתוב מכתב-ידו בסדור 
התפלה שלו..." ואח"כ מביא את "טופס החלום": "זכרון כי בירושלים עה"ק שנת הת"ק חלמתי... 
לילה אחד כי אני ואחר היינו נהרגים על קידוש ה', ואח"כ באותה שנה עצמה בליל ש"ק... שהיו 
אומרים לי בחלום נשמת בני... שהיא נשמת תנא א'... ואני שאלתי עלי... אמרו לי ואתה ר' יהודה 

בן בבא...".
כן בענין  גם  מפליא הדבר שאת חיבורו שלפנינו, בשורות האחרונות של פירושו, חתם המחבר 
עשרה הרוגי מלכות ומזכיר המחבר את רבי יהודה בן בבא: "כי מספר הללויה עם הא' של אשרי 

מהטעם דאמרן הוא מספר יהוד"ה ב"ן בב"א שהוא אחד מעשרה הרוגי מלכות...".
עם  חיטה,  גבעול  שבפיו  אריה  איור  במרכזו  המחבר,  משפחת  של  דגל-משפחה  השער:  במרכז 

הכיתוב: "אריה כבקר אוכל תבן את הבר / אות לבית אב המחבר המדובר".
קלח, ]2[ דף. 33 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בדף ע – פגם עם מחיקה של כמה מילים )יתכן ונגרם 

בשעת ההדפסה(. חותמות. רישומים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300

17. Set of Chumashim – Tikkun Sofrim Torat Emet with Siddur – Amsterdam, 
1827 – Fine Leather Bindings
Fine five-volume set. Torat Emet – Tikkun Sofrim, Five Books of the Torah, with 
Rashi commentary, Haftarot and Western-Ashkenazi rite siddur with yotzrot and 
piyyutim. Accurate edition. Amsterdam, 1827. Published by R. Naftali Löwenstamm 
son of R. Yaakov Moshe, Rabbi of Amsterdam. Engraved half-title page in all volumes, 
depicting Moshe and Aharon, the giving of the Torah on Mount Sinai and the Temple. 
5 volumes. Multiple foliation sequences. 18.5 cm. High-quality paper. Overall good 
condition. Stains and wear. Loose and detached gatherings in some volumes. Original 
gilt-decorated leather bindings, with owner's name embossed: "S. L. De Beer". Minor 
damage to bindings (open tear to one spine). Bindings of two volumes detached.
Six leaves listing pre-publication subscribers from the Netherlands are bound at the 
end of the Bamidbar volume. These leaves are not recorded in the Bibliography of the 
Hebrew Book, no. 312561.

Opening price: $300
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18. Tehillim with the Chazeh Tzion Commentary, by Kabbalist Rabbi Immanuel Chai Ricchi – 
Livorno, 1742-1743 – Author Martyred in the Course of the Printing
Tehillim with multifaceted (Pardes) commentary, by the kabbalist R. Immanuel Chai Ricchi, author of 
Mishnat Chassidim. Livorno, [1742-1743]. First edition.
In the course of the printing of this book, the author was murdered in sanctification of G-d's Name. On 
the title page, his name is referred to as among the living, however, at the end of the book, the author's 
son tells of his murder. A lamentation for him, by R. Shlomo Yosef son of R. Natan Carpi, was also added 
to the book .
R. Immanuel Chai Ricchi (1688-1743) was a leading Italian kabbalist, author of Mishnat Chassidim and other 
compositions. He traveled widely, reached Eretz Israel and established a yeshiva in Jerusalem (one of the 
students of this yeshiva was the Or HaChaim). In 1742, he visited Italian communities to raise funds for his 
yeshiva. At that time, he began printing this book in Livorno. On Rosh Chodesh Adar 1743, on his way from 
Modena to Bologna, soldiers arrested him and tried to force him to eat pork. Upon his adamant refusal, they 
strangled him to death with his tefillin straps and looted all the charity funds he had collected. His cousin, 
R. Immanuel son of R. Yitzchak Ben Tzion Ricchi, writes in his lamentation: "His blood was spilled because 
he did not want to defile his pure soul". R. Yaakov Londin writes about the murder of R. Immanuel Ricchi 
in his preface to the book Shiva Einayim (Livorno, 1745): "He was murdered in sanctification of G-d's Name 
on the same day that I returned on that route… He was captured by three soldiers, who spilled his blood 
and looted him of a great sum of money, for the sake of G-d's Holy Name. He would not defile himself with 
their food and put pork into his mouth…".
At the beginning of the book is a long autobiography of the author, describing his works, wanderings and 
experiences. In his epilogue to the book, the author's son, R. Avraham Shmuel Ricchi, provides further 
details about the author and describes his murder: "Upon his departure from Modena to travel through 
Bologna… he met wicked evildoers… with swords girded on their loins… and they looted him and attacked 
him…". He then describes how the Jews of Modena gave R. Immanuel a Jewish burial, after being informed 
of his murder: "I will not be ungrateful… to the residents of Modena… for they respected him in his death, 
and immediately upon hearing the bad tidings, the city notables set out… They disinterred his body from 
the river bank and brought him to rest in the Jewish graveyard in Cento…". At the end of his epilogue, R. 
Avraham Shmuel copies an unnerving notation found in R. Immanuel's personal siddur, written in his own 
handwriting, recording a dream in which he was informed that his is the soul of Rabbi Yehuda ben Bava, 
one of the ten martyrs, and that he would die in sanctification of G-d's Name: "I hereby write the dream 
letter by letter, word for word, as it appears in his handwriting in his siddur… This is to remember that in 
Jerusalem in the year 1740, I dreamt… one night, I and another person were being killed sanctifying G-d's 
Name, and afterward, that same year on Friday night… I was told in a dream that the soul of my son… is 
the soul of a Tanna… and I inquired about myself… They told me, 'And you are R. Yehuda ben Bava'…".
Interestingly, the author concludes his commentary in this work with the topic of the ten martyrs, with 
specific mention of R. Yehuda ben Bava.
In the center of the title page: the author's family emblem, featuring a lion holding a stalk of wheat in its 
mouth. A Hebrew inscription surrounds the emblem.
138, [2] leaves. 33 cm. Good condition. Stains. Defect to leaf 70, affecting several words (possibly occurred 
during printing). Stamps. Inscriptions. New leather binding.

Opening price: $300
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19. Torah, Neviim and Ketuvim – Commentary of 
Moses Mendelssohn – Published by the Ministry of 
Education of Tsarist Russia – Vilna and St. Petersburg, 
1851-1853 – Complete 15-Volume Set
Torah, Neviim and Ketuvim, with Targum Onkelos, 
Rashi commentary, Hebrew commentary and a German 
translation of the Bible by Moshe (Moses) son of Menachem 
[Mendelssohn] and his disciples, and with Haftarot and the 
Five Megillot. Vilna and St. Petersburg, 1851-1853. Complete 
15-volume set.
General and divisional title pages to each Hebrew part 
(lacking general title page of Shmuel). The German 
translation is appended to each volume, bound left to right, 
also with two title pages to each part. The Hebrew sections 
were printed in Vilna and the German translation was printed 
in St. Petersburg. 
The general title pages (Hebrew and German) state that 
the book was printed "based on the opinions of our rabbis 
and scholars", listing thereafter Russian rabbis, including 
"R. Menachem of Lubavitch" (the Tzemach Tzedek Rebbe 
of Lubavitch) and "the late R. Y. of Volozhin" (R. Itzele of 
Volozhin).
This edition was published as part of the Tsarist 
government's interference in Jewish education and its 
attempts to reform the curriculum in the Jewish educational 
institutions in the spirit of Haskalah. The rabbis listed on the 
title pages in fact opposed this publication.
15 volumes. Multiple pagination sequences. Lacking general Hebrew title page of Shmuel. Approx. 22 cm. 
Overall good condition. Stains (many stains to some leaves). Wear and minor dampstains to some volumes. 
Tears to several leaves. Stamps and ownership inscriptions in some volumes. New, uniform leather bindings.
For a detailed description of this edition, see: P. Sandler, HaBiur LaTorah shel Moshe Mendelssohn VeSiato, 
Jerusalem 1984, pp. 180-183. 

Opening price: $500

תורה, נביאים וכתובים - עם ה"ביאור" של משה   .19
מנדלסון - בהוצאת המיניסטריון להשכלה של רוסיה 
הצארית - ווילנא ופטרבורג, תרי"א-תרי"ג - סט שלם 

בחמישה-עשר כרכים

תורה, נביאים וכתובים, עם תרגום אונקלוס, פירוש רש"י, פירוש 
בעברית ותרגום התנ"ך לגרמנית מאת משה בן מנחם ]מנדלסון[ 
ותלמידיו, ועם הפטרות וחמש מגילות. ווילנא ופטרבורג, תרי"א-

תרי"ג ]1851-1853[. סט שלם ב-15 כרכים. 
לכל חלק שני שערים – שער כללי ושער מיוחד לאותו חלק )חסר 
שער כללי לספר שמואל(. התרגום הגרמני נספח בסוף כל כרך, 
משמאל לימין, גם לו שני שערים בראש כל חלק. החלק העברי 

נדפס בווילנא והתרגום הגרמני נדפס בפטרבורג. 
פי שו"ת  "נדפס על  בשערים הכלליים העבריים מופיע הכיתוב: 
רבנינו וסופרינו", ואחריו רשימת רבנים מרוסיה )חלק מהשמות 
נ"י  מנחם  ר'  "הרב  הרבנים:  בין  משובשת(.  בצורה  נכתבו 
דליובאוויטש" ]האדמו"ר בעל "צמח צדק" מליובאוויטש[ ו"הרב 
המנוח ר"י דוולאזין" ]רבי איצל'ה מוולוז'ין[. רשימת הרבנים הזו 

מופיעה גם בשערים בגרמנית.
נדפסה כחלק מהתערבות  זו של ה"ביאור" של מנדלסון  הוצאה 
הממשלה בחינוך היהודי והמגמה לכפות לימודי השכלה בחדרים 
בניגוד  לאור  יצאה  זו  מהדורה  היהודיים.  החינוך  ובמוסדות 

לרצונם של הרבנים המוזכרים בעמוד השער. 
לספר  עברי  כללי  שער  חסר  רבות.  דפים  ספירות  כרכים.   15
שמואל. 22 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים )בחלק מהדפים 
כתמים רבים(. בלאי וכתמי רטיבות קלים במספר כרכים. קרעים 
כריכות  כרכים.  במספר  בעלות  ורישומי  חותמות  דפים.  במספר 

עור חדשות, אחידות. 
לתיאור מפורט של הוצאה זו, ראה: פ' סנדלר, הביאור לתורה של 

משה מנדלסון וסיעתו, ירושלים תשמ"ד, עמ' 180-183. 

פתיחה: $500 
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20. Mishnayot – Amsterdam, 1684-1687 – Six Orders – Original Leather Bindings
Mishnayot, Zera'im-Taharot, with the R. Ovadia of Bartenura and Tosfot Yom Tov 
commentaries. Amsterdam: David Tartas, [1684-1687]. Six orders in three volumes. 
Many signatures and ownership inscriptions: "Elkana Segal"; "R. Yusale son of 
Elkana Segal"; "Avraham Aberle son of R. Elkana Segal"; "Wedding gift from my 
father R. Aberle Segal, Yokev Levi of The Hague[?]" (author of the wedding poem 
Chedvat Yaakov, Amsterdam 1778, see enclosed material); "Belongs to Moshe son of 
R. Yissachar Tzvi"; a dedication "from Chanoch Nathansohn" to his brother, on the 
occasion of his Bar Mitzvah. 
Three volumes. Vol. I – Zera'im: [3], 132 leaves (lacking title page and last leaf); Mo'ed: 
[1], 172 leaves. Vol. II – Nashim: [1], 159 leaves; Nezikin: [1], 196 leaves. Vol. III – 
Kodashim: 163 leaves; Taharot: [1], 223 leaves. Approx. 22 cm. Condition varies. Vol. I 
in fair condition, with extensive wear, tears and creases to margins of dozens of leaves 
at the beginning and end. Vols. II and III in overall good condition. Wear and tears to 
margins of first leaves in Vol. III. Stains (including dampstains), wear and tears to all 
volumes. Original leather-covered wooden bindings, some with metal clasp remnants. 
Wear and damage to bindings.

Opening price: $500

20. משניות - אמשטרדם, תמ"ה-תמ"ח - ששה סדרים - כריכות עור מקוריות
משניות, זרעים-טהרות, עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא ותוספות יום טוב. אמשטרדם, ]תמ"ה-

תמ"ח 1684-1687[. דפוס דוד תארתאס. ששה סדרים בשלושה כרכים.
חתימות ורישומי בעלות רבים: "אלקנה סג"ל"; "האלוף הקצין פ"ו כהר"ר יוזלה בן כהר"ר אלקנה 
סג"ל"; "אברהם אברלי בן כהר"ר אלקנה סג"ל ז"ל"; "דורן דרשה מאא"מ מוהר"ר אברלי סג"ל, 
חומר  ראה  תקל"ח,  אמשטרדם  יעקב",  "חדות  החתונה  שיר  ]מחבר  מהאג]?["  לוי  יאקב  הקטן 
בר  דורון  נאטהאנזון",  חנוך  "מאת  זצ"ל"; הקדשה  צבי  יששכר  כה"ר  בן  "שייך למשה  מצורף[; 

מצוה לאחיו. 
שלושה כרכים. כרך ראשון – זרעים: ]3[, קלב דף )חסרים דף השער והדף האחרון(; מועד: ]1[, קעב 
דף. כרך שני – נשים: ]1[, קנט דף; נזיקין: ]1[, קצו דף. כרך שלישי – קדשים: קסג דף; טהרות: ]1[, 
רכג דף. 22 ס"מ בקירוב. מצב משתנה בין הכרכים. כרך ראשון במצב בינוני, עם בלאי רב, קרעים 
וקמטים בשולי עשרות הדפים הראשונים והאחרונים. כרכים שני ושלישי במצב כללי טוב. בלאי 
וקרעים בשולי הדפים הראשונים בכרך השלישי. בשלושת הכרכים: כתמים )בהם כתמי רטיבות( 

ובלאי. קרעים. כריכות עור ועץ מקוריות, בחלקן שרידי אבזמי מתכת. בלאי ופגמים בכריכות.

פתיחה: $500

תלמוד ומשניות
ראה עוד בפרק דפוסי סלאוויטא וזיטומיר

Talmud and Mishnayot

20a
20b
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תלמוד ומשניות

22. תלמוד בבלי - שנחאי, תש"ב-תש"ו - סט נאה בתשעה עשר כרכים 
תלמוד בבלי. שנחאי, תש"ב-תש"ו ]1942-1946[. בהוצאת תלמידי ישיבת מיר בשנחאי.

סט שלם של התלמוד הבבלי, שנדפס בשנחאי בהדרגה בין השנים תש"ב-תש"ו, על ידי תלמידי ישיבת מיר 
שנמלטו למזרח הרחוק בתקופת השואה.

הוצאה זו היא למעשה דפוס צילום מוקטן של הוצאת ווילנא, דפוס ראם. 
עזרת תורה שע"י  "בית אוצר הספרים  בכינויים:  נזכר בשערי הכרכים  מיר  ישיבת  "ועד ההדפסה" של 

ישיבת מיר", "ועד ההדפסה תורה אור", "ישיבת מיר", ו"הוצאת מנדבים". 
19 כרכים. 26 ס"מ בקירוב. כרכים בודדים נדפסו על נייר יבש. מצב כללי טוב. כתמים. בלאי וקרעים בשולי 

חלק מהדפים. רישומי בעלות בכתב-יד. כריכות חדשות אחידות. 
– יפן,  זו, קודם הגיעם לשנחאי, בקובה  מסכת יבמות לא נדפסה בשנחאי )בני ישיבת מיר למדו מסכת 
ולשם נשלחו אליהם מאות כרכים של מסכת זו מארצות הברית ע"י הרב קלמנוביץ(. ראה עוד: א' אלבוים, 

דפוסי שנחאי ושארית הפליטה, המעין, כרך מ, גליון ג, ניסן תש"ס. 

פתיחה: $1000 

 - ווילנא  ש"ס   - בבלי  תלמוד   .21
תר"מ-תרמ"ה

]תר"מ-תרמ"ה  ווילנא,  בבלי.  תלמוד 
1880-1885[. דפוס האלמנה והאחים ראם. 

עשרים כרכים.
השנים  בין  נדפסו  כרכיו  ווילנא,  ש"ס  סט 
מסכת  עם  האחרון,  הכרך  תר"מ-תרמ"ה. 

נידה, חסר.
אב"ד  סילמאן  יעקב  "אליעזר  רבי  חותמות 

דק"ק תפארת ירושלים נויארק".
20 כרכים. ללא מסכת נידה. כ-43 ס"מ. נייר 
טוב.  כללי  מצב  רחבים.  שוליים  איכותי. 
כתמים.  טוב-בינוני.  במצב  בודדים  כרכים 
סימני עש במספר כרכים. קרעים משוקמים 
ודפים  שער  דפי  במספר  נייר  בהדבקות 
שדרות  עם  מקוריות,  עור  כריכות  נוספים. 
בשולי  וקרעים  פגמים  בלאי,  חדשות.  עור 

הכריכות.

פתיחה: $700

21. Babylonian Talmud – Vilna Shas – 1880-1885
Babylonian Talmud. Vilna: Widow and Brothers Romm, [1880-1885]. Twenty 
volumes.
Set of Vilna Shas, printed in 1880-1885. Lacking final volume – Tractate Niddah.
Stamps of R. "Eliezer Yaakov Silman Rabbi of Tiferet Yerushalayim, Newark".
20 volumes. Lacking Tractate Niddah. Approx. 43 cm. High-quality paper. 
Wide margins. Overall good condition. A few volumes in good-fair condition. 
Stains. Worming to several volumes. Tears to several title pages and other 
leaves, repaired with paper. Original leather boards with new leather spines. 
Wear, damage and tears to binding edges.

Opening price: $700
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23. Babylonian Talmud – Munich, 1948 – 
Complete Set
Babylonian Talmud – complete set. Munich-
Heidelberg, 1948. "Published by the Union of Rabbis 
in the American Occupation Zone in Germany".
After WWII, the demand for Talmud and holy books 
by surviving Jews in the DP camps exceeded the 
available copies. In 1946, the Union of Rabbis in 
Germany, with the assistance of the United States 
Army and the JDC, began to print the Talmud for 
Holocaust survivors. At first, only a few tractates 
were printed in various formats. In 1948, a complete 
edition of the Talmud – the present edition – was 
printed for the first time. Each volume contains 
two title pages. The first title page was especially 
designed to commemorate the printing of the 
Talmud in post-Holocaust Germany; on its upper 
part is an illustration of a Jewish town with the 
caption "From slavery to redemption and from 
darkness to great light"; on its lower part is an 
illustration of barbed wire fences and a labor camp, 
with the captions: "Labor camp in Germany during 
the Nazi era", "They almost destroyed me on earth, 
but I did not forsake Your precepts" (Psalms 119).
19 volumes. 39 cm. Some dry paper. Most volumes 
in good condition. Some volumes in good-fair 
condition, with dampstains. Stains. Handwritten 
inscriptions in several places. Original bindings. 
Tears to spines of about half of the volumes, repaired 
with tape. Damage to bindings; wear and scuffs to 
corners and extremities.

Opening price: $700

23. תלמוד בבלי - מינכן, 1948 - סט שלם
"יוצא   .]1948[ מינכן-היידלברג, תש"ט  סט שלם.   – בבלי  תלמוד 

לאור ע"י ועד אגודת הרבנים באזור האמריקאי באשכנז".
היהודים  שרידי  והתקבצות  השנייה  העולם  מלחמת  סיום  עם 
במחנות עקורים, נוצר מחסור בגמרות וספרי קודש שישמשו את 
בגרמניה,  הרבנים"  "אגודת  החלה   1946 משנת  החל  הפליטים. 
עבור  הש"ס  הדפסת  במבצע  והג'וינט,  האמריקאי  הצבא  בסיוע 
שונים.  בפורמטים  בודדות  מסכתות  נדפסו  תחילה  הניצולים. 
וזו  במלואה,  הש"ס  מהדורת  לראשונה  נדפסה   1948 בשנת 
המהדורה שלפנינו. בכל כרך שני שערים. השער הראשון עוצב 
במיוחד לציון מאורע הדפסת הש"ס על אדמת גרמניה החרוכה, 
מאפלה  לגאולה  "משעבוד  וכיתוב  יהודית  עיירה  איור  בראשו 

עבודה,  ומחנה  תיל  גדרות  איור  השער  בתחתית  גדול";  לאור 
הנאצים";  בימי  באשכנז  עבודה  "מחנה  הכיתובים:  ומתחתיו 

"כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פיקודיך" )תהילים קיט(.
טוב.  במצב  הכרכים  רוב  בחלקו.  יבש  נייר  ס"מ.   39 כרכים.   19
חלק מן הכרכים במצב טוב-בינוני, עם עקבות רטיבות. כתמים. 
כמחצית  מקוריות.  כריכות  מקומות.  במספר  בכתב-יד  רישומים 
נייר-דבק.  מן הכרכים עם קרעים בשדרות, משוקמים בהדבקות 
פגמים בכריכות, עם בלאי וסימני שפשוף בפינות ובצדי הכריכות. 

פתיחה: $700

22. Babylonian Talmud – Shanghai, 1942-1946 – 
Fine 19-Volume Set
Babylonian Talmud. Shanghai, 1942-1946. Published 
by students of the Mir yeshiva in Shanghai. 
Complete set of the Babylonian Talmud, printed in 
Shanghai between 1942 and 1946 by students of the 
Mir yeshiva who escaped to the Far East during the 
Holocaust. 
Reduced photocopy of the Romm Vilna Talmud.
The "publishing committee" of the Mir yeshiva is 
referred to on the title pages in various ways: "The 
Ezrat Torah Library of the Mir Yeshiva", "Torah 
Or publishing committee", "Mir Yeshiva" and 
"Menadvim Publishing".
19 volumes. Approx. 26 cm. Brittle paper in a few 
volumes. Overall good condition. Stains. Marginal 
wear and tears to some leaves. Handwritten 
ownership inscriptions. New, uniform bindings. 
Tractate Yevamot was not printed in Shanghai (the 
students of the Mir yeshiva studied this tractate in 
Kobe, Japan, before reaching Shanghai; hundreds 
of volumes of the tractate were sent to Japan from 
the United States by Rabbi Kalmanowitz). See: A. 
Elbaum, Defusei Shanghai UShe'erit Hapletah, 
HaMaayan, vol. 40, issue 3, Nissan 2000. 

Opening price: $1000
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24. Jerusalemite Talmud, Kodashim (Forged) – 
Both Parts – Seini, 1906-1909 – Fine Copies on 
High-Quality Paper
Jerusalemite Talmud (forged) – Seder Kodashim, with 
the Cheshek Shlomo commentary by the publisher 
Shlomo Yehudah Friedlander. Part I: Zevachim and 
Arachin, Part II: Chullin and Bechorot. Szinérváralja 
(Seini), [1906]-1909. "Picture of the manuscript" on 
verso of the first title page of Part I. 
The Jerusalemite Talmud on Seder Kodashim was 
lost during the time of the Rishonim and was never 
printed. In the early 20th century, one Shlomo 
Friedlander (who assumed the false identity of a 
descendant of the Sephardi Algazi family) copied 
all the citations from the Jerusalemite Talmud 
on Seder Kodashim he found in the works of the 
Rishonim, skillfully combining them with passages 
from the other Orders of the Jerusalemite Talmud, 
and claimed that he had discovered an ancient 
manuscript of the lost Jerusalemite Talmud. 
Friedlander's forgery was at first a great success. 
Many rabbis and researchers believed the work to be 
authentic, such as the Maharsham who wrote glosses 
to the work, published in both parts, and the Chafetz 
Chaim who began to don Rabbenu Tam Tefillin in 
light of a passage in the book. However, others, 
such as the Kli Chemda and the Rogatchover Gaon, 
realized that the work was a forgery and made this 
public. The polemic surrounding the Jerusalemite 
Talmud on Seder Kodashim lasted several years, 
with books published in support of both arguments 
(most of the publications arguing for the authenticity 
of the book were written by Friedlander himself, 
under various pseudonyms). After the forgery was 
confirmed, most copies were buried. 

24. תלמוד ירושלמי קדשים )המזויף( - שני החלקים - 
סאיני, תרס"ו-תרס"ט - עותקים נאים על נייר איכותי

תלמוד ירושלמי )המזויף(, סדר קדשים, עם פירוש חשק שלמה, 
מהמו"ל שלמה יאודה ס"ט בהגאון מהר"ם זצ"ל הספרדי, מכונה 
חולין  שני:  חלק  וערכין,  זבחים  ראשון:  חלק  פריעדלענדער. 

ובכורות. ס'-וואראהל )סאיני(, ]תרס"ו[-תרס"ט 1909-]1906[. 
"כתב  צילום  דוגמת  נמצאת  א'  חלק  של  הראשון  לשער  מעבר 

היד". 
הראשונים  בתקופת  אבד  קדשים  סדר  על  ירושלמי  תלמוד 
שלמה  קם  העשרים  המאה  בתחילת  בדפוס.  מעולם  הובא  ולא 
למשפחת  צאצא  של  בדויה  זהות  לעצמו  )שאימץ  פרידלנדר 
אלגאזי הספרדית(, העתיק ברוב כשרון את כל מאמרי הירושלמי 
ירושלמי  מאמרי  בשילוב  הראשונים  בספרי  שהובאו  קדשים 
מסדרים אחרים, ופרסם ברבים כי הוא מצא בכתב יד ישן נושן 

את הירושלמי האבוד.
כדוגמת  והחוקרים  הרבנים  רוב  את  הכשיל  זה  זיוף  מעשה 
חלקיו,  בכל  שנתפרסמו  לספר,  הגהות  כתב  שאף  המהרש"ם, 
הנכתב  עפ"י  תם  דרבנו  תפילין  להניח  שהתחיל  חיים"  ה"חפץ 
הגאון  חמדה",  ה"כלי  כבעל  עין  חדי  היו  מאידך  ועוד.  בספר, 
מרוגאטשוב ואחרים, שגילו את הזיוף וחשפו זאת ברבים. פולמוס 
לכאן  ספרים  התפרסמו  במהלכן  שנים,  מספר  ארך  הירושלמי 
פרידלנדר  על-ידי  נכתבו  הירושלמי  בעד  הפרסומים  )רוב  ולכאן 
רוב  נגנזו  הזיוף  שהתברר  לאחר  שונים(.  בדויים  שמות  תחת 

העותקים. 
שני הכרכים נדפסו ברובם על נייר איכותי. 

שני כרכים. כרך ראשון )זבחים וערכין(: ]8[, ק דף. כרך שני )חולין 
ובכורות(: ]10[, עח; ]1[, מז דף. 33.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

כריכות חדשות. 

.Mostly high-quality paperפתיחה: $400 
Two volumes. Vol. I (Zevachim and Arachin): [8], 100 
leaves. Vol. II (Chullin and Bechorot): [10], 78; [1], 47 
leaves. 33.5 cm. Good condition. Some stains. New 
bindings. 

Opening price: $400
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25. ספר תולדות אדם וחוה - רבינו ירוחם - קושטא, רע"ו - מהדורה ראשונה
ספר תולדות אדם וחוה, וספר מישרים, הלכות, מאת רבינו ירוחם מפרובניצה. ]קושטא, רע"ו 1516[. מהדורה ראשונה. 

קולופון בדף האחרון: "והיתה השלמת הספר הזה בט"ו באב שנת ע'ו'ר'ה' ]לפ"ג, רע"ו[ ונדפס בעיר קושנטינא]![ רבתי אשר היא 
תחת ממשלת אדונינו המלך סולטן סלים ירום הודו ותנשא מלכותו...". בשער ובקולופון – דגל המדפיס, בצורת אריה זקוף – דגלו 
של יהודה ששון, שהדפיס ספרים בבית הדפוס של האחים נחמיאש בקושטא ]ראה: יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים 

תש"ד, מס' 8; עמ' 7 ועמ' 126[. 
ספר זה לא יצא מבית הדפוס כיחידה אחת, אלא נדפס קונטרסים-קונטרסים, אותם היו מחלקים לקונים בבתי הכנסת מדי שבת 
בשבתו, כפי המנהג בקושטא באותם ימים ]ראה: יערי, הדפוס העברי בקושטא, ירושלים תשכ"ז, עמ' 103, מס' 145. דיון הלכתי 

התקיים בעניין בקרב רבני קושטא שהתנגדו למנהג זה[. משום כך נדיר למצוא עותקים שלמים. 
בתחתית דף השער, חתימה: "ישראל לולי". בגב הדף האחרון הודבק נייר ועליו נוסח ארוך של שטר מודעה שנעשה בשאלוניקי 

)נגד "הח' יום טוב"(, קצוץ מעט. 
רעב, ]14[; קכב דף. 24.5 ס"מ. רוב הדפים במצב טוב. כתמים, כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעה קלה בטקסט במספר דפים. 
דף השער חתוך בשוליו, כולל קרעים עם פגיעה בטקסט שמאחורי השער, משוקמים. חזית דף השער שוקמה בהדבקת נייר על 
כל השוליים, עד גבול מסגרת השער. דפים יח, כג, נז וסד מהספירה הראשונה, נכרכו שלא במקומם. קרעים בחמשת הדפים 
האחרונים, בחלקם פגיעה בטקסט, משוקמים. הכריכה הקדמית עם דף השער מנותקים, ללא שדרה. הספר מפורק למספר חלקים. 

פתיחה: $2000

25. Toldot Adam VeChava – Rabbenu Yerucham – Constantinople, 1516 – First Edition
Toldot Adam VeChava, and Sefer Mesharim, laws, by Rabbenu Yerucham of Provence. [Constantinople, 
1516]. First edition. 
Colophon on the last leaf: "This book was completed on 15th Av 1516, and was printed in Constantinople, 
under the rule of our master the king, His Majesty Sultan Selim…". The title page and colophon feature a 
lion rampant – device of printer Yehuda Sasson, who printed books in the press of the Nachmias brothers 
in Constantinople (see: Yaari, Diglei HaMadpisim HaIvriim, Jerusalem 1944, no. 8; p. 7 and p. 126). 
This book was not published as a complete unit, but rather in booklets which were distributed to buyers 
every Shabbat in the synagogues, as was customary in Constantinople at that time (see: Yaari, HaDfus 
HaIvri BeKushta, Jerusalem 1967, p. 103, no. 145. A halachic debate arose amongst the Constantinople 
rabbis who opposed this practice). It is therefore rare to find complete copies. 
Signature at the bottom of the title page: "Yisrael Luli". A leaf containing a lengthy document written in 
Salonika (relating to one "Yom Tov") is glued to verso of the last leaf, slightly trimmed. 
272, [14]; 122 leaves. 24.5 cm. Most leaves in good condition. Stains, dampstains. Worming, slightly 
affecting text on several leaves. Margins of title page trimmed, with tears affecting text on verso, repaired. 
Title page repaired with paper on all its margins up to the border. Leaves 18, 23, 57 and 64 of the first 
foliation sequence are bound out of sequence. Tears to last five leaves, some affecting text, repaired. Front 
cover, with title page, detached. Lacking spine. Book split into several sections.

Opening price: $2000

דפוסים עתיקים, שנות הר' והש'
ראה עוד בפרקים: סידורים ותפילות; תנ"ך ותהילים; ספרי קבלה; עותקים מיוחסים; חתימות והגהות; יהדות איטליה

Early Printed Books
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27. ספר השרשים - ונציה, ש"ז-ש"ח - דפוס יושטיניאן
ספר השרשים, שרשי לשון הקודש, מאת רבי דוד קמחי )הרד"ק( 
 .]1546-1548[ ש"ז-ש"ח  ונציה,  בחור.  אליהו  מרבי  נימוקים  עם 

דפוס יושטיניאן.
והוא  ]יתכן  מרקריאה"  דוד  "שלי   :]2[ בדף  עתיק  בעלות  רישום 
רבי דוד מרקריאה שייסד בשנת שס"ה בית מדרש בעיר קונילייאנו 

שבמדינת ונציה[. 
עמודות  עם  דפים,  שמונה  עמ'.   ]1[ עמודות,  ה-תקמח  עמ',   ]2[
לג-סד, נכרכו במהופך ושלא כסדרם. 30.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 
כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש. קרעים משוקמים ופגמים 
קלים בדף השער. רישומים בכתב-יד. כריכה חדשה, עליה הודבקו 

חלקים גדולים מכריכת העור המקורית. תו ספר. 
התאריך בשער: מרחשון בשנת הש"ז ליצירה )1546(, אך מהדורה 
זו נשלמה באדר ש"ח )1548(, כפי שנכתב בשירו של רבי אליהו 

בחור בסוף הספר.
במפעל  שנרשם  הטופס  כפי  בלועזית,  כיתוב  ללא  הספר  שער 

הביבליוגרפיה.

פתיחה: $300

26. Neve Shalom – Constantinople, 1538-1539 – Signatures
[191] leaves. Originally: [196] leaves. Lacking title 
page and four leaves, [181-184]. 20.5 cm. Good 
condition. Stains and dampstains. A few tears. 
Minor worming. Original leather binding, slightly 
damaged.
The Bibliography of the Hebrew Book records 
[194] leaves, whereas OCLC records [196] leaves. 
Comparison of this copy to a digitized copy on the 
HebrewBooks website confirms that the book indeed 
originally comprised [196] leaves.

Opening price: $1000

Neve Shalom, philosophical composition, on the 
topics of faith, Kabbalah and nature, Torah attributes, 
prophecy and sacrifices, by R. Avraham son of R. 
Yitzchak Shalom (Spanish scholar, died in Spain in 
the year of the expulsion). Constantinople: Eliezer 
ben Gershom Soncino, [1538-1539]. First edition.
Colophon on the last page: "Completed on Friday 
13th Sivan [1539]".
Signature on the first leaf: "Meir Santi" (possibly 
R. Meir Santa, Rabbi of Nagykanizsa. See: Ishim 
BiTshuvot Chatam Sofer, p. 250). Two unidentified 
signatures on the last page.

26. ספר נוה שלום - קושטא, רצ"ח-רצ"ט - חתימות
נוה שלום, חיבור פילוסופי, בענייני אמונה, חכמת הקבלה  ספר 
והטבע, מעלות התורה, הנבואה והקרבנות, מאת רבי אברהם ב"ר 
קושטא,  הגירוש[.  בשנת  שם  נפטר  ספרד,  ]מחכמי  שלום  יצחק 
שונצינו.  גרשם  בן  אליעזר  דפוס   .]1538-1539 ]רצ"ח-רצ"ט 

מהדורה ראשונה.
ימים  י"ג  ששי  ביום  השלמתו  "ותהי  האחרון:  בעמוד  קולופון 
לחדש סיון שנת חמשת אלפים ומאתים ותשעים ותשעה לבריאת 

עולם".
חתימה בדף הראשון: "הק' מאיר סאנטי" ]יתכן והוא רבי מאיר 
חת"ס,  בתשובות  אישים  אודותיו:  ראה  קאנישא.  אב"ד  סאנטא 

עמ' רנ[. שתי חתימות לא מזוהות בעמוד האחרון.
]191[ דף. )במקור: ]196[ דף. חסרים: דף השער, וארבעת הדפים 
20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, כתמי רטיבות. קרעים   .)]181-184[

בודדים. מעט סימני עש. כריכת עור עתיקה, פגומה מעט.
 WorldCat-ב ואילו  דף,   ]194[ נרשם:  הביבליוגרפיה  במפעל 
נרשם: ]196[ דף. בבדיקת העותק שלפנינו מול עותק סרוק באתר 

HebrewBooks, מתברר שבמקור אכן היו ]196[ דף.

פתיחה: $1000

26a

26b
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editions of the Zohar at the beginning of the first 
volume, he refers the reader to R. Yehuda Chayat's 
foreword to this work. 
Faded ownership inscriptions in Italian script on 
the title page. Kabbalistic glosses in Italian script in 
various places. Signature in Sephardic script on the 
title page: "Servant of G-d, Eliyahu Zerach".
[6], 286 leaves. Misfoliation. 22 cm. Good-fair 
condition. Stains and wear. Worming, slightly 
affecting text in several places. Inscriptions. 
Censorship inscription on final page. Early leather 
binding, damaged. 

Opening price: $1000

 - יהודה  מנחת  פירוש  עם  האלהות  מערכת  ספר   .28
פירארה, שי"ח - מהדורה ראשונה - הגהות

ספר מערכת האלהות, יסודי חכמת הקבלה, מיוחס לרבינו פרץ 
מבעלי התוספות, עם פירוש מנחת יהודה, מאת רבי יהודה חייט. 
מהדורה  אושקי.  ן'  אברהם  רבי  דפוס   .]1557 ]שי"ח  פירארה, 

ראשונה. 
ספר מערכת האלהות הוא מספרי היסוד של תורת הקבלה. על 
נכתב  הספר  כי  ברור  אך  שונות,  השערות  הועלו  מחברו  זהות 
המחבר  כותב  שעליו  ע'(,  בשנת  )נפטר  הרשב"א  פטירת  לאחר 

"זצ"ל".
לספר נלווים שני פירושים: האחד "לא נודע שם מחברו" והשני 
הקבלה,  בחכמת  ומפורסם  יסודי  פירוש  יהודה",  "מנחת  פירוש 
מאת המקובל רבי יהודה חייט )ממגורשי ספרד(, המפורסם בשם 
"החייט". מו"ל הספר היה רבי יצחק דלטאש, שהוסיף מהגהותיו 
בתוך פירוש "מנחת יהודה" )חלקן חתומות בשם "אי"ל"(. בפירוש 

זה נוספו הגהות מאת רבי חיים בן חסון מאנקונה. 
על  מספר  הוא  בה  חייט,  יהודה  מרבי  הקדמה  הספר  בפתח 
ועל הסבל שחווה בגירוש ספרד ובשנים שלאחר מכן,  התלאות 
הוא  הקדמתו  בסוף  לאיטליה.  שהגיע  עד  ועינוייו  טלטוליו  ועל 
מביא רשימת ספרים בתורת הקבלה, כשעל כל אחד מהם הוא 
)בין היתר, הוא  מחווה את דעתו, איזה ספר לקרב ואיזה לרחק 

תוקף בחריפות את המקובל רבי אברהם אבולעפיה ואת ספריו(.
הספר נדפס באותה שנה בה נדפס לראשונה ספר הזהר במנטובה, 
והדפסתו אף קדמה להדפסת הזהר. הדפסת שני הספרים התנהלה 
תוך כדי פולמוס גדול בין גדולי הדור, בשאלה האם הדור ראוי 
נדפס בתחילת  להדפסת ספרים אלו. ברוב מהדורות ספר הזהר 
מו"ל  דלטאש,  יצחק  רבי  של  המפורסם  הפסק  הראשון  הכרך 
הדפסת  להתיר  מדוע  בנימוקים  מרחיב  הוא  בו  שלפנינו,  הספר 
ספרים אלו, ובסופו הוא אף מפנה את המעיין אל הקדמתו של 

רבי יהודה חייט שנדפסה בספר שלפנינו. 
בדף השער רישומי בעלות מטושטשים בכתיבה איטלקית. הגהות 
קבליות בכתיבה איטלקית בדפי הספר. חתימה בכתיבה ספרדית 

בשער: "ע"ה ]=עבד ה'[ אליהו זרח ס"ט".
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   22 משובשת.  דפים  ספירת  דף.  רפו   ,]6[
כתמים ובלאי. סימני עש, עם פגיעה קלה בטקסט במספר מקומות. 
רישומים. רישום צנזור בעמוד האחרון. כריכת עור עתיקה, פגומה. 

פתיחה: $1000

27. Sefer HaShorashim – Venice, 1546-1548 – 
Printed by Justinian 
Sefer HaShorashim, roots of the Holy Tongue, by R. 
David Kimchi (the Radak) with explanations by R. 
Eliyahu Bachur. Venice: Justinian (Giustiniani), 1546-
1548.
Early ownership inscription on leaf [2]: "Mine, David 
Marcaria" (this may be R. David Marcaria, who 
established a Beit Midrash in Conegliano Veneto, in 
1605). 
[2] pages, 5-548 columns, [1] page. Eight leaves, 
comprising columns 33-64, bound upside down 
and out of sequence. 30.5 cm. Good-fair condition. 
Stains, including dampstains. Worming. Repaired 
tears and minor damage to title page. Handwritten 
inscriptions. New binding, with most of the original 
leather binding laid down. Bookplate.
The title page is dated Marcheshvan 1546, but this 
edition was completed in Adar 1548, as stated in R. 
Eliyahu Bachur's poem at the end of the book.
The title page of this copy contains only Hebrew text 
(without Latin text), as in the variant recorded in the 
Bibliography of the Hebrew Book.

Opening price: $30028
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29. ספר טור אבן העזר עם בית יוסף - ונציה, שכ"ה
דפוס   .]1565 ]שכ"ה  ונציה,  יוסף.  בית  עם  העזר,  אבן  טור  ספר 

זורזי די קבאלי.
מהמהדורות שנדפסו בחיי מרן המחבר, כפי שנדפס בדף השער: 
"וקרא שמו בית יוסף, יוסיף לו ה' ימים ארוכים ושנים טובים...", 

ובפרט השנה בתחתית השער: "שנת רב לנו עוד יוסף קארו חי".
פיל  די קבאלי, במרכזו  זורזי  נדפס דגל המדפיס של  בדף השער 
הנושא על גבו צריח ובו חיילים. משני צדי הסמל נדפסו המילים: 
"פלאי פלאות נעשו לי / ובני פלוא אלי אב". הבחירה במשפטים 
אלה נועדה כנראה להזכיר את הצלילים של המילה "פיל", וכן 
בעקבות דברי הגמרא )ברכות נו, ב(: "הרואה פיל בחלום – פלאות 
נעשו לו, פילים – פלאי פלאות נעשו לו" )על סמל המדפיס הזה 
 ;136 ועמ'   32-34 ציורים  העבריים,  המדפיסים  דגלי  יערי,  ראה: 
רותי קלמן, דגלי המדפיסים בספר העברי בוונציה במאה ה-16, 
עבודת דוקטורט, תשע"א(. לפי יערי, המשפטים בעברית נוספו על 
ידי המגיה הנודע ר' שמואל בן יצחק מפיהם )שלאחר מכן עבר 

לעבוד בדפוס פרוסטיץ בקראקא(.
)פגועים  איטלקית  בכתיבה  בעלות  רישומי  מספר  השער  בדף 

בחלקם(. 
מחיקות צנזורה במספר דפים, עם מעט קרעים כתוצאה מחריכת 

הדיו את הנייר. חתימות צנזורה בדף האחרון.
רלב דף. 34.5 ס"מ. מספר דפים כהים. מצב משתנה בין הדפים. 
דפים ראשונים וכ-15 מהדפים האחרונים במצב בינוני, עם פגעי 
עש, כתמי רטיבות, פגמים וקרעים משוקמים בהדבקות נייר רבות 
בשולי הדפים. עקבות רטיבות )לעיתים עם סימני עובש( בכ-25 
מהדפים האחרונים. דפים רבים באמצע הספר במצב טוב-בינוני 

עד טוב. כתמים. סימני עש. רישום בעט. חותמת. כריכה חדשה.

פתיחה: $700

28. Maarechet HaElohut with the Minchat 
Yehuda Commentary – Ferrara, 1557 – First 
Edition – Glosses
Maarechet HaElohut, kabbalistic principles, 
attributed to Rabbenu Peretz, a Tosaphist, with 
the Minchat Yehuda commentary, by R. Yehuda 
Chayat. Ferrara: R. Abraham ibn Usque, [1557]. 
First edition.
Maarechet HaElohut is a a classic Kabbalistic book. 
The identity of the author is subject to various 
conjectures, but it is clear that the book was composed 
after the passing of the Rashba (d. 1310), whom the 
author refers to as deceased – "zatzal". 
Two commentaries accompany the work, one 
by an unidentified author, and the second – 
Minchat Yehuda, a famous and classic kabbalistic 
commentary, by the kabbalist R. Yehuda Chayat (a 
Spanish exile), known as "HaChayat". The publisher 
of this book was R. Yitzchak de Lattes, who inserted 
his notes in the Minchat Yehuda commentary (some 
are signed "A.Y.L."). The commentary also contains 
glosses by R. Chaim Ben Hassun of Ancona.
In his foreword, R. Yehuda Chayat describes the trials 
and tribulations he experienced during the Spanish 
expulsion, and his troubles in the following years, 
until he reached Italy. At the end of his foreword, he 
lists kabbalistic books, noting which books should be 
studied and which are not suitable (amongst others, 
he fiercely condemns the kabbalist R. Avraham 
Abulafia and his books).
This book was printed the same year the Zohar was 
printed in Mantua, and its publication even preceded 
that of the Zohar. Both books were printed amidst a 
great polemic between the leaders of the generation, 
regarding whether the generation was worthy of 
the printing of these books. R. Yitzchak de Lattes, 
publisher of the present work, issued a reasoned 
ruling in which he approves the printing of these 
books. In this ruling, which was printed in most 

29



30

ספטמבר 2020

30. ספר צדה לדרך - סביוניטה, שכ"ז - כריכת עור נאה עם הקדשה
ספר צדה לדרך, חיבור הלכתי בנושאים שונים, מאת רבי מנחם 
קונטי.  וויצינצו  דפוס   .]1567 ]שכ"ז  סביוניטה,  זרח.  בן  אהרן  בן 

מהדורה שניה.
חיבורו של רבי מנחם בן זרח, מחכמי ספרד במאה הי"ד ותלמיד 
רבי יהודה בן הרא"ש, מקיף את כל דיני ומנהגי השנה. הקדמת 
הספר הארוכה מכילה פרטים חשובים על בעלי התוספות וגדולי 
הראשונים ועל תקופתו של המחבר. בין היתר כותב המחבר כי 
ספרו נועד עבור "ההולכים בחצר אדונינו המלך ירום הודו... ]ש[

וחסר  הלוך  הולכים  המותרות...  ובחמדת  הזמן  מהומות  ברוב 
במצות המחוייבות...".

עותק נאה עם כריכת עור מהודרת, עם הטבעות מוזהבות. בחזית 
הכריכה הוטבעה הקדשה: "מנחת אהבה למחותני היקר, מורנו 
הרב הנגיד המפואר, יקר רוח איש תבונה, יראת ד' אוצרו, מו"ה 
בן  אליהו  הק'  לפ"ק,  ]=תרנ"ו[  ששו"ן  שנת  נ"י  גראססבוים  דוב 

הר"ר אלעזר ז"ל שוואבאכער".

בסוף הספר שני לוחות מקופלים עם טבלאות השנים המעוברות 
והפשוטות ומחזורי השנים.

רישום בכתיבה איטלקית בדף השער ובדף יג/1: "ש"ם ב"ר פ"ז". 
חותמות בדף השער. רישומי צנזורה בכתב-יד בדף השער, ומספר 

מחיקות צנזורה בפנים הספר.
רסא דף, ]2[ לוחות מקופלים. 20 ס"מ. חיתוך דפים מוזהב. נייר 
מספר  טוב.  במצב  )מרביתם  הדפים  בין  משתנה  מצב  איכותי. 
הראשונים  בדפים  רטיבות  )כתמי  כתמים  בינוני(.  במצב  דפים 
בכותרת  ופגיעה  חסרון  )עם  השער  בדף  קרעים  והאחרונים(. 
הספר, שהושלמה בכתב-יד(. קרעים במספר דפים נוספים )באחד 
הספר.  שבסוף  המקופלים  ובלוחות  בטקסט(  קלה  פגיעה  הדפים 
חלק מהקרעים שוקמו בהדבקת נייר. סימני עש במקומות בודדים. 
כריכת עור נאה, עם הטבעה ועיטורים מוזהבים. צדה הקדמי של 

הכריכה מנותק.

פתיחה: $1000

29. Tur Even HaEzer with Beit Yosef – Venice, 
1565
Tur Even HaEzer, with Beit Yosef. Venice: Giorgio di 
Cavalli, [1565].
One of the editions published in the author's lifetime, 
as alluded to on the title page: "And he entitled it Beit 
Yosef, may G-d grant him many more lengthy and 
good years…", and in the chronogram at the foot of 
the title page which includes the words "Yosef Chai".
The printer's device of Giorgio di Cavalli, printed 
on the title page, depicts an elephant bearing 
warriors in a turret, flanked by a Hebrew inscription 
(regarding this printer's device, see: Yaari, Diglei 
HaMadpisim HaIvriim, images 32-34 and p. 136; 
Ruthy Kalman, Diglei HaMadpisim BaSefer HaIvri 
BeVenetzia BaMe'a Ha-16, doctoral dissertation, 
2010). According to Yaari, the Hebrew inscription 
was added by the renowned proofreader R. Shmuel 
son of Yitzchak of Bohemia (who later worked at the 
Prostitz press in Kraków).
Several ownership inscriptions in Italian script on 
the title page (damaged in part).
Censorship deletions to several leaves, with a few 
tears from ink erosion. Censor's signatures on final 
leaf.
232 leaves. 34.5 cm. Several browned leaves. 
Condition varies. First leaves and approx. 15 final 
leaves in fair condition, with worming, dampstains, 
damage and tears, and numerous marginal paper 
repairs. Traces of past dampness (with some mold) 
to approx. 25 final leaves. Many leaves in middle 
of book in good-fair to good condition. Stains. 
Worming. Pen inscription. Stamp. New binding.

Opening price: $700
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31. שניים מספרי רבי עובדיה ספורנו - באור על התורה, שיר השירים וקהלת - ונציה, שכ"ז - מהדורות ראשונות
– מהדורות ראשונות, כרוכים  שניים מספרי רבי עובדיה ספורנו 

יחד:
רבי  כמהר"ר  האלהי  השלם  "הגאון  מאת  התורה,  על  באור   ·
עובדיה ספורנו אביר הרופאים". ונציה, שכ"ז ]1567[. דפוס זואן 

גריפו.
ונציה,  ספורנו.  עובדיה  רבי  מאת  וקהלת,  השירים  שיר  באור   ·

שכ"ז ]1567[. דפוס זואן גריפו.
צורף  ז"ל  דניאל  בכ"מ  "מושה  הראשון:  השער  בדף  חתימה 

מפיסארו", וחתימה נוספת קשה לקריאה.
בעלות  רישום  השני.  הספר  של  האחרון  בעמוד  צנזורה  חתימת 

נוסף מעבר לדף: "קנין ש'מ'א', שלי זה הספר דניאל יצ"ו בכמ"ר 
מיכאל יצ"ו צוף".

בשני השערים, דגל המדפיס של גריפו. ראה: אברהם יערי, דגלי 
המדפיסים העבריים, ירושלים תש"ד, עמ' 18-19, 135-136.

צב; יו דף. 20.5 ס"מ. מצב משתנה, בינוני עד בינוני-גרוע. כתמים 
ובלאי. כתמי רטיבות רבים. פגעי עש רבים עם פגיעות בטקסט. 
קונטרס דפים ראשון מנותק. כריכת קלף עתיקה, בלויה ופגומה, 

עם פגעי עש רבים.

פתיחה: $300

30. Tzeda LaDerech – Sabbioneta, 1567 – Fine 
Leather Binding, with Dedication
Tzeda LaDerech, halachic composition on various 
topics, by R. Menachem son of Aharon ibn Zerach. 
Sabbioneta: Vincenzo Conti, [1567]. Second edition.
A comprehensive work by R. Menachem ibn Zerach, 
a Spanish scholar in the 14th century and disciple 
of R. Yehuda son of the Rosh, covering all the 
year-round laws and customs. The lengthy preface 
contains many important details relating to the 
Tosafists and Rishonim and about the author's time. 
The author writes that his book is geared to "members 
of His Majesty the King's court… [who] due to the 
turbulences of the time and desire for luxuries… 
become lax in their fulfillment of Mitzvot…".
Fine copy with an elegant gilt-blocked leather 
binding. Gilt dedication on front board: "A gift of 
love to my dear mechutan, our princely and exalted 
rabbi… R. Dov Grossbaum, 1896, Eliyahu son of R. 
Elazar Schwabacher".
Two folded plates containing tables of regular and 
leap years and cycles of years are bound at the end 
of the book.
Inscription in Italian script on title page and p. 13a: 
"Sh.M. B.R. P.Z.". Stamps on title page. Handwritten 
censorship inscriptions on title page, and several 
censor deletions in book.
261 leaves, [2] folded plates. 20 cm. Gilt edges. High-
quality paper. Condition varies (most leaves in 
good condition and some in fair condition). Stains 
(dampstains to first and final leaves). Tears to title 
page (affecting title of book, replaced in handwriting). 
Tears to several other leaves (with minor damage to 
text on one leaf) and to both folding plates at end 
of book. Some tears repaired with paper. Worming 
in a few places. Fine, gilt-decorated leather binding. 
Front board detached.

Opening price: $1000
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32. Ir Giborim, by the Author of Olelot Efraim 
and Kli Yakar – Basel, 1580 – First Edition
Ir Giborim, homiletics and ethics on the Torah and 
various topics, by R. [Shlomo] Efraim of Luntschitz 
Rabbi of Prague (author of Olelot Efraim and Kli 
Yakar). Basel: Israel Zifroni in the press of Ambrosius 
Frobenius. First edition.
Signed ownership inscription on the last leaf: "I, 
Shlomo son of Moshe Wasungen, purchased this 
book from R. Moshe Maus… at the Paesach fair, 
1629, Shlomo son of Moshe".
137 leaves. Approx. 28 cm. Fair condition. Stains, 
including dark stains and dampstains. Wear. Open 
tears to title page and three subsequent leaves, 
affecting border and text, repaired. The first leaves 
may be supplied from a different copy. Margins 
trimmed, affecting text in some places. Bookplate. 
New binding (incorrect book title lettered on binding).

Opening price: $800

32. ספר עיר גיבורים, לבעל ה"עוללות אפרים" ו"כלי 
יקר" - באזל, ש"מ - מהדורה ראשונה

ספר עיר גיבורים, דרוש ומוסר על פרשיות התורה ועניינים שונים, 
מאת רבי ]שלמה[ אפרים מלונטשיץ אב"ד פראג ]בעל ה"עוללות 
אמברוסיאו  דפוס   .]1580 ]ש"מ  באזל,  יקר"[.  וה"כלי  אפרים" 

פרוביניאן )"המחוקק": ישראל זיפרוני(. מהדורה ראשונה.
רישום בעלות חתום בדף האחרון של הספר: "אני שלמה בר משה 
פסח  של  ביריד  מויז...  משה  מהר"ר  הספר  זה  ]ק[ניתי  וואזינגן 

שפ"ט, שלמה בר משה". 
קלז דף. 28 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים 
וכתמי רטיבות. בלאי. קרעים חסרים בדף השער ובשלושת הדפים 
שאחריו, עם פגיעה במסגרת השער ובטקסט, משוקמים. יתכן כי 
הדפים הראשונים הושלמו מעותק אחר. שוליים קצוצים, לעתים 
עם פגיעה בטקסט. תו ספר. כריכה חדשה )עם הטבעה מוטעית 

של שם הספר(.

פתיחה: $800

31. Two Books by Rabbi Ovadia Sforno – 
Commentary to the Torah, Shir HaShirim and 
Kohelet – Venice, 1567 – First Editions
Two books by R. Ovadia Sforno, first editions, bound 
together:
· Commentary to the Torah, by "The perfect and 
G-dly Torah scholar, R. Ovadia Sforno, foremost 
physician". Venice: Giovanni Griffio, 1567.
· Commentary to Shir HaShirim and Kohelet, by R. 
Ovadia Sforno. Venice: Giovanni Griffio, 1567.
Signature on the first title page: "Moshe son of R. 
Daniel Tzoref [Orefice] of Pesaro", and another 
signature (mostly illegible).
Censor's signature on final leaf of second book. 
Additional ownership inscription on verso: "…this 
book is mine, Daniel son of R. Michael Tzuf".
Griffio's printer's device is printed on both title pages. 
See: Avraham Yaari, Diglei HaMadpisim HaIvriim, 
Jerusalem 1944, pp. 18-19, 135-136.
92; 16 leaves. 20.5 cm. Condition varies, fair to fair-
poor. Stains and wear. Numerous dampstains. 
Significant worming, affecting text. First gathering 
detached. Early parchment binding, worn and 
damaged, with significant worming.

Opening price: $300
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34. Zohar Chadash and Midrash HaNe'elam – Midrash Shir HaShirim and Eichah – Kraków, 1603 – 
Wide Margins – Signatures

1922, author of a German work on Rambam's 
commentary to Mishnayot) and stamps of R. "Azriel 
Tzvi HaLevi Weiss of Ilnytsya". 
[6], 112; 48; 35 leaves. Lacking leaf 36. Part II was 
originally bound in the reverse order: 36; 48 leaves. 
Wide margins. 20 cm. Most leaves in good-fair 
condition. Stains and wear. Dampstains. Significant 
stains and extensive wear to final leaves. Book split 
in two. Detached leaves. Worming to first and final 
leaves, barely affecting text (minor damage to title 
page border). Marginal tears to several leaves. Stamp 
on title page. Early parchment and leather binding, 
damaged, without spine.

Opening price: $400

Zohar Chadash and Midrash HaNe'elam and 
Tikkunim by R. Shimon bar Yochai. With: Midrash 
[Zohar] on Shir HaShirim and Eichah. Kraków: Isaac 
son of Aaron of Prostitz: [1603]. Second edition. 
Two parts in one volume. Separate title page for 
Midrash Shir HaShirim and Eichah.
This edition features a new foreword from the 
kabbalist R. Moshe Mordechai Margolies Rabbi of 
Kraków, who proofread and corrected the text of the 
first edition.
Ownership inscriptions, signatures and stamps on 
the endpapers and title page, including a signature 
and stamp (German) of "Adolf Kallner" (Dr. Adolf 
Leser Kallner, rabbi in Bad Soden, Germany, died

34. ספר זוהר חדש ומדרש הנעלם - מדרש שיר השירים 
ואיכה - קראקא, שס"ג - שוליים רחבים - חתימות

מדרש  עם:  להרשב"י,  ותיקונים  הנעלם  ומדרש  חדש  זוהר  ספר 
]זוהר[ לשיר השירים ואיכה. קראקא, ]שס"ג 1603[. דפוס יצחק בן 

אהרן מפרוסטיץ. מהדורה שניה.
שני חלקים בכרך אחד. שער נפרד למדרש שיר השירים ואיכה.

משה  רבי  המקובל  מאת  חדשה,  הקדמה  נדפסה  זו  במהדורה 
מרדכי מרגליות אב"ד קראקא, שאף הגיה ותיקן את נוסח הטקסט 

בדפוס הראשון.
רישומי בעלות, חתימות וחותמות בדפי המגן ובדף השער, בהם 
ד"ר  ]הרב   "Adolf Kallner" של  )בגרמנית(  וחותמת  חתימה 
תרפ"ב.  נפטר  גרמניה.  בבאד-סודן,  רב  קאללנער,  זאב  אליעזר 
וחותמות  להרמב"ם[,  המשניות  פירוש  על  בגרמנית  ספר  מחבר 

של רבי "עזריאל צבי הלוי ווייס מיולניצא". 
בחלק  הדפים  נכרכו  במקור  לו.  דף  חסר  דף.  לה  מח;  קיב;   ,]6[
מרבית  ס"מ.   20 רחבים.  שוליים  דף.  מח  לו;  הפוך:  בסדר  השני 
רטיבות. כתמים  ובלאי. כתמי  טוב-בינוני. כתמים  הדפים במצב 
קשים ובלאי רב בדפים האחרונים. הספר מפורק באמצעו. דפים 
ללא  כמעט  והאחרונים,  הראשונים  בדפים  עש  סימני  מנותקים. 
פגיעה בטקסט )למעט פגיעה קלה במסגרת השער(. קרעים בשולי 
קלף  ופגומה,  עתיקה  כריכה  השער.  בדף  חותמת  דפים.  מספר 

בשילוב עור, ללא שדרה.

פתיחה: $400

33. ספר שלחן ערוך - אורח חיים ויורה דעה - קראקא, 
שנ"ד - עותק חסר ופגום, ספר ש"ניצל מידי הנוכרים"

ספר שלחן ערוך, חלק אורח חיים ויורה דעה, עם הגהות הרמ"א. 
]קראקא, שנ"ד 1593[. דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ. 

חתימה בדף הראשון: "מאיר מאטרשדורף".
בדף המגן הקדמי נכתב: "הספר הזה ניצל מידי הנוכרים א' שבט 

תשכ"א". 
עותק חסר ופגום. שני חלקים בכרך אחד. אורח חיים: ב-קי דף. 
חסר דף השער. יורה דעה: צו, צח-קא דף. חסרים 14 דפים: דף צז 
ודפים קב-קיד. דף פו ודף פט נכרכו זה במקומו של זה. 30 ס"מ. 
מצב בינוני. דפים ראשונים במצב בינוני-גרוע. כתמים )בהם כתמי 
בשולי  וקרעים  קמטים  רב.  ובלאי  דפים(  במספר  קשים  רטיבות 
הדפים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט במספר דפים. דפים רופפים 
רישומים  הראשונים.  הדפים  בשולי  גסים  קרעים  ומנותקים. 
בכתב-יד בדף המגן. כריכת עץ ועור קדמית בלבד, בלויה ופגומה, 

ללא כריכה אחורית ושדרה.

פתיחה: $500

33. Shulchan Aruch – Orach Chaim and Yoreh 
De'ah – Kraków, 1593 – Incomplete, Damaged 
Copy, "Rescued from Gentiles"
Shulchan Aruch, Orach Chaim and Yoreh De'ah, with 
Hagahot HaRama. [Kraków]: Isaac son of Aaron of 
Prostitz, [1593]. 
Signature on first leaf: "Meir Mattersdorf".
Front endpaper reads: "This book was rescued from 
gentiles, 1st Shevat 1961".
Incomplete, damaged copy. Two parts in one 
volume. Orach Chaim: 2-110 leaves. Lacking title 
page. Yoreh De'ah: 96, 98-101 leaves. Lacking 14 
leaves: leaf 97 and leaves 102-114. Leaves 86 and 
89 are bound one in place of the other. 30 cm. Fair 
condition. First leaves in fair-poor condition. Stains 
(including significant dampstains to several leaves) 
and extensive wear. Creases and marginal tears. 
Worming, affecting text on several leaves. Loose and 
detached leaves. Large marginal tears to first leaves. 
Handwritten inscriptions to endpaper. Front leather-
covered wooden board, worn and damaged. Lacking 
back board and spine. 

Opening price: $500
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מהדורה   - ש"ע-שע"א  פראג,   - דעת  שפתי  ספר   .36
ראשונה

אפרים  שלמה  רבי  מאת  התורה,  על  דרשות  דעת,  שפתי  ספר 
דפוס   .]1610 ש"ע-]שע"א  פראג,  יקר"[.  ה"כלי  ]בעל  מלונטשיץ 

משה בן יוסף בצלאל כ"ץ. מהדורה ראשונה.
של  חותמתו   ."--- דוד  בלא"א  מורי  "נא'  השער:  בדף  חתימה 
חותמות  אמשטרדם".  דק"ק  די]י[ן  קונטענט  יעקב  ר'  "מוהר"ר 
יהודא  בר  הירש  "אני  האחרון:  בדף  חתימה  נוספים.  ורישומים 

כץ...".
קו, קח-קכא, קכא-קכב דף. 28 ס"מ. מצב משתנה. כתמים, בהם 
כתמי רטיבות כהים בדפים הראשונים והאחרונים. קרעים, בהם 
קרעים משוקמים בדף השער, עם פגיעות קלות בכיתוב שבשער. 
קרעים חסרים משוקמים בדפים האחרונים, עם פגיעות בטקסט. 
בלאי. חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט. תו-ספר. כריכת עץ מחופה 
עור מקורית )עברה כריכה מחודשת, עם הוספות של פיסות עור 

חדשות בשדרה(. 

פתיחה: $800

36. Siftei Daat – Prague, 1610 – First Edition
Siftei Daat, homily on the Torah portions, by R. 
Shlomo Efraim of Luntschitz (author of Keli Yakar). 
Prague: Moshe son of Yosef Betzalel Katz, 1610. First 
edition. 
Signature on the title page: "So says Mori, son of 
David ---". Stamp of "R. Yaakov Content, dayan in 
Amsterdam – J.M. Content, Rabbijn". Other stamps 
and inscriptions. Signature on final leaf: "I, Hirsh son 
of Yehuda Katz…".
106, 108-121, 121-122 leaves. 28 cm. Condition varies. 
Stains, including dark dampstains to first and final 
leaves. Tears, including tears to title page, slightly 
affecting text, repaired. Open tears to final leaves, 
affecting text, repaired. Leaves trimmed, with 
damage to text. Wear. Bookplate. Original, leather 
covered wooden binding (rebound, with two new 
pieces of leather mounted on spine).

Opening price: $800

35. Torat Moshe by the Alshech, on the Book of 
Bereshit – Venice, 1600
Torat Moshe, on the book of Bereshit, interpretation 
of the Torah following the Derash approach, by R. 
Moshe Alshech. Venice: Daniel Zanetti, [1600].
Of the five books comprising R. Moshe Alshech's 
comprehensive composition on the Torah, only one, 
the part on the Book of Bereshit, was published in 
his lifetime, in 1593. Shortly following the author's 
passing (13th Nisan 1600), the first part – offered 
here – was reprinted alone. The following year, all 
five parts on all the books of the Torah were printed 
by Zuan (Giovanni) di Gara.
123 leaves. 28.5 cm. Good condition. Stains and wear. 
Tears and worming to title page. Margins of title 
page trimmed, affecting border. New binding.

Opening price: $350

חומש  על  הקדוש,  לאלשיך  משה  תורת  ספר   .35
בראשית - ונציה, ש"ס

ספר תורת משה, על חומש בראשית, פירוש על פרשיות התורה 
בדרך הדרוש, מאת רבי משה אלשיך. ונציה, ]ש"ס 1600[. דפוס 

דניאל זניטי.
בחיי המחבר רבי משה אלשיך, נדפס בשנת שנ"ג רק חלקו הראשון 
של חיבורו הגדול על התורה - החלק של חומש בראשית. סמוך 
נדפס שוב החלק הראשון  ניסן ש"ס(  )י"ג  פטירת המחבר  לאחר 
כל  בוונציה  נדפסו  מכן  שלאחר  בשנה  שלפנינו.  הספר   – בלבד 

חמשת החלקים, על כל החומשים, בדפוס זואן די גארה.
עש  ונקבי  קרעים  ובלאי.  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   28.5 דף.  קכג 
בדף השער. שולי דף השער חתוכים, עם פגיעה בעיטורים. כריכה 

חדשה.

פתיחה: $350 
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תורה  משנה  ספר   .38
דיהרנפורט,   - להרמב"ם 
שלם  סט   - תקס"ט-תקע"ד 
הגהות   - כרכים  בארבעה 

למדניות

עם  להרמב"ם,  תורה  משנה  ספר 
תקס"ט- דיהרנפורט,  המפרשים. 

שלם,  סט   .]1809-1814[ תקע"ד 
ארבעה חלקים בארבעה כרכים. 

הגהות למדניות בכתב-יד, בכתיבה 
אשכנזית, במספר מקומות. 

 – השלישי  החלק  של  השער  בדף 
הרמן  האמן  של  בעלות  חותמת 

שטרוק.
 ,]6[ ראשון:  כרך  כרכים.  ארבעה 
אחרון.  דף   ]1[ חסר  דף.  קנז  קטז; 
כרך שני: ]1[, רמה דף. כרך שלישי: 
]1[, קלא; קמא; צו דף. כרך רביעי: 
הכרכים  בכל  דף.  קסט  קמא;   ,]1[
)המאויר(.  קדם-השער  דף  חסר 
של  שער  דף  נכרך  השלישי,  בכרך 
"רביעי"  המילה  )על  רביעי  חלק 
בשער הודבקה פיסת נייר ובה נכתב 

"שלישי"(. 38.5 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים 
כהים במספר מקומות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. נייר כהה בחלק מהדפים בכרך 

אחד. חותמות צנזורה. תווי-ספר. כריכות עור חדשות. 

פתיחה: $300 

37. Mishneh Torah by the Rambam – 
Amsterdam, 1702 (Michtav) – Complete Four-
Volume Set
Mishneh Torah by the Rambam, complete set in four 
volumes. Amsterdam, "Michtav" [1702-1703].
The most accurate edition of the books of the 
Rambam, which served as basis for most subsequent 
editions. The first volume has an additional, 
engraved title page. Two volumes contain 
illustration plates pertaining to the laws of Shabbat, 
Sukkah, Kiddush HaChodesh and Kilayim.
Early signatures and ownership inscriptions on the 
title pages and endpapers.
Four volumes. Vol. I (Mada-Zemanim): [9], 327, 
[6] leaves. Vol. II (Nashim, Kedusha): [2], 227, [4] 
leaves. Vol. III (Haflaa-Tahara): [2], 368, [9] leaves. 
Vol. IV (Nezikin-Shoftim): [1], 309, [13] leaves. 37 
cm. Condition varies. Most leaves in good condition. 
Stains and wear. Several leaves in fair condition with 
dampstains and wear. Marginal tears to some of the 
title pages and to other leaves, repaired with tape. 
Non-original bindings.

Opening price: $700

37. משנה תורה להרמב"ם - אמשטרדם, תס"ב )שנת מכת"ב( - סט שלם בארבעה כרכים
משנה תורה להרמב"ם, סט שלם בארבעה כרכים. אמשטרדם, שנת מכת"ב ]תס"ב-תס"ג 1703-1702[.

המהדורה המוגהת ביותר של ספרי הרמב"ם, מהדורת-אם לרוב המהדורות שבאו אחריה. בכרך הראשון שער נוסף, 
מאויר בפיתוח נחושת. בשניים מהכרכים, לוחות איורים להלכות שבת, סוכה, קידוש החודש וכלאיים.

חתימות ורישומי בעלות עתיקים בדפי השער ובדפי המגן.
)נשים, קדושה(: ]2[, רכז, ]4[ דף. כרך שלישי  ארבעה כרכים. כרך ראשון )מדע-זמנים(: ]9[, שכז, ]6[ דף. כרך שני 
)הפלאה-טהרה(: ]2[, שסח, ]9[ דף. כרך רביעי )נזיקין-שופטים(: ]1[, שט, ]13[ דף. 37 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים. רוב 
הדפים במצב טוב. כתמים ובלאי. מספר דפים במצב בינוני, עם כתמי רטיבות ובלאי. קרעים בשולי חלק מדפי השער 

ובדפים נוספים, משוקמים בנייר דבק. כריכות לא מקוריות.

פתיחה: $700

Classic Booksספרי יסוד 
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39. Mishneh Torah by the Rambam 
– Berditchev, 1809-1819 – Four Parts
Mishneh Torah by the Rambam, Parts 
I-IV. Berditchev, [1809-1819].
Four parts in four volumes – from the 
two editions printed in Berditchev at 
that time.
Two editions of Mishneh Torah by the 
Rambam were printed in Berditchev: 
the first one was printed in 1808-1809 
by Shmuel son of Yissachar Ber Segal, 
and the second was printed in 1818-
1821 by R. Yisrael Bak (his well-known 
printer's device, depicting a Torah 
shield, appears in Part I, however his 
name is not mentioned). 
Parts III and IV of this lot were printed 
in 1809, as part of the first edition 
printed in Berditchev. Parts I and II 
were printed in 1818-1819, as part 
of the second edition printed by R. 
Yisrael Bak. 
Four volumes. Vol. I (Part I, Madda-
Zemanim): [7], 246, 249-278 leaves 
(lacking leaves 247-248). Vol. II (Part 
II, Nashim-Kedushah): [4], 260 leaves. 
Vol. III (Part III, Haflaah-Taharah): [2], 
389, [1] leaves. Vol. IV (Part IV, Nezikin-Shoftim): [2], 310 leaves. Lacking errata leaves 
[2]-[3] from beginning of volume (these leaves were printed on one side only, and are 
an expansion of the errata on leaf [4]). Approx. 37 cm. Bluish paper in some volumes. 
Condition varies. Vol. I in good condition. Stains and minor damage. Vol. II in fair-
good condition. Large dampstains, with signs of midew, to some leaves. Marginal 
open tears to several leaves, slightly affecting text, some repaired. Worming. Leaves 
trimmed affecting headings of several leaves. Vols. III and IV in good condition. 
Stains. Small marginal tears to title pages. Minor worming. Stamps. New, uniform 
bindings.

Opening price: $300

39. משנה תורה להרמב"ם - ברדיטשוב, תקס"ט-תקע"ט - ארבעה חלקים 
]תקס"ט-תקע"ט  ברדיטשוב,  ורביעי.  שלישי  שני,  ראשון,  חלקים  להרמב"ם,  תורה  משנה  ספר 

 .]1809-1819
ארבעה חלקים בארבעה כרכים – משתי המהדורות שנדפסו בברדיטשוב באותה תקופה.

ספר משנה תורה להרמב"ם יצא לאור בברדיטשוב בשתי מהדורות: המהדורה הראשונה נדפסה 
בשנים תקס"ח-תקס"ט, בדפוסו של שמואל בן יששכר בער סג"ל, והמהדורה השנייה נדפסה על ידי 
רבי ישראל ב"ק בשנים תקע"ח-תקפ"א )דגל המדפיס המפורסם שלו, עם איור טס של ספר תורה, 

מופיע בחלק הראשון, אך שמו לא נזכר במפורש במהדורה זו(.
החלק השלישי והחלק הרביעי שלפנינו נדפסו בשנת תקס"ט כחלק מהמהדורה הראשונה שנדפסה 
מהמהדורה  כחלק  תקע"ח-תקע"ט  בשנת  נדפסו  שלפנינו  והשני  הראשון  החלק  בברדיטשוב. 

השנייה שהדפיס רבי ישראל ב"ק. 
ארבעה כרכים. כרך ראשון )חלק ראשון, מדע-זמנים(: ]7[, רמו, רמט-רעח דף )חסרים דפים רמז-

רמח(. כרך שני )חלק שני, נשים-קדושה(: ]4[, רס דף. כרך שלישי )חלק שלישי, הפלאה-טהרה(: 
]2[, שפט, ]1[ דף. כרך רביעי )חלק רביעי, נזיקין-שופטים(: ]2[, שי דף. חסרים דפים ]3[-]2[ בראש 
הכרך עם תיקוני טעויות )דפים אלו נדפסו במקור רק מצדם האחד ומכילים גרסה מורחבת של 
תיקוני הטעויות המופיעים בדף ]4[ שלפנינו(. 37 ס"מ בקירוב. נייר תכלכל בחלק מהכרכים. מצב 
בינוני-טוב.  ופגמים קלים. כרך שני במצב  טוב. כתמים  בין הכרכים. כרך ראשון במצב  משתנה 
כתמי ועקבות רטיבות גדולים עם סימני עובש בחלק מהדפים. קרעים חסרים בשולי מספר דפים, 
עם פגיעות קלות בטקסט, חלקם משוקמים. סימני עש. חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות מספר 
דפים. שני הכרכים האחרים במצב טוב. כתמים. קרעים קטנים בשולי דפי השער. סימני עש קלים. 

חותמות. כריכות חדשות, אחידות.

פתיחה: $300

38. Mishneh Torah by the Rambam – Dyhernfurth, 1809-1814 – Complete 
Four-Volume Set – Scholarly Glosses 
Mishneh Torah by the Rambam, with the commentaries. Dyhernfurth, 1809-
1814. Complete set, four parts in four volumes. 
Handwritten scholarly glosses in Ashkenazic script in several places. 
Stamp of artist Hermann Struck on the title page of Part III. 
Four volumes. Vol. I: [6], 116; 157 leaves. Lacking last leaf. Vol. II: [1], 245 leaves. 
Vol. III: [1], 131; 141; 96 leaves. Vol. IV: [1], 141; 169 leaves. All volumes lacking 
additional engraved title page. The title page in Vol. III is that of Vol. IV (the 
word "Fourth" on the title page is covered with a piece of paper reading "Third"). 
38.5 cm. Most leaves in good condition. Stains, including some dampstains and 
dark stains. Worming, affecting text. Some browned leaves in one volume. 
Censor stamps. Bookplates. New leather bindings. 

Opening price: $300

39



37

ספרי יסוד

תע"ב- פרנקפורט,   - כרכים  - ארבעה  טור   .40
חתימות   - מקוריות  וקלף  עץ  כריכות   - תע"ו 
והגהות - מספרייתו של רבי אברהם בינג אב"ד 

ווירצבורג

חיים,  אורח  חלק   – )ב"ח(  חדש  בית  עם  טורים  ארבעה 
וכרך ב' של חלק חושן  יורה דעה, חלק אבן העזר  חלק 
 –  ]1712-1716 ]תע"ב-תע"ו  דמיין,  פרנקפורט  משפט. 
ארבעה כרכים, מתוך סדרה של חמשה כרכים שנדפסו 
בין השנים תע"ב-תע"ו 1716-1712. מהדורה ראשונה של 

"דרישה" ו"פרישה" על חושן משפט.
שונות:  מתקופות  בעלות  ורישומי  עתיקות  חתימות 
ליב  "יהודא  פריעדמאן";  הירש  "גבריאל  וואלף";  "מיכל 
פארן-באך"; רישום שהספר "שייך למורי מורינו מוהר"ר 
אברהם בינגא סג"ל אב"ד מדינת וו"ב וקהורים..." ]מדינת 

ווירצבורג ונחלות האבירים[; ועוד רישומי בעלות. 
אחת  בכתב-יד,  למדניות  הגהות  שתי  חיים  אורח  בחלק 
למדניות  הגהות  שתי  משפט  חושן  בחלק  ארוכה.  מהן 

בכתב-יד. בכל הכרכים מעט הגהות קצרות של תיקונים.
בני  כל  רבן של  )תקי"ב-תר"א(,  בינג  רבי אברהם  הגאון 
הגולה באשכנז. מגדולי הרבנים וראשי הישיבות באשכנז. 
רבם של בעל ה"ערוך לנר" ושל רבי יצחק דוב במברגר. 
הרביץ תורה וכיהן בדיינות באופנבך ובפרנקפורט דמיין 

]בתקופת פרנקפורט היה מבאי ביתו ומתלמידיו של רבי נתן אדלר, והיה ידידו הטוב של רבי משה סופר בעל ה"חתם סופר", שהיה צעיר ממנו 
היידינגספלד  בעיר  וישב   )Würzburg( ווירצבורג  מדינת  של  ואב"ד  הראשי  כרב  לשמש  בינג  הרב  נבחר   )1796( תקנ"ו  בשנת  שנים[.  בכמה 
)Heidingsfeld(. בעקבות חידוש היישוב היהודי בעיר ווירצבורג בראשית המאה ה-19, עבר הרב בינג בשנת תקע"ד להתגורר בעיר ווירצבורג 
והעביר את לשכת הרבנות של מדינת ווירצבורג מהעיר היידינגספלד לעיר הבירה ווירצבורג. רוב רבני אשכנז הגדולים היו מתלמידיו בישיבה 
הגדולה בווירצבורג, ומתלמידי-תלמידיו. בהם: רבי יעקב עטלינגר בעל "ערוך לנר", רבי יצחק דוב במברגר הרב מווירצבורג, רבי יצחק ברנייס אב"ד 
המבורג )רבם של הרש"ר הירש ורבי עזריאל הילדסהיימר(, רבי יהוסף שווארץ בעל "תבואות הארץ", רבי אליעזר ברגמן ממקימי היישוב האשכנזי 
בירושלים ורבי אברהם רייס חלוץ האורתודוקסיה בארה"ב. לתולדותיו, ראה מאמר הרב יהודה אהרן הלוי הורוויץ: "הגאון רבי אברהם הלוי בינג 

וישיבתו בווירצבורג" )מאסף ישורון, כרך ח, אדר תשס"א, עמ' תשס-תשפה(.
ארבעה כרכים. 32-32.5 ס"מ. אורח חיים: ]2[, רצו דף. יורה דעה: ]1[, ב-י; רעז דף. אבן העזר: ]1[, קלט דף. חושן משפט חלק שני: ]1[, קכ, קפז 
דף. מצב כללי טוב. כתמים. קרעים ובלאי. מספר דפים מנותקים. בחלק יורה דעה ובחלק אורח חיים קרעים בשערים. קרעים גדולים ב-70 דפים 
באמצע חלק יורה דעה )דפים קא-קע( ובמספר דפים באמצע חלק אורח חיים, עם פגיעות בטקסט )מודבקים בהדבקות נייר ישנות(. גליון ראשון 
בחלק אבן העזר מנותק. סימני עש במספר מקומות, בעיקר בצדן הפנימי של הכריכות. כריכות מקוריות נאות, עץ מחופה בקלף, עם שרידי 

אבזמים. 

פתיחה: $500
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41. ספר שני לוחות הברית )של"ה הקדוש( - מהדורה 
ראשונה - אמשטרדם, ת"ח-ת"ט

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

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

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

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

כמהור"ר  בלא"א  ישראל  "נאום  השער:  בדף  בעלות  רישומי 
הק'  זצ"ל  הרב  אבי  אדוני  מעזבון  "קבלתי  יצ"ו",  בלוך  שמואל 

יוזפא]?[ פריינד --]?[". 
מצב  ס"מ.   29.5 ב-ד.  דפים:   3 חסרים  דף.  מד   ;]1[ ה-תכא,   ,]3[
טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי בדף השער ובדפים 
עם  האחרונים,  ובדפים  באמצע  דפים  במספר  קרעים  נוספים. 
דבק.  ובנייר  נייר  בהדבקות  משוקמים  חלקם  בטקסט,  פגיעות 

חיתוך דפים עם פגיעה בטקסט בדף האחרון. כריכה ישנה.

פתיחה: $1500 

40. Tur – Four Volumes – Frankfurt, 1712-1716 – 
Original Wood and Parchment Bindings – Signatures 
and Glosses – From the Library of R. Avraham Bing 
Rabbi of Würzburg
Arbaa Turim with Bayit Chadash (Bach) – Orach Chaim, 
Yoreh De'ah, Even HaEzer and Vol. II of Choshen Mishpat. 
Frankfurt am Main, [1712-1716] – four volumes out of a set 
of five volumes printed between 1712-1716. First edition of 
Derisha and Perisha on Choshen Mishpat.
Early signatures and ownership inscriptions from various 
periods: "Michel Wolf", "Gavriel Hirsch Friedman", "Yehuda 
Leib Farnbach", inscription testifying that the book "belongs 
to R. Avraham Bing Segal Rabbi of the Principality of 
Würzburg and the knightly estates"; and other ownership 
inscriptions. 
Two handwritten scholarly glosses in the Orach Chaim 
part, one of them lengthy. In the Choshen Mishpat part, 
two handwritten scholarly glosses. A few brief handwritten 
corrections in each volume. 
R. Avraham Bing (1752-1841), leader of the entire German 
diaspora. A leading rabbi and yeshiva dean in Germany. He 
was the teacher of the Aruch LaNer and R. Yitzchak Dov 
Bamberger. A Torah disseminator and dayan in Offenbach 
and Frankfurt am Main (during his tenure in Frankfurt, he 
was one of the close disciples of R. Natan Adler, and was 
a close friend of R. Moshe Sofer – the Chatam Sofer, who 
was several years his junior). In 1796, he was appointed 
chief rabbi of the Principality of Würzburg, and settled in 
Heidingsfeld. In 1814, after the decree banning Jews from 
settling in the city of Wurzburg was overturned, he moved there, and relocated the rabbinic office to the city of 
Würzburg. Most prominent German rabbis were originally students in his prominent yeshiva, or disciples of his 
disciples, including: R. Yaakov Ettlinger, author of Aruch LaNer; R. Yitzchak Dov Bamberger Rabbi of Würzburg; 
R. Yitzchak Bernays Rabbi of Hamburg (teacher of R. Shimshon Refael Hirsch and R. Azriel Hildesheimer); R. 
Yehosef Schwartz, author of Tevuot HaAretz; R. Eliezer Bergmann, founder of the Ashkenazic settlement in 
Jerusalem and R. Avraham Reiss, pioneer of Orthodox Judaism in the United States. For his biography, see article 
by R. Yehuda Aharon HaLevi Horowitz: R. Avraham HaLevi Bing and His Yeshiva in Würzburg (Yeshurun, vol. 
VIII, Adar 2001, pp. 760-785).
Four volumes. 32-32.5 cm. Orach Chaim: [2], 296 leaves. Yoreh De'ah: [1], 2-10; 277 leaves. Even HaEzer: [1], 139 
leaves. Choshen Mishpat Part II: [1], 120, 187 leaves. Overall good condition. Stains. Tears and wear. Several 
detached leaves. Tears to title pages of Yoreh De'ah and Orach Chaim. Large tears to approx. 70 leaves in middle 
of Yoreh De'ah (leaves 101-170), and to several leaves in middle of Orach Chaim, affecting text (with old paper 
repairs). First bifolio of Even HaEzer detached. Worming in several places, mostly to inside bindings. Fine, 
original bindings, wood covered with parchment, with remnants of clasps.

Opening price: $500 41a
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ספר שני לוחות הברית )של"ה הקדוש( - אמשטרדם, שנת   .42
נח"ת - שנת הולדתו של הבעש"ט 

והלכה,  קבלה  ויראה,  מוסר  דברי  הקדוש(,  )של"ה  הברית  לוחות  שני  ספר 
מאת הגאון הקדוש רבינו ישעיה הלוי הורוויץ. אמשטרדם, תנ"ח ]1698[. דפוס 

הבחור עמנואל בן יוסף עטיאש. שער מאוייר )ע"י אברהם בן יעקב הגר(.
תורת  יסודות  רבים,  הלכה  חידושי  בתוכו  כולל  הברית"  לוחות  "שני  ספר 
הנסתר, דרוש ומוסר, והוא בלול מכל חלקי התורה. הספר התקבל בחרדת 
קודש בכל תפוצות ישראל, ודבריו מובאים בספרי גדולי הפוסקים והמקובלים. 
רבים מגדולי החסידות המפורסמים היו דבוקים בלימוד ספרי השל"ה בלב 

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

בו עוד רוח ממרום אשר הערו עליו מן השמים".
נתקדשה בקרב קהילות  נח"ת  מהדורת השל"ה שנדפסה באמשטרדם בשנת 
החסידים, שכן אותה שנה היתה שנת הולדתו של הבעל שם טוב, ומסורות 
שניאורסון  הריי"צ  אדמו"ר  באגרות  המאורעות.  שני  בין  קשרו  חסידיות 
מליובאוויטש )אגרת ב' תתנג( כותב אודות ספר של"ה הקדוש שנדפס ב"שנת 
נח"ת בהידור. וסימנא מילתא כי התגלות הספר הקדוש גרם 'נחת' רוח למעלה, 
ובשנה ההיא נולד הבעש"ט נ"ע. ומרגלא בפומי' קדישא של מורנו הבעש"ט 
נולד בשנה שנדפס של"ה הקדוש להאיר את העולם באור ה' דתורה  שהוא 
מסורת  הריי"צ  האדמו"ר  סיפר  אחר  במקום  שבלב".  בעבודה  שמים  ויראת 
על מה שקרה בעת הדפסות המהדורה  מוויטבסק  מנדלי  רבי  מופלאה בשם 
הקדוש...  של"ה  ספר  "כשהדפיסו  הספר:  של  השניה  והמהדורה  הראשונה 
והיו אז  וספר קדוש זה הלהיב והלהיט לבבות בני ישראל, ושלטה עין רעה, 
ר"ל גזירות ת"ח ות"ט הידועות..." – "בשנה שבה נולד הבעש"ט הדפיסו בפעם 
השניה את השל"ה הקדוש בעיר אמשטרדם, וגם אז היה קטרוג ר"ל למעלה על 
בני ישראל במדינת פולין, כמו שהיה ר"ל הקטרוג הראשון מיד כשנתפרסם ספר 
של"ה, אך ת"ל היתה שנת מנוחה" )ליקוטי דיבורים המתורגם, כרך א, עמ' 50(.

מחוקים.  רובם  טריווש,  משפחת  בני  של  איטלקית  בכתיבה  בעלות  רישומי 
רישום בעלות בדף השער של הקדמת ווי העמודים: "הגיע לחלקי מעזבון אחי 
ר' יוחנן זצ"ל, אברהם בכמהר"ר יצחק טריווש זצ"ל". הגהות קצרות בכתיבה 

איטלקית במספר מקומות. בדף רצח/2 הגהה ארוכה.
]4[, תכב; מד; ]12[ דף. 31 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמים כהים, 
וכתמי ועקבות רטיבות, עם סימני עובש בדפים הראשונים. סימני עש. קרעים 
וקרעים  משוקמים(,  )חלקם  בטקסט  פגיעות  ללא  הראשונים,  הדפים  בשולי 
חסרים קטנים בשני הדפים האחרונים, עם פגיעות בטקסט. דף השער המאוייר 

מנותק. כריכה ישנה.

פתיחה: $1500

41. Shenei Luchot HaBrit (Shelah) – First 
Edition – Amsterdam, 1648
Shenei Luchot HaBrit (The Holy Shelah), words of 
ethics and fear of G-d, Kabbalah and Halacha, by R. 
Yeshaya HaLevi Horowitz; with Vavei HaAmudim 
by his son R. Sheftel Segal. Amsterdam: Immanuel 
Benveniste, 1648. First edition.
Shenei Luchot HaBrit contains many halachic 
novellae, Kabbalistic principles, homiletics and 
ethics, and incorporates all realms of the Torah. 
The book was received with awe throughout the 
Jewish world, and its teachings are quoted in the 
books of leading poskim and kabbalists. Many 
renowned Chassidic leaders were extraordinarily 
devoted to the study of the books of the Shelah.
The Bach – R. Yoel Sirkis, notably acclaimed the 
author and his works in his approbation to the 
Shaar HaShamayim siddur: "R. Yeshaya HaLevi… 
he left behind blessing in his holy compositions, 
and upon seeing and reading them we sensed 
holiness in all our limbs, and this is the sign that 
his works were composed for the sake of Heaven, 
to elevate future generations…". The Tosafot Yom 
Tov writes in his approbation to the siddur: "He 
is a holy, awe-inspiring man… no doubt he was 
invested with a heavenly spirit".
The book Vavei HaAmudim is printed on the final 
44 leaves, with a separate title page.
Ownership inscriptions on title page: "Yisrael son of R. Shmuel Bloch", "I received it from the estate of 
my father, Yuspa[?] Freund --[?]".
[3], 5-421, [1]; 44 leaves. Lacking leaves 2-4. 29.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. 
Wear to title page and other leaves. Tears to several leaves in the middle and to last leaves, affecting 
text, some repaired with paper and tape. Leaves trimmed, affecting text of last leaf. Old binding. 

Opening price: $1500 
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42. Shenei Luchot HaBrit (Shelah) – Amsterdam, 1698 ("Nachat") – The Year the Baal Shem Tov 
was Born 

Shem Tov was born. The Baal Shem Tov was used 
to saying that he was born in the year of the printing 
of the Shelah HaKadosh, in order to enlighten the 
world with G-d's light of Torah and fear of Heaven 
with service of the heart". The Rebbe Rayatz brings 
a wondrous tradition from R. Mendel of Vitebsk 
regarding the first and second editions of the 
Shelah: "During the printing of the Shelah… this 
holy book enthused and inspired the hearts of the 
Jewish people, drawing the Evil Eye, which brought 
about the infamous Chmielnicki pogroms"; "In 
the year the Baal Shem Tov was born, the second 
edition of Shelah was printed in Amsterdam, and 
then as well there was an accusation in heaven 
against the Jewish people in Poland, similar to 
the first accusation upon the initial publication 
of the Shelah, yet thank G-d, it was a year of 
serenity" (Likutei Diburim HaMeturgam, I, p. 50).
Ownership inscriptions of members of the Treves 
family, in Italian script, most of them deleted. 
Ownership inscription on the title page of Vavei 
HaAmudim: "Came to my possession from the 
estate of my late brother R. Yochanan, Avraham 
son of R. Yitzchak Treves". Short glosses in Italian 
script in several places. Long gloss on p. 298b. 
[4], 422; 44; [12] leaves. 31 cm. Fair-good condition. 
Stains, including dark stains and dampstains, with 
traces of mildew to first leaves. Worming. Marginal 
tears to first leaves (some repaired), not affecting 
text, and small open tears to last two leaves, 
affecting text. Illustrated title page detached. Old 
binding. 

Opening price: $1500

Shenei Luchot HaBrit (The Holy Shelah), words of 
ethics and fear of G-d, Kabbalah and Halacha, by R. 
Yeshaya HaLevi Horowitz. Amsterdam: Immanuel 
son of Josef Athias, 1698. Illustrated title page (by 
Avraham ben Yaakov HaGer).
Shenei Luchot HaBrit contains many halachic 
novellae, Kabbalistic principles, homiletics and 
ethics, and incorporates all realms of the Torah. 
The book was received with awe throughout the 
Jewish world, and its teachings are quoted in the 
books of leading poskim and kabbalists. Many 
renowned Chassidic leaders were extraordinarily 
devoted to the study of the books of the Shelah.
The Bach – R. Yoel Sirkis, notably acclaimed the 
author and his works in his approbation to the 
Shaar HaShamayim siddur: "R. Yeshaya HaLevi… 
he left behind blessing in his holy compositions, 
and upon seeing and reading them we sensed 
holiness in all our limbs, and this is the sign that 
his works were composed for the sake of Heaven, 
to elevate future generations…". The Tosafot Yom 
Tov writes in his approbation to the siddur: "He 
is a holy, awe-inspiring man… no doubt he was 
invested with a heavenly spirit".
This edition of the Shelah was printed in 
Amsterdam in 1698, the year the Baal Shem Tov was 
born, and Chassidic lore ties these two events. The 
Rebbe Rayatz of Lubavitch writes (Igrot, 2853) of 
the elaborate edition of the book Shelah HaKadosh 
printed in the year "Nachat" (gratification; the 
numerical value of 'nachat' corresponds to the 
Hebrew year 5458, i.e. 1698). He states that "this 
alludes to the heavenly gratification caused by the 
revelation of the holy book, and in that year the Baal 
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43. Responsa Tashbetz – Original "Fish-Skin" 
Binding – First Edition – Amsterdam, 1738 – Glosses
Tashbetz, all four parts, responsa and Chut 
HaMeshulash. Amsterdam, 1738. First edition, with 
four title pages – main title within engraved border 
depicting the figures of Moshe and Aharon, David and 
Shlomo.
Owner's stamps: "Avraham Azriel" (a Sephardic Torah 
scholar in Jerusalem). A few glosses in Sephardic script. 
Deleted Sephardic signatures on the first title page.
Reputedly, the author, R. Shimon son of Tzemach 
Duran, merited to have his books beautifully printed 
and bound in fine, elegant bindings in virtue of his 
practice to cover his open books with a magnificent 
kerchief (R. Yitzchak Palachi, Yafeh LaLev, III, Yoreh 
De'ah 277:3). Furthermore, it is told that he deeply 
respected his holy books and would clean them daily 
with a silk cloth (S.Y. Agnon, Sefer Sofer VeSipur, p. 
152, related by R. Eliezerov in the name of the Tzemach 
Tzedek of Lubavitch; N. Ben Menachem, Gevilei 
Sefarim, pp. 11-12, related by R. Zevin in the name 
of the Rebbe Rashab of Lubavitch). Interestingly, all 
the copies of this book which are bound with original 
bindings were artistically handcrafted and beautifully 
decorated, with no two copies identical. Most original 
bindings were made of fine mottled parchment, or a 
combination of leather and parchment (which some 
librarians mistook as "fish skin").
[11], 91; 69, [1]; 68, [1]; [1], 36, [2], 39-83; [1], 85-101, [1] 
leaves. 31.5 cm. Overall good condition. Stains. Minor 
tears to several leaves. Worming to several leaves, 
affecting text. Original light-colored parchment binding, 
artistically decorated. Damage to binding. Open tears 
to spine (rebacked with parchment and part of original 
spine).
This edition has several variants that differ in the 
number of title pages. Some copies are known to have 
seven title pages (and even eight, see Kedem Auction 
59, item 88), and some, like this copy, were printed with 
only four title pages (see Bibliography of the Hebrew 
Book, and see article by Dan and Gita Yardeni, Alei 
Sefer, X, pp. 119-132).

Opening price: $400 

43. שו"ת תשב"ץ - כריכת "עור דג" מקורית - מהדורה ראשונה - אמשטרדם, תצ"ח - הגהות
המשולש.  חוט  וספר  שו"ת  החלקים,  ארבעת  התשב"ץ,  ספר 
אמשטרדם, תצ"ח 1738. מהדורה ראשונה, עם ארבעה שערים. 

השער הראשון מאוייר בדמויות משה ואהרן, דוד ושלמה.
חותמות בעלות: "ע"ה אברהם עזריאל ס"ט" )מחכמי הספרדים 
בירושלים(. מעט הגהות בכתב יד ספרדי. בדף השער הראשון: 

חתימות ספרדיות מחוקות.
זכה שספרו  כי  דוראן,  צמח  בן  רבי שמעון  על המחבר,  מסופר 
"...לפי   – ומהודרות  יפות  בכריכות  וייכרך  נאה  בדפוס  יודפס 
שהיה נזהר לפרוש מפה מטפחת יפה, נאה וחשובה, על הספרים 
יפה  פאלאג'י,  יצחק  )רבי  בהם"  ללמוד  לפניו  פתוחים  שהיו 
נוספות מספרות שהיה  ג(. אגדות  רעז, ס"ק  יו"ד סימן  ג,  ללב, 
הרשב"ץ מכבד מאוד את ספריו ומנקה אותם בכל יום במטלית 
עפ"י   ,152 עמ'  וסיפור,  סופר  ספר  עגנון,  ש"י  )ראה:  משי  של 
סיפור הרב אליעזרוב, בשם אדמו"ר הצמח צדק מליובאוויטש; 
נ' בן מנחם, גוילי ספרים, עמ' יא-יב, עפ"י סיפור הרב זוין, בשם 
האדמו"ר רש"ב מליובאוויטש(. מעניין לציין שכל העותקים עם 

עם  אמנותית,  יד  בעבודת  בשעתו  נעשו  המקוריות,  הכריכות 
עיטורים והטבעות נאות, ואין עותק הזהה לחברו. רוב הכריכות 
המקוריות עשויות מקלף נאה, או בשילוב של עור וקלף )שהיה 

נדמה לכמה אוצרי-ספרים ככריכה מ"עור דג"(.
פה-קא,   ,]1[ לט-פג;   ,]2[ לו,   ,]1[  ;]1[ סח,   ;]1[ סט,  צא;   ,]11[
]1[ דף. 31.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. קרעים קלים במספר 
דפים. סימני עש במספר דפים, עם פגיעה בטקסט. כריכת קלף 
בהיר מקורית, מעוטרת ביד אמן. פגמים בכריכה. קרעים חסרים 
בשדרה )שדרה מחודשת מקלף, עם חלקים מהשדרה המקורית(.

למהדורה זו ידועים מספר וריאנטים, הנבדלים זה מזה במספר 
דפי השער. ידועים עותקים עם 7 דפי שער )ואף עם 8 דפי שער, 
ראה קטלוג "קדם", מכירה 59, פריט 88(, וישנם עותקים בהם 
מופיעים במקור רק 4 דפי שער, כמו בעותק שלפנינו )ראה מפעל 
עמ'  י,  ספר,  עלי  ירדני,  וגיטה  דן  מאמר  וראה  הביבליוגרפיה, 

.)119-132

פתיחה: $400
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הביבליוגרפיה  במפעל  שונים.  וריאנטים  ישנם  זו  למהדורה 
דפים  מספור  עם  עותקים  רשומים  וינוגרד-רוזנפלד  ובתקליטור 
שונה )ד; קטו; קו; פא; כו דף(. ב"אוצר החכמה" ובספריות שונות 

מופיעים חלק מהעותקים עם כ' דף בסוף, כמו בעותק שלפנינו 

פתיחה: $400

שהעתיק את כתב היד שלפנינו, מתוך הספר של קרובו בעל ה"פני 
יהושע".

ד; קטו; קו; פא; כ דף. 31 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים )חלקם 
קלים.  עש  סימני  דפים.  במספר  קלים  קרעים  קמטים.  כהים(. 
רצועות נייר לחיזוק מודבקות בשוליים הפנימיים של מספר דפים. 

כריכה חדשה. 

מהדורה   - תצ"ט  אמשטרדם,   - יהושע  פני  ספר   .44
ראשונה שנדפסה בחיי המחבר - חתימות רבנים וכתבי 

יד

ספר "פני יהושע, אפי זוטרי – פנים מסבירות להלכה", ]חלק ב'[, 
יעקב  רבי  מאת  וקידושין,  גיטין  כתובות,  מסכתות  על  חידושים 
מהדורה   .]1739 ]תצ"ט  אמשטרדם,  מיץ.  אב"ד  ]פלק[  יושע 

ראשונה. ספרו הראשון של רבינו המחבר שנדפס בחייו.
ברזל  צאן  לנכס  הפכו  הש"ס  מסכתות  על  יהושע"  "פני  חידושי 
חכמים  תלמידי  של  משולחנם  משים  ואינם  התורה  בעולם 
מצאתם לאור ועד לימינו. האדמו"ר בעל "מראה יחזקאל" מדעש, 
כותב בספרו שו"ת "אבני צדק" בשם רבו ה"חתם סופר": "שמעתי 
מפה קדוש אדמו"ר חתם סופר זצוק"ל, שמחיבור הרשב"א לא קם 
כחיבור הפני יהושע". החיד"א כותב על המחבר וחיבוריו בספרו 
"שם הגדולים": "יצא שמו בכל העולם באמצעות חבורי טהרה פני 
יהושע... ואני הצעיר זכיתי לקבל פני שכינה איזה ימים, ומראהו 

כמראה מלאך האלהים, ונתן לי במתנה ספר פני יהושע". 
בראש הספר כרוכים מספר דפים )5 עמ' כתובים( בכתב-יד עתיק 
]אופייני לשנות הת"ק, המאה ה-18 בקירוב[, חידושי סוגיות על 
פרק איזהו נשך ממסכת בבא מציעא, שנעתקו מדברי הספר פני 
יהושע ]חלק ג', שנדפס בפרנקפורט דמיין בשנת תקט"ז[. בכותרת 
לי שמעתתא  העמוד הראשון כותב המעתיק: "הואיל וחביבי']ן[ 
זצ"ל, אמרתי להעתיק פה מ"ש בריש  דרב, הגה"ג ש"ב המחבר 

איזהו נשך... וחיבורו ס' נזיקין לא זכיתי לקנותו להשתעשע בו".
רישומי בעלות, חתימות וחותמות עתיקות. בראש השער, רישומי 
בעלות שנכתבו ע"י שלושה כותבים, זה אחר זה: "זה הספר פני 
מאידיקהובן  שי'  אהרן  כהר"ר  פ"ו  הקצין  להאלוף  שייך  יהושע 
קניתי  הלז  נחמד  ספר   / פיורדא  נתנאל  לשמי,  לי  נתן  והוא   /
הדיין  והרבני  התו'  מ"ו  לא"א  בן  הענלי  אלחנן  הק'  בחליפין, 
כמוהר"ר נתנאל נר"ו". רישום בעלות נוסף בדף השער ובדף המגן 

הקדמי: "הק' אלי' ר"ג". 
רבי נתנאל פיורדא, החתום בספר שלפנינו )נפטר אלול תקמ"ו(, 
היה דיין במנהיים. בנו של רבי זליגמן דיקלשפיהל, מדייני פיורדא 
]קרוב משפחה  וואלף בעל ה"עיר בנימין"  וחתנו של רבי בנימין 
בנימין, פפד"א, תנ"ח,  עיר  יהושע". בשער ספרו  של בעל ה"פני 
מגיני שלמה, שגם  בעל  יושע מקראקא  לרבי  יחוסו  סדר  מפורט 

הפני יהושע היה מצאצאיו[. 
בנו, החתום אף הוא בספר שלפנינו, רבי אלחנן הענלי פיורדא-

החל  מנהיים.  מדייני   ,)1802 תקס"ג  תשרי  )נפטר  דיקלשפיהל 
זה  משנת תקל"ו כיהן כרב ה"קלויז" במנהיים. כפי הנראה הוא 

44a44b



43

ספרי יסוד

 - תקל"ו-תקל"ז  פראג,   - קמא  ביהודה,  נודע  שו"ת  ספר   .45
מהדורה ראשונה - חתימה והגהות

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

מהדורה ראשונה. שער נפרד לחלק השני.
ד  דף  בכותרת  הלוי".  מאיר  "הק'  בעלים:  חתימת  הראשון  השער  בראש 
בכתב-יד,  הגהות  מספר  הספר  בגליונות  מע]---[".  "דוב  בעלים:  חתימת 

השגות על דברי המחבר.
הספר נדפס בשלבים. ההדפסה החלה בחודש אדר תקל"ו ]כפי שמופיע בדף 
השער: "ובשלהי אדר היתה התחלת הדפוס מספר יחזקאל לפ"ק )=תקל"ו("[, 
והסתיימה בחודש טבת תקל"ז ]כפי שמופיע בקולופון שבסוף החלק השני 
)קמ/1(: "ותהי השלמתו ביום... שמונה ועשרים יום... טבת שנת תק"ל זיין"[. 
"לשם  נגד אמירת  )בהם תשובתו הידועה  הסימנים צ-צג שבחלק הראשון 
יחוד"( הם מסיון תקל"ו, כלומר דברים שכתב הנודע ביהודה מספר חודשים 
דרשה  המחבר  נשא  מהדפוס,  הספר  צאת  עם  ההדפסה.  תחילת  לאחר 
אז  אשר  לפ"ק,  תקל"ז  שבט  חודש  ראש  "בערב  המאורע  לכבוד  מיוחדת 
השלים ספרו נודע ביהודה קמא" )אהבת ציון, פראג תקפ"ז, דרוש ט', יח/2(.

רבי יעקב'קא מברודי, בן המחבר, מספר בהקדמתו ל"נודע ביהודה" מהדורא 
תנינא )פראג תקע"א( על מאורע הדפסת הספר שלפנינו ועל התנהגותו של 
הנודע ביהודה באותה עת: "...מיום הוסדה מכבש הדפוס בפראג מאז ועד 
הנה לא יצא מהם ספר בתכלית ההידור היופי כזה... בכל אשר מצאה ידו לא 
חס עיניו על ממונו, ולא בקש עזר או סעד לתמכו. וכאשר נגמר בכי טוב, אז 
נהג טובת עין לחלק הרבה מהם מתנת חינם, ויתרם נתן ביד מוכרי הספרים 
הנה והנה במחיר קצוב השוה לכל מוכרי ממכר. והיה אם אחד מעשירי עם 
דורש ומבקש הימנו ספר בקנין כסף, במתק שפתיו יענה ויאמר: טובתי בל 
עליך, הלא הוא נמצא בחנויות, משם תדרשנו, ולמה זה תשא פני, כל הרוצה 
לקנות יבא ויקנה בלי משוא פנים בדבר. וכפי המדומה לא העלו דמי פדיון 

הספרים די מסת הוצאות הדפוס אשר הוציא הוא בידו הרחבה".
החיד"א בספרו "שם הגדולים" כותב על הספר "נודע ביהודה": "תשובותיו 
מיוסדות על אדני הפלפול והסברא חריפות ובקיאות, והרביץ תורה בישראל 
בספריו ותלמידיו... החכם בחכמתו יכיר מספריו כי רב הוא ומופלא מגדולי 

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

להלכה ולמעשה..." )מופת הדור, עמ' עד(.
]2[, פו, ]9[ דף; ]1[, קנז דף. 31 ס"מ. נייר בהיר ואיכותי. מרבית הדפים במצב 
ועקבות  קרעים  השער.  דף  בשולי  נייר  הדבקת  ובלאי.  כתמים  מאוד.  טוב 
רטיבות בפינות הדפים א-כט, עם פגיעות בטקסט בשבעה מהדפים. חותמות. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $300

44. Pnei Yehoshua – Amsterdam, 1739 – First Edition, Published in the Lifetime of the Author 
– Signatures of Rabbis and Handwritten Leaves

distinguished community leader, R. Aharon 
Sh. of Oedekoven / And he gave it to me 
Nethanel Fürth / I purchased this book by 
exchange, Elchanan Henle son of the Torah 
scholar and dayan, R. Nethanel". Another 
ownership inscription on the title page and front 
endpaper: "Eli. R.G.".
R. Nethanel Fürth, whose signature appears 
in this book (d. Elul 1786) was a dayan in 
Mannheim. He was the son of R. Seligmann 
Dinkelspühl, dayan in Fürth; and son-in-law 
of R. Binyamin Wolf author of Ir Binyamin (a 
relative of the Pnei Yehoshua. The title page of 
his book Ir Binyamin, Frankfurt an der Oder 
1698, lists his lineage up to R. Yoshua of Kraków 
author of Meginei Shlomo, also an ancestor of 
the Pnei Yehoshua). 
His son, whose signature also appears in this 
book – R. Elchanan Henle Fürth-Dinkelspühl (d. 
Tishrei 1802), a dayan in Mannheim. In 1776, he 
was appointed rabbi of the Kloiz in Mannheim. 
He is presumably the one who wrote these five 
pages, copying from the book of his relative the 
Pnei Yehoshua.
4; 115; 106; 81; 20 leaves. Approx. 31 cm. Good 
condition. Stains (including dark stains). Creases. 
Minor tears to several leaves. Minor worming. 
Inner margins of several leaves reinforced with 
paper. New binding. 
This edition has several variants. The 
Bibliography of the Hebrew Book and Vinograd-
Rosenfeld record copies with a different foliation 
(4; 115; 106; 81; 26 leaves). However, in Otzar 
HaChochma and other libraries, there are copies 
with 20 leaves at the end, as in the present copy. 

Opening price: $400

"Pnei Yehoshua, Apei Zutrei – Panim Masbirot 
L'Halacha", [Part II], novellae on Tractates 
Ketubot, Gittin and Kiddushin, by R. Yaakov 
Yoshua [Falk], rabbi of Metz. Amsterdam, [1739]. 
First edition. First book of the author printed in 
his lifetime.
The work Pnei Yehoshua on Talmudic tractates is 
a classic Torah text, regularly studied to this day. 
The Mareh Yechezkel, rebbe of Deyzh, writes in 
his Responsa Avnei Tzedek, in the name of his 
teacher the Chatam Sofer: "I have heard directly 
from the mouth of my teacher the Chatam 
Sofer that from the time the Rashba wrote his 
composition, no work was written that can 
compare to the Pnei Yehoshua". The Chida, in 
his book Shem HaGedolim, writes: "The work 
Pnei Yehoshua earned him worldwide renown… 
I merited visiting him for several days, and his 
appearance is like an angel of G-d, and he gave 
me the book Pnei Yehoshua as a gift".
Several handwritten leaves (5 written pages) 
are bound at the beginning of the book, in early 
script (typical of ca. 18th century), novellae on 
Talmudic topics of chapter Eizehu Neshech, 
tractate Bava Metzia, copied from the Pnei 
Yehoshua (part III, Frankfurt am Main 1756). In 
the heading of the first page, the copyist writes: 
"Since the teaching of my relative, the author 
are so dear to me, I decided to copy here what 
he wrote at the beginning of Eizehu Neshech… 
and I did not merit to acquire his composition 
on Nezikin, to find pleasure in it". 
Early ownership inscriptions, signatures and 
stamps. At the top of the title page, ownership 
inscriptions by three writers, one after the 
other: "This Pnei Yehoshua belongs to the
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was with him, for he… did not deviate from the 
truth in all his rulings. Even in regard to his long 
responsum in section 72, although many Torah 
scholars of his time disagreed with him, in fact the 
law is as he wrote…" (Mofet HaDor, p. 74).
[2], 86, [9] leaves; [1], 157 leaves. 31 cm. Light-
colored, high-quality paper. Most leaves in very good 
condition. Stains and wear. Marginal paper repairs 
to title page. Tears and traces of past dampness to 
corners of leaves 1-29, affecting text of seven leaves. 
Stamps. New binding.

Opening price: $300

money paid for the books did not cover the printing 
costs which he openhandedly dispensed".
In his book Shem HaGedolim, the Chida writes about 
the book Noda BiYehuda: "His responsa are based on 
pilpul and reasoning, astuteness and erudition, and he 
taught Torah to the Jewish people through his books 
and disciples… The wise man can discern from his 
books that the writer is superior among the leading 
Torah scholars of his times, an outstanding genius…".
The Baal HaTanya said in reference to the holiness 
and importance of this book and its rulings: "The 
Rabbi of Prague was peerless in his rulings and G-d 

45. Responsa Noda BiYehuda, Kama – Prague, 
1776-1777 – First Edition – Signatures and 
Glosses
Responsa Noda BiYehuda, Mahadura Kama, Parts 
I-II, by R. Yechezkel HaLevi Segal Landau Rabbi of 
Prague. Prague, [1776-1777]. First edition. Separate 
title page for Part II.
Owner's signature at the top of the first title page: 
"Meir HaLevi". Owner's signature using the page 
number on leaf 4: "David Me[---]". The book contains 
several handwritten glosses, contesting the author's 
teachings.
The book was printed in stages. The printing began 
in Adar 1776 (as alluded to on the title page) and was 
concluded in Tevet 1777, as stated in the colophon 
at the end of Part II (p. 140a): "It was completed 
on… the 28th day… Tevet 1777". Sections 90-93 of 
Part I (with the well-known responsa against saying 
Leshem Yichud) are from Sivan 1776 – responsa 
written by the Noda BiYehuda several months after 
the printing had begun. Upon the completion of the 
printing of the book, the author delivered a special 
sermon in honor of the occasion "on Erev Rosh 
Chodesh Shevat 1777, upon the completion of his 
book Noda BiYehuda Kama" (Ahavat Tzion, Prague 
1827, Derush 9, p. 18b).
In the foreword to Noda BiYehuda Mahadura 
Tinyana (Prague 1811), the author's son, R. Yaakov'ke 
of Brody, describes the printing of this book and the 
Noda BiYehuda's conduct at that time: "…from the 
day the printing press was established in Prague 
until now, they haven't printed such a beautiful and 
elegant book… He did not spare any money and did 
not request help or support. When it was concluded, 
he generously distributed many copies for free, and 
the rest he gave to booksellers at a set price, equal 
to all sellers. If a wealthy individual requested 
to purchase a book directly from him, he would 
graciously respond: 'I cannot do you this favor; the 
books can be found in the shops… all who wish can 
purchase them without favoritism'. Apparently, the 

45a45b
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book… Efraim Alkalai…".
Vol. I (Part I): [2], 213 leaves. Approx. 29 cm. Fair-
good condition. Stains. Worming, affecting text. Old 
binding.
Vol. II (Part III): [1], 219; 41 leaves. 28 cm. Fair 
condition. Stains, including dampstains. Worming, 
affecting text. Wear. Open tears, primarily to first 
and final leaves, affecting text. Old binding.
All three volumes contain signatures and several 
glosses by R. Eliyahu HaKohen Rabin, rabbi of the 
Bukharan community in Jerusalem. 

Opening price: $400 

46. Shulchan Gavoha and Ohel Yosef – Four 
Books by Rabbi Yosef Molcho, in Three 
Volumes – Salonika, 1756-1784 – Signatures 
and Glosses
Four books by R. Yosef Molcho, in three volumes:
· Shulchan Gavoha, on Shulchan Aruch Orach 
Chaim, by R. Yosef Molcho. Salonika, [1756]. Bound 
with: Ohel Yosef, responsa, following the order of 
Arbaa Turim, by R. Yosef Molcho. Salonika, [1756]. 
First editions. 
Signature on the title page: "G-d has favored me, 
and gave me this as well, Chaim Yosef Eliakim" (R. 
Yisrael Chaim Yosef Eliakim, author of Shem Yosef, 
a Torah scholar of Sofia). Inscription and calligraphic 
signature recording the purchase of the book from 
him: "I bought it from him… so says Yehuda son of R. 
Moshe Ali" (R. Yehuda Ali, author of Kemach Solet, a 
Torah scholar of Niš, Serbia). Additional inscription 
in Ladino, mentioning the name "R. Yosef Eliakim". 
A few glosses by various writers (a trimmed gloss 
handwritten by R. Chaim Yosef Eliakim. Another 
gloss signed: "Sh.M.").
Shulchan Gavoha: [1], 11; 1-61, 63-156; 33, [1], 40-62, 
65-94, 93-102, 101-135 leaves. Lacking 9 leaves: [2], 62, 
34-35, 37-39, 63-64. Leaves 34-35, 37-39, 63-64 replaced 
in handwriting (leaf 40 also replaced in handwriting, 
though original leaf is present, with open tear). 11 
leaves following title page were originally bound at 
end of book. Ohel Yosef: [1], 1, 96, [7] leaves. Lacking 
2 final leaves. 27 cm. Fair condition. Stains, including 
dampstains. Worming, on some leaves significant, 
affecting text. Open tears in several places, including 
title page. Leaves trimmed with damage to text. Old 
binding.
· Shulchan Gavoha, on Shulchan Aruch Yoreh De'ah, 
parts I and III, by R. Yosef Molcho. Salonika, [1764-
1784]. Two volumes. First editions. 
Several sections from the beginning of Orach Chaim 
are printed at the end of Part III.
Signature on title page of vol. I: "G-d favored me, 
and gave me this as well... Yehuda Ali…", Signatures 
on title page of vol. II: "I, Yehuda Ali...", "This is my 

46. ספר שלחן גבוה וספר אהל יוסף - ארבעה ספרים 
שאלוניקי,   - כרכים  בשלושה  מולכו  יוסף  רבי  מאת 

תקט"ז-תקמ"ד - חתימות והגהות 

ארבעה ספרים מאת רבי יוסף מולכו )בשלושה כרכים(:
יוסף מולכו.  · ספר שלחן גבוה, על שו"ע אורח חיים, מאת רבי 
שאלוניקי, ]תקט"ז 1756[. כרוך עם: ספר אהל יוסף, תשובות על 
פי סדר ארבעת הטורים, מאת רבי יוסף מולכו. שאלוניקי, ]תקט"ז 

1756[. מהדורות ראשונות.
חתימה בדף השער: "חנני אלקים ויתן לי גם את זה, חיים יוסף 
אליקים" ]רבי ישראל חיים יוסף אליקים בעל "שם יוסף", מחכמי 
סופיה[. רישום וחתימה מסולסלת על קניית הספר ממנו: "קניתי 
בעל  עלי  יהודה  ]רבי  עלי"  משה  בכ"ר  יאודה  נאם  ממנו...  אני 
"קמח סולת", מחכמי ניש, סרביה[. רישום נוסף בלאדינו בו מוזכר 
כותבים  בודדות ממספר  יוסף אליקים". הגהות  "הח"ר  שמו של 
נוספת  הגהה  אליקים.  יוסף  חיים  רבי  בכתב-יד  קצוצה  ]הגהה 

חתומה: "ש"ם"[. 
שלחן גבוה: ]1[, יא; א-סא, סג-קנו; לג, ]1[, מ-סב, סה-צד, צג-קב, 
קא-קלה דף. חסרים 9 דפים: דף ]2[, סב, לד-לה, לז-לט, סג-סד. 
דפים לד-לה, לז-לט, סג-סד הושלמו בכתב-יד )דף מ הושלם גם 
הוא בכתב-יד, אך הדף המקורי נמצא, עם קרע חסר(. יא דף לאחר 
צו,  א,   ,]1[ יוסף:  אהל  הספר.  בסוף  במקור  מופיעים  השער  דף 
כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   27 אחרונים.  דפים   2 חסרים  דף.   ]7[
בהם כתמי רטיבות. סימני עש, בחלק מהדפים סימנים קשים, עם 
פגיעות בטקסט. קרעים חסרים במספר מקומות, כולל דף השער. 

חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט. כריכה ישנה.
ראשון  חלק  דעה,  יורה  ערוך  שולחן  על  גבוה,  שלחן  ספר   ·
]תקכ"ד- שאלוניקי,  מולכו.  יוסף  רבי  מאת  שלישי,  וחלק 

תקמ"ד 1764-1784[. שני כרכים. מהדורות ראשונות.
אורח  חלק  מתחילת  סימנים  מעט  הובאו  השלישי  החלק  בסוף 

חיים. 
חתימה בדף השער של כרך חלק ראשון: "חנני אלדים ויתן לי גם 
את זה, זה שמי הצעיר יאודה עלי..." ]רבי יהודה עלי בעל "קמח 
סולת"[. חתימות בדף השער של כרך חלק שני: "אני עני יאודה 

עלי...", "זה הספר שלי... אפרים אלקלעי...". 
כרך ראשון )חלק א'(: ]2[, ריג דף. 29 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. 

כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. כריכה ישנה. 
כרך שני )חלק ג'(: ]1[, ריט; מא דף. 28 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, 
בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. בלאי. קרעים 
חסרים, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים, עם פגיעה בטקסט. 

כריכה ישנה. 
רבי אליהו הכהן  ומספר הגהות של  בשלושת הכרכים חתימות 

רבין, שהיה רב העדה הבוכרית בירושלים.

פתיחה: $400 
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- מהדורה ראשונה של חיבורי שני  דובנא, תק"פ   - חיים  48. שו"ע אורח 
ו"יד אפרים" - עם  האחים הגאונים ממשפחת מרגליות - "שערי תשובה" 

הסכמות גדולי החסידות - חתימות

]דובנא,  ויד אפרים.  היטב, שערי תשובה  חיים, עם באר  אורח  ערוך  סט שלם של שולחן 
תק"פ 1820[. שני חלקים בשני כרכים. המהדורה הראשונה של החיבור "שערי תשובה" מאת 
רבי חיים מרדכי מרגליות אב"ד דובנא ומו"ל מהדורה זו, ומהדורה ראשונה של החיבור "יד 

אפרים" מאת אחיו רבי אפרים זלמן מרגליות מברודי, שנדפסו בחיי המחברים. 
בראש חלק א' הסכמות רבי יעקב מליסא בעל "נתיבות המשפט", רבי משה סופר אב"ד 
פרשבורג בעל "חתם סופר", רבי אריה ליב קצנלנבוגן אב"ד בריסק, רבי מרדכי מקרמניץ 
)בנו של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב(, רבי אברהם יהושע העשיל – ה"אוהב ישראל" מאפטא, 

והאדמו"ר רבי דוב בער שניאורסון מליובאוויטש )האדמו"ר האמצעי(.
רישומי בעלות עתיקים: "שייך להרב מו"ה מנחם מענדל מרגליות מבוזון ]ביעז'ון?[, קניתי 

מהרב הגדול הצדיק מו"ה חיים שווערזענס זצללה"ה...". 
]10[, שעא דף; ]2[, שכה, ]1[ דף. 20.5-21 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. כתמים כהים בשערי 
שני הכרכים. סימני עש בכרך ב', עם פגיעות בטקסט בכמה דפים. כריכות עור מקוריות, 

פגומות.

פתיחה: $400

47. Ketzot HaChoshen, Part I – First 
Edition – Lviv, 1788
Ketzot HaChoshen, on Shulchan Aruch 
Choshen Mishpat, Part I, by R. Aryeh 
Leib HaKohen Heller. Lviv: Rebbetzin 
Yehudit [Rosanes], [1788]. First edition.
With Kuntres HaSefekot by the brother 
of the author, R. Yehuda HaKohen 
(author of Terumat HaKeri).
Ketzot HaChoshen is a classic work of 
scholarly Torah study, and for over two 
hundred years, has been considered the 
key guide for yeshiva in-depth Torah 
study throughout the world.
[2], 129; 15 leaves. 33 cm. Most leaves 
in good condition. Stains. Worming, 
affecting text. Large open tears to three 
final leaves, affecting text, repaired. 
Inscriptions on title page. New binding.

Opening price: $300

47. ספר קצות החושן, חלק ראשון - מהדורה ראשונה - לבוב, תקמ"ח
ספר קצות החושן, על שולחן ערוך חושן משפט, חלק ראשון, מאת הגאון רבי אריה ליב הכהן הלר. לבוב, ]תקמ"ח 

1788[. דפוס הרבנית יהודית ]רוזאניס[. מהדורה ראשונה.
עם "קונטרס הספקות", לאחי המחבר, הגאון רבי יהודה הכהן )בעל "תרומת הכרי"(. 

ספר קצות החושן הוא אחד מספרי היסוד של הלמדנות התורנית, ובמשך יותר ממאתים שנה נחשב למורה הדרך 
העיקרי ללימוד עיוני בישיבות מכל החוגים ובארצות שונות.

]2[, קכט; טו דף. 33 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. בשלושת הדפים 
האחרונים, קרעים חסרים גדולים, עם פגיעה בטקסט, משוקמים. רישומים בדף השער. כריכה חדשה.

פתיחה: $300 

47

48a



47

ספרי יסוד

 - איגר  עקיבא  רבי  תשובות   .49
מהדורה ראשונה - וורשא, תקצ"ה

הפסקים  ספר  איגר,  עקיבא  רבי  תשובות 
מן  א'  וחלק  הלכה[  פסק  לשואלים  ]תשובות 
באורי  למבקשים  ]תשובות  הכתבים  ספר 

סוגיות[. וורשא, תקצ"ה 1834. שני שערים.
מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר רבינו 
"על  שידפיסוהו  מבניו  שביקש  איגר,  עקיבא 
נייר יפה דיו שחור ואותיות נאותות, כי לדעתי 
והכוונה  מתעוררת  והדעת  מתפעל  הנפש 
מתעוררת מתוך הלימוד בספר נאה ומהודר" 
)מתוך ההקדמה(. אכן, ספר זה נדפס על נייר 
להדפסת  מיוחד  באופן  שיוצר  ואיכותי,  עבה 
הספר )בסימני המים של הנייר נרשם שם בית 

.)"Eiger" החרושת, ושם המזמין
]2[, רכב דף. 33 ס"מ. נייר איכותי עבה, בגוון 
ירקרק )בחלקו(. מצב טוב. כתמים. סימני עש, 
האחרונים.  בדפים  בטקסט  קלות  פגיעות  עם 

חותמות. כריכה חדשה. 

פתיחה: $500

48. Shulchan Aruch Orach Chaim 
– Dubno, 1820 – First Edition of 
the Works of Two Outstanding 
Torah Scholars, the Margolies 
Brothers – Shaarei Teshuva and 
Yad Efraim – Approbations by 
Chassidic Leaders – Signatures
Complete set of Shulchan Aruch 
Orach Chaim, with Be'er Hetev, 
Shaarei Teshuva and Yad Efraim. 
[Dubno, 1820]. Two parts in two 
volumes. First edition of Shaarei 
Teshuva by R. Chaim Mordechai 
Margolies, rabbi of Dubno and 
publisher of this edition; and first 
edition of Yad Efraim by his brother 
R. Efraim Zalman Margolies of 
Brody, printed in the lifetime of the 
authors.
Part I begins with approbations by 
R. Yaakov Rabbi of Lissa (author 
of Netivot HaMishpat), R. Moshe 
Sofer Rabbi of Pressburg (the 
Chatam Sofer), R. Aryeh Leib 
Katzenellenbogen Rabbi of Brisk, 
R. Mordechai of Kremnitz (son of 
R. Yechiel Michel of Zlotchov), R. Avraham Yehoshua Heshel Rabbi of Apta and 
Mezhibuzh, and R. Dov Ber of Lubavitch (the Mitteler rebbe).
Early ownership inscriptions: "Belongs to R. Menachem Mendel Margolies of 
Bieżuń[?], I purchased it from the great rabbi and Tzaddik, R. Chaim Schwersenz…". 
[10], 371 leaves; [2], 325, [1] leaves. 20.5-21 cm. Overall good condition. Stains. 
Dark stains on title pages of both volumes. Worming to vol. II, affecting text on 
several leaves. Original leather bindings, damaged.

Opening price: $400

49. Responsa of Rabbi Akiva Eger – First Edition – Warsaw, 1834
Responsa of R. Akiva Eger, Sefer HaPesakim (halachic rulings) and Part I of Sefer 
HaKetavim (explanations of Talmudic topics). Warsaw, 1834. Two title pages.
First edition printed during the lifetime of the author, R. Akiva Eger, who requested 
of his sons to print it "on nice paper, in black ink and fine typeface, because, in 
my opinion, the soul reacts and the mind and concentration are awakened when 
studying from a fine and elegant book" (from the foreword). This book was indeed 
printed on thick, high-quality paper, manufactured especially for this printing (the 
watermarks of the paper bear the name of the manufacturer and the name of the 
customer "Eiger").
[2], 222 leaves. 33 cm. Thick high-quality paper, greenish in part. Good condition. 
Stains. Worming, slightly affecting text on last leaves. Stamps. New binding. 

Opening price: $500
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מהדורה   - הרמב"ם  על  הלוי  חיים  רבינו  חידושי   .51
ראשונה - בריסק, תרצ"ו 

הלוי  חיים  רבי  על הרמב"ם, מאת  חיים הלוי  רבינו  חידושי  ספר 
סולובייצ'יק אב"ד בריסק. בריסק, תרצ"ו 1936. מהדורה ראשונה.

לאחר  שנה  כ-18  שנדפס  מבריסק,  הגר"ח  של  המפורסם  ספרו 
פטירתו, ע"י בנו הגרי"ז. ספרו זה, שבו השקיע הגר"ח את תמצית 
חייו, הוזכר על גבי מצבתו כהבטחה שהספר עתיד לראות אור: 
"השאיר אחריו ברכה בכתב-יד חבור גדול על הרמב"ם שיראה 
אור". מסיבות שונות התעכבה הדפסת הספר זמן כה רב. הסיבה 
עתק  )סכום  דולרים   600 של  מחסור  הייתה  לעיכוב  העיקרית 
בימים ההם( שנדרשו להדפסה. בשנות התר"צ יצא רבי יחזקאל 
לעורר  קורא"  ב"קול  הגר"ח,  של  המובהק  תלמידו  אברמסקי, 
רבנים ונדיבים שירתמו להשגת תקציב להדפסת הספר. בקריאתו 
זו מגדיר הגר"י אברמסקי את הספר שלפנינו במילים אלו: "בספר 
שנה  עשרה  כשלש  ברבים  שהשמיע  תורתו  חדושי  נכללו  הזה 
וולזין,  במתיבתא  מובהקה  היותר  בישיבה  הישיבה,  ראש  בתור 
שבתוך  הנקודה  אל  ישר  להגיע  איך  הנכונה  הדרך  סלל  שבהם 
הדבר  של  היסוד  ועיקר  עומק  בהבנת  וענין  ענין  שבכל  העגול 
לכל  ההלכה  שרש  ומלבן  מזקק  מיישר,  לוטש,  כשהוא  הנדון, 

סניפיה וענפיה...".
ממעריצי  כמה  היו  הספר,  הדפסת  מלאכת  סוף  סוף  כשהחלה 
תורת הגר"ח שלא הייתה להם הסבלנות להמתין עד שתושלם 
מלאכת ההדפסה. לכן, על פי בקשתם, כל קונטרס שיצא מהדפוס 
תיכף נשלח אליהם. ידוע על שלושה שנשלחו אליהם קונטרסים 
ה"דבר  גרודז'ינסקי,  עוזר  חיים  רבי  אלה  היו  כשנדפסו.  מיד 

אברהם" מקובנא ורבי יחזקאל אברמסקי.
יצירה בפני עצמה היא ההקדמה המפורסמת שכתבו בני המחבר 
נכתבה  בה  מילה  וכל  מזוקקת,  סולת  היא  שגם  הספר,  בראש 
נדפס  הספר  בהקדמת  מרובות.  ולאחר התלבטויות  ראש  בכובד 
שדרך לימודו של הגר"ח היא "עפ"י הדרך אשר הורו לנו רבותינו 
המחבר,  של  נפשו  ידיד  בהוראת  נכתב  זה  משפט  הראשונים". 
המו"צ המפורסם של בריסק רבי שמחה זליג ריגר, אך בני המחבר 
הססו לכתוב כך. באותם ימים הגר"ח התגלה בחלום לרבי שמחה 
זליג, ואמר לו שכעת בעולם האמת הוא נוכח לראות שאכן דרך 
הראשונים".  רבותינו  לנו  הורו  אשר  הדרך  פי  "על  היא  לימודו 
לאור זאת הסכימו בני המחבר להכניס את המשפט להקדמתם. 
מסופר שאת משפט הסיום "החותמים ברעדה בני הגאון המחבר 
)ש'  ממש  של  רעד  נתקפות  כשידיו  הגרי"ז  כתב  זצוקללה"ה" 

50. Chafetz Chaim – First Edition – Vilna, 1873
Chafetz Chaim, laws of guarding one's speech – 
"Laws pertaining to the prohibitions of derogatory 
speech and talebearing, according to the halacha 
derived from the Talmud and halachic literature". 
Vilna, 1873. First edition.
This is the first book authored by R. Yisrael 
Meir HaKohen of Radin, and it was published 
anonymously, though his name appears in Russian 
at the foot of the title page.
R. Yisrael Meir HaKohen of Radin (1837-1933; Otzar 
HaRabbanim 12262), leader of the Jewish people, 
was widely known by the name of his first book, the 
Chafetz Chaim. He founded the Radin yeshiva and 
authored many halachic and ethical works: Mishna 
Berura, Shemirat HaLashon, Ahavat Chessed and 
dozens more.
[4], 2-3, [1], 8-78, 80-81 leaves (without 4 
prenumeranten leaves added to some copies). First 
leaves bound out of sequence. Leaf 79 bound out of 
place, at the beginning. Approx. 21 cm. Good-fair 
condition. Stains. Open tear to last leaf, affecting text. 
Minor wear. Marginal creases. New binding. 

Opening price: $300

50. ספר חפץ חיים - מהדורה ראשונה - ווילנא, תרל"ג 
ספר חפץ חיים, דיני שמירת הלשון "על הלכות איסורי לשון הרע 
ווילנא,  והפוסקים".  ורכילות, על פי הלכה היוצאת מן התלמוד 

תרל"ג 1873. מהדורה ראשונה.
ספרו הראשון של רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין, שיצא לאור 
בעילום שם המחבר. שמו של המחבר רשום בשולי השער ברוסית.

מראדין  הכהן  מאיר  ישראל  רבי  ישראל,  של  רבן  הצדיק  הגאון 
בישראל, על  12262(, שנודע שמו  )תקצ"ז-תרצ"ג, אוצר הרבנים 
שם ספרו הראשון "חפץ חיים", מייסד ישיבת ראדין ומחבר ספרי 

"אהבת  הלשון"  "שמירת  ברורה",  "משנה  רבים:  ומוסר  הלכה 
חסד" ועוד עשרות ספרים. 

שנוספו  פרנומרנטן  דפי   4 ]ללא  דף  פ-פא  ח-עח,   ,]1[ ב-ג,   ,]4[
בחלק מהעותקים[. שיבוש בסדר הדפים הראשונים. דף עט נכרך 
שלא במקומו, בין הדפים הראשונים. 21 ס"מ בקירוב. מצב טוב-
בינוני. כתמים. קרע חסר בדף האחרון, עם פגיעה בטקטס. בלאי 

קל. קמטים בשולי הדפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $300 
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51. Chiddushei Rabbenu Chaim HaLevi on the Rambam – First Edition – Brisk, 1936
The famous foreword written by his sons is a 
masterwork in its own right, and it was reviewed 
and perfected to the point that each word was 
written after much deliberation. His sons wrote in the 
foreword that R. Chaim's method of study "followed 
the path taught by our rabbis, the Rishonim". This 
sentence was written by the directive of the author's 
close companion, the famous posek of Brisk, R. 
Simcha Zelig Rieger, but the author's sons hesitated 
to write this. At that time, R. Chaim appeared to R. 
Simcha Zelig in a dream and told him that now in the 
World of Truth, he has come to realize that indeed 
his study approach "follows the path taught by our 
rabbis, the Rishonim". Thus, the author's sons agreed 
to include this sentence in their foreword. Reputedly, 
the closing sentence "Who sign whilst trembling, 
sons of the author", was written by R. Yitzchak Ze'ev 
while his hands actually trembled (Sh. Meller, Raban 
shel kol Bnei HaGolah, I, Jerusalem 2014, pp. 592-593 
and note 60).
For more information regarding the special status 
of this book in the Torah world, from the day it 
was published until today, and about the trials and 
tribulations encountered during the printing, see: Sh. 
Meller, Raban shel kol Bnei HaGolah, I, Jerusalem 
2014, Chapter 15 "Heirloom for Generations", pp. 
545-616; A. Suraski, Melech B'Yofyo, Jerusalem 2004, 
pp. 282-287; 219-221.
[1], 112 leaves. High-quality paper. 33.5 cm. Good-
fair condition. Numerous stains, wear. Minor 
tears. Marginal paper repairs to first two leaves. 
Handwritten inscription on title page. New leather 
binding.

Opening price: $500

Chiddushei Rabbenu Chaim HaLevi on the Rambam, 
by R. Chaim HaLevi Soloveitchik Rabbi of Brisk. 
Brisk, 1936. First edition.
The famed book of R. Chaim of Brisk, printed by his 
son, R. Yitzchak Ze'ev Soloveitchik, some 18 years 
after the death of the author in 1918. This book is 
R. Chaim's magnum opus and a promise that it will 
be published was inscribed on his tombstone: "He 
left behind a manuscript of a large composition on 
the Rambam which will be published". For various 
reasons, the printing of this book was delayed for 
a long time. The main reason for the delay was 
the lack of 600 dollars (a huge sum in those days) 
necessary for printing the book. In the 1930s, R. 
Yechezkel Abramsky, who was a close disciple of R. 
Chaim, printed a public proclamation calling rabbis 
and donors to undertake the collection of funds for 
printing the book. In this proclamation, R. Abramsky 
describes the book with these words: "This book 
contains Torah novellae which he taught in public 
over a period of thirteen years, when he served as dean 
of the outstanding Volozhin yeshiva. These novellae 
pave the correct path to immediately pinpoint the 
core of each topic, with understanding of the depth 
and essence of each subject under discussion, as he 
polishes, straightens, refines and clarifies the root of 
the halacha and all its branches…".
When the printing of the book finally began, some 
of the admirers of R. Chaim and his teachings did 
not have the patience to wait until the work was 
completed and requested that each completed 
section be immediately sent to them. We know of 
three who thus received these booklets immediately 
after printing: R. Chaim Ozer Grodzinski, the Dvar 
Avraham of Kovno and R. Yechezkel Abramsky.

מלר, רבן של כל בני הגולה, א', ירושלים תשע"ד, עמ' 592-593, 
ובהערה 60(.

על מעמדו המיוחד של הספר בעולם התורה, מיום צאתו לאור 
מלר,  ש'  ראה:  בהדפסתו,  והעיכובים  ועל התלאות  לימינו,  ועד 
"ירושה  טו  פרק  תשע"ד,  ירושלים  א',  הגולה,  בני  כל  של  רבן 
לדורות", עמ' 545-616; א' סורסקי, מלך ביפיו, ירושלים תשס"ד, 

עמ' 282-287, 219-221. 
כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   33.5 איכותי.  נייר  דף.  קיב   ,]1[
רבים ובלאי. קרעים קלים. הדבקות נייר דבק בשולי שני הדפים 

הראשונים. רישום בכתב יד בדף השער. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $500
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Dancing with "R. Chaim" on Simchat Torah 

"R. Baruch Dov [Leibowitz] became very excited upon seeing R. Chaim Solovietchik's book 
Chiddushei Rabbenu Chaim HaLevi in print, and he whispered several times: 'The holy rabbi's 
book'. He ordered wine to be served, and said that if only they would discern the great light 
shining now in the world, they would joyfully escort the book with instruments and dancing. 
His mind wasn't put at ease until he found the opportunity to do just that. At the time of the 
dedication of the new building of the Kamenitz Yeshiva (Chanukah 1936), when the yeshiva's 
Torah scrolls were being brought to their new home under a chuppah with instruments and 
dancing, R. Baruch Dov led the parade holding R. Chaim Soloveitchik's book in his hand" 
(Rabbi Baruch Dov Leibowitz, Tel Aviv 1957, p. 80). On Simchat Torah in the Kamenitz Yeshiva, 
R. Baruch Ber and his disciples danced with the book of his prime teacher (Raban shel kol Bnei 
HaGolah, I, Jerusalem 2014, p. 589).
Following the passing of R. Shlomo Zalman Auerbach, one of the grandsons divided up his 
books between the family members. When his uncle R. Shmuel Auerbach was asked which 
books he wished to receive, he asked for only two books which he had an emotional connection 
with, and one was the book Chiddushei Rabbenu Chaim HaLevi (first edition). On that 
occasion, R. Shmuel related that when the book was published, his father R. Shlomo Zalman 
sent a letter from Jerusalem to R. Yitzchak Ze'ev in Brisk, requesting to purchase the book, 
with the payment enclosed, and the book was sent to him by post from Brisk. R. Shmuel thus 
explained the importance of this book in his eyes. (Shmuel BeDoro, Jerusalem, 2020, p. 336).

לרקוד עם "ר' חיים" בהקפות בשמחת תורה

"כשהופיע בדפוס ספרו של הגרח"ס 'חדושי רבנו חיים הלוי', נתרגש ר' ברוך דוב 

]ליבוביץ[ עד מאד בראותו את הספר, ולחש בשפתיו כמה פעמים: דעם הייליגען 

רבינ'ס ספר )ספרו של הרבי הקדוש(. הוא ציוה להגיש יין לשלחן, ואמר שאלמלי 

הספר  מובילים את  היו  תבל,  פני  על  עכשיו  הגדול שהופיע  באור  מכירים  היו 

בתופים ומחולות. ולא נתקררה דעתו עד שמצא את ההזדמנות גם לזה. בשעה 

שחגגו בקמניץ את חגיגת חנוכת הבית של הבנין החדש של הישיבה )בחנוכה 

של שנת תרצ"ז( והובילו את ספרי התורה של הישיבה לבנין החדש תחת חופה 

של  כשספרו  התהלוכה  בראש  דוב  ברוך  ר'  צעד  שיר,  וכלי  ומחולות  בתופים 

הגרח"ס בידו" )רבי ברוך דוב לייבוביץ, תל-אביב תשי"ז, עמ' פ(. בהקפות בשמחת 

תורה בישיבת קמניץ, רקדו הגרב"ב ותלמידיו עם הספר של רבו המובהק )רבן של 

כל בני הגולה, א', ירושלים תשע"ד, עמ' 589(. 

לאחר פטירת מרן הגרש"ז אויערבאך, טיפל אחד הנכדים בחלוקת ירושת ספריו 

בין בני המשפחה. כששאל את דודו הגאון רבי שמואל אויערבאך באלו ספרים 

הוא מעוניין, הוא ביקש רק שני ספרים שהיה לו קשר רגשי אליהם, אחד מהם 

אז,  סיפר  שמואל  רבי  ראשונה(.  )מהדורה  הלוי  חיים  רבנו  חידושי  הספר  היה 

שבשעה שהספר יצא לאור, שלח אביו רבי שלמה זלמן מכתב מירושלים לעיר 

בריסק, בו ביקש מאת מרן הגרי"ז לרכוש את הספר, עם תשלום שצורף למכתב, 

והספר נשלח אליו בדואר מהעיר בריסק. רבי שמואל הסביר בכך את חשיבותו 

של ספר זה בעיניו. )עפ"י שמואל בדורו, ירושלים, תש"פ, עמ' שלו(.
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53. ספר גנת אגוז - האנויא, שע"ה - מהדורה ראשונה
ספר גנת אגוז, בחכמת הקבלה, לרבינו יוסף ן' גיקטילא. האנויא, 
]שע"ה 1614[. דפוס אליעזר בן חיים ואליהו בן זעליקמן אולמא. 

מהדורה ראשונה. הסכמת רבי ישעיה הורוויץ )השל"ה הקדוש(.
שער מאויר, חלק מנוסח השער בדיו אדומה. טבלאות ותרשימים 

קבליים בצורת עיגול.
מד, מג-נח, נח-עה דף. ספירת דפים משובשת. 29 ס"מ. מצב בינוני. 
דפים רבים כהו מאד באזור הטקסט. כתמים )בהם כתמי רטיבות( 
בצילום(  )הושלמו  השער  בדף  משוקמים  חסרים  קרעים  ובלאי. 
ובדף האחרון )עם פגיעה בטקסט(. סימני עש משוקמים בדף השער 

)עם פגיעה באיורים( ובמקומות נוספים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $800

52. Zohar Chadash and Midrash HaNe'elam – 
Midrash Shir HaShirim and Eichah – Kraków, 
1603 – Signatures and Glosses
Zohar Chadash and Midrash HaNe'elam and 
Tikkunim by R. Shimon bar Yochai. With: Midrash 
[Zohar] on Shir HaShirim and Eichah. Kraków: Isaac 
son of Aaron of Prostitz: [1603]. Second edition.
Two parts in one volume. Separate title page for 
Midrash Shir HaShirim and Eichah.
This edition features a new foreword from the 
kabbalist R. Moshe Mordechai Margolies Rabbi of 
Kraków, who proofread and corrected the text of the 
first edition.
Ownership inscription on title page: "R. Uri 
Mordechai of Bolekhiv". Another deleted inscription.
Glosses in early Ashkenazic script on p. 111b.
[6], 112; 48; 36 leaves. The leaves of part two were 
originally bound in opposite order: 36; 48 leaves. 17.5 
cm. Good condition. Stains, including dampstains. 
Tears to final leaves, repaired. Minor worming. 
Leaves trimmed, affecting text (with loss), and 
affecting title border of Part II. Inscriptions. Old 
binding, with minor damage.

Opening price: $1000

52. ספר זוהר חדש ומדרש הנעלם - מדרש שיר השירים ואיכה - קראקא, שס"ג - חתימות והגהות
מדרש  עם:  להרשב"י,  ותיקונים  הנעלם  ומדרש  חדש  זוהר  ספר 
]זוהר[ לשיר השירים ואיכה. קראקא, ]שס"ג 1603[. דפוס יצחק בן 

אהרן מפרוסטיץ. מהדורה שניה.
שני חלקים בכרך אחד. שער נפרד למדרש שיר השירים ואיכה.

משה  רבי  המקובל  מאת  חדשה,  הקדמה  נדפסה  זו  במהדורה 
מרדכי מרגליות אב"ד קראקא, שאף הגיה ותיקן את נוסח הטקסט 

בדפוס הראשון.
רישום בעלות בדף השער: "מו"ה אורי מרדכי מבאלחטוב". רישום 

נוסף מחוק. 

הגהות בכתיבה אשכנזית עתיקה בדף קיא/2. 
]6[, קיב; מח; לו דף. במקור נכרכו הדפים בחלק השני בסדר הפוך: 
רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   17.5 דף.  מח  לו; 
קרעים משוקמים בדפים האחרונים. סימני עש קלים. חיתוך דפים, 
החלק  של  השער  במסגרת  ופגיעה  בטקסט,  וחיסרון  פגיעות  עם 

השני. רישומים. כריכה ישנה, עם פגמים קלים. 

פתיחה: $1000

ספרי קבלה
ראה עוד בפרקים: דפוסי סלאוויטא ורוסיה-פולין; עותקים מיוחסים; הגהות וחתימות

Kabbalah Books

5253
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54. ספר סמיכת חכמים - שני החלקים - פרנקפורט דמיין, תס"ד-תס"ו - עותק מיוחס עם חתימות אבות שושלת רבני משפחת פוזן 
– "הקדמת סמיכת  ספר סמיכת חכמים, חלק ראשון "ברכת ה'" 
חכמים", וחלק שני "קדושה וברכה", חידושים על מסכת ברכות, 
מאת הגאון המקובל רבי נפתלי הכהן כ"ץ, אב"ד פרנקפורט דמיין. 
פרנקפורט דמיין, ]תס"ד-תס"ו 1704-1706[. מהדורה ראשונה. שני 
שערים מאוירים בתחריט עץ מפואר. בדף שאחרי השער הראשון 

– שיר מודפס בצורת כוכב.
בשער הספר הראשון: חתימת רבי "זלמן פוזנר", וחתימת בנו רבי 
"יעקב פוזנא". בדף המגן האחורי, רישום בעלות שהספר "שייך 

להרב המפורסם מהור"ר יעקב פוזנא בק"ק פפ"ד יע"א".
לפנינו עותק מיוחס, עם חתימות אבות שושלת רבני משפחת פוזן 
הזה,  היום  עד  נמשכת  והיא  אשכנז  בגדולי  שראשיתה  )פוזנא( 
בארה"ב  ישראל  בארץ  כרבנים,  היום  עד  מכהנים  ומצאצאיהם 

ובאירופה. 
אבי המשפחה – החתום בספר שלפנינו – הוא הגאון רבי יקותיאל 
בגיל  תקנ"ג(.  )נפטר  פרידברג  ואב"ד  באופיבאך  דיין  פוזנא  זלמן 
צעיר עזב את פוזן עיר מולדתו, ונדד ממדינת "פולין גדול" למדינות 

גרמניה ]באותה תקופה מחוז פוזן היה שייך למדינת פולין[. 
פוזנא  יעקב  רבי  הגאון   – שלפנינו  בספר  הוא  אף  החתום   – בנו 
דינו של  עוד בבית  דיין בפרנקפורט דמיין, שכיהן  )תקל"ב-תר"ט( 
יעקב  רבי  של  בהלוויתו  לוי".  "מחנה  בעל  ובנו  ה"הפלאה"  בעל 
פוזנא, התערב ועד הקהילה בעיר פרנקפורט וסירב לתת לרבנים 

הוקמה  כך,  בעקבות  הקברות.  בבית  להספידו  ברפורמה  שלחמו 
הקהלה החרדית העצמאית של הרש"ר הירש בעיר. בנו הוא רבי 
אליעזר פוזנא רב בחברת קלויס בפפד"מ )תקס"ג-תרכ"ו( ונכדו הוא 

רבי גרשון פוזנא שכיהן כחמישים שנה כדיין בפרנקפורט.
הראשון  לחלק  כאשר  חכמים",  "סמיכת  הוא  הכולל  הספר  שם 
של ה"הקדמה" הארוכה בחכמת הקבלה ניתן בשער השם "ברכת 
יהו"ד" )ברכת ה'(, ולחלק השני של החידושים על מסכת ברכות 

ניתן השם "קדושה וברכה".
הספר נדפס בחיי המחבר – הגאון המקובל המפורסם רבי נפתלי 
אשכנז,  בארצות  הנודעים  המקובלים  מגדולי  )ת"י-תע"ט(,  כ"ץ 
אב"ד אוסטראה, פוזנא ופרנקפורט דמיין. מנעוריו החל רבי נפתלי 
כי  עד  המופלגת,  ובהתמדתו  והקדושה  הנוראה  בהנהגתו  כ"ץ 
לראש  נתמנה  נישואיו  לאחר  מיד  פה.  בעל  הש"ס  כל  את  למד 
ישיבת אוסטראה, ובהיותו כבן שלושים נתמנה לרבה של העיר 
כרבה  לכהן  עבר  תמ"ט  בשנת  אוקראינה.  גליל  וכל  אוסטראה 
של פוזנא. באותו הזמן, בהיותו רק כבן ארבעים, נתמנה לראש 
התורנית  הסמכות  שהיה  תפקיד  ארצות",  ארבע  "ועד  ומנהיג 
לרבה  נתמנה  תס"ד  בשנת  ופולין.  אשכנז  ארצות  בכל  העליונה 
של העיר פרנקפורט דמיין, בירת לימוד התורה בגרמניה. לאחר 
העיר  מן  לברוח  נאלץ  תע"א,  בשנת  בפפד"מ  הגדולה  השריפה 
מעשית,  בקבלה  עיסוקו  בשל  פרצה  שהשריפה  עלילה  )עקב 

השבעות וכתיבת קמיעות(. לאחר נדודים שונים פנה לנסוע לארץ 
קברו  עמיו.  אל  ונאסף שם  נחלה  לקושטא  כשהגיע  אך  ישראל, 
בעיר קושטא מהווה עד היום מקום אליו מגיעים מרחבי העולם 

לתפילה ולישועה. 
מסופר כי בעת שהגיע הבעש"ט לעיר קושטא בדרכו לארץ ישראל, 
התגלה אליו רבי נפתלי כ"ץ בחלום הלילה, וגילה לו כי לא יזכה 
לעלות לארץ ישראל כשם שהוא לא זכה, ונסתלק בעיר קושטא – 

ומשום כך פנה הבעש"ט וחזר על עקבותיו לעירו מז'יבוז'.
ואיכותי. שוליים  נייר עבה  33 ס"מ.  דף.   ]1[ ]1[, קמ,  ג-עט;   ,]2[
בשער  ובלאי  קרעים  רבים.  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  רחבים. 
הראשון ובשולי הדפים הראשונים. קרעים חסרים בשולי דף ]2[ 
עם פגיעה קלה בטקסט )דף זה – עם שיר הכוכב, רחב יותר משאר 
בשולי  עובש  וכתמי  רטיבות  נזקי  במקצת(.  ומקופל  הספר  דפי 

הדפים האחרונים והראשונים. כריכה חדשה.
הספר,  הדפסת  לאחר  שנוסף  הנדיר,  הדף  נכרך  קמ,  דף  לפני 
אינו  זה  דף  וברכה".  קדושה  בספר  מהגהות  "נשמט  שכותרתו: 
העותק  בסוף  מופיע  אך  החכמה",  ב"אוצר  הסרוק  בעותק  מופיע 

הסרוק ב"היברו בוקס". 

פתיחה: $800

53. Ginat Egoz – Hanau, 1614 – First Edition
Ginat Egoz – Kabbalah, by R. Yosef Gikatilla. Hanau: 
Eliezer son of Chaim and Eliyahu son of Seligman 
Ulma, [1614]. First edition. Approbation by R. 
Yeshaya Horowitz (the Shelah).
Title printed in red and black within historiated 
border. Kabbalistic diagrams.
44, 43-58, 58-75 leaves. Misfoliation. 29 cm. Fair 
condition. Heavy browning to text block. Stains 
(including dampstains) and wear. Open tears to title 
page, repaired (with photocopy replacement) and 
to final leaf (affecting text). Worming to title page 
(affecting illustrations), and in other places, repaired. 
New leather binding.

Opening price: $800
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affecting text (this leaf, with the star-shaped poem, 
is wider than the other leaves and folded). Damage 
from past dampness and mold stains to margins of 
first and final leaves. New binding.
Bound before leaf 140, is the rare leaf entitled 
"Omitted from the glosses of Kedusha UBeracha", 
which was added to the book after the printing. This 
leaf does not appear in the copy scanned into Otzar 
HaChochma, but it is included in the copy scanned 
into Hebrew Books.

Opening price: $800

54. Semichat Chachamim – Both Parts – Frankfurt am Main, 1704-1706 – Important Copy, With 
Signatures of the Forefathers of the Posen Family Rabbinic Dynasty

a lengthy foreword on Kabbalah, is entitled Birkat 
Hashem on the title page, and part II, novellae 
on tractate Berachot, bears the title of Kedusha 
UBeracha.
The book was printed in the lifetime of the author 
– R. Naftali Katz (1650-1719) a foremost kabbalist, 
rabbi of Ostroh, Posen and Frankfurt am Main. From 
a young age, R. Naftali Katz adopted his awesome 
and holy practices and studied with outstanding 
diligence, until he knew the entire Talmud by 
heart. Immediately following his wedding, he was 
appointed dean of the Ostroh yeshiva, and at the 
age of 30, he was appointed rabbi of Ostroh and the 
entire district of Ukraine. In 1689, he went to serve as 
rabbi of Posen. At that time, when he was only forty 
years old, he was appointed head of the Vaad Arba 
Aratzot, a position which was in effect the highest 
Torah authority in all Ashkenazic countries. In 1704, 
he was appointed rabbi of Frankfurt am Main, capital 
of Torah study in Germany. After the great fire in 
Frankfurt am Main in 1711, he was compelled to flee 
(due to the rumor that the fire broke out due to his 
engaging in practical Kabbalah, performing hashbaot 
and writing amulets). After much wandering, he set 
out for Eretz Israel, yet fell ill in Constantinople, were 
he passed away. His gravesite in Constantinople 
serves until this day as a pilgrimage destination for 
prayer and salvation.
Reputedly, when the Baal Shem Tov arrived in 
Constantinople on his way to Eretz Israel, R. Naftali 
Katz appeared to him in a dream and revealed to him 
that he would not merit to immigrate to Eretz Israel, 
just like he himself hadn't and had passed away 
in Constantinople. The Baal Shem Tov therefore 
returned to his town, Medzhybizh.
[2], 3-79; [1], 140, [1] leaves. 33 cm. Thick, high-quality 
paper. Wide margins. Good-fair condition. Many 
stains. Tears and wear to first title page and margins 
of first leaves. Open marginal tears to leaf [2], slightly 

Semichat Chachamim, Part I – Birkat Hashem 
– Preface to Semichat Chachamim, and Part II – 
Kedusha UBeracha, novellae on tractate Berachot, 
by the kabbalist R. Naftali HaKohen Katz, rabbi of 
Frankfurt am Main. Frankfurt am Main, [1704-1706]. 
First edition. Two elaborate woodcut title pages. The 
first title page is followes by a plate featuring a star-
shaped poem. 
On the first title page: signature of R. "Zalman 
Posner", and of his son R. "Yaakov Pozna". On the 
back endpaper, ownership inscription: "Belongs to 
the renowned R. Yaakov Pozna, Frankfurt am Main".
This copy bears signatures of the forefathers of the 
Posen family rabbinic dynasty, which stemmed from 
leading German rabbis, and continues until this day 
with its descendants serving as rabbis in Eretz Israel, 
the United States and Europe.
The patriarch of the family, whose signature appears 
in this book was R. Yekutiel Zalman Pozna, dayan 
in Offenbach and rabbi of Friedberg (d. 1793). At a 
young age, he left Posen (Poznań), his hometown, 
and wandered from Greater Poland to the states 
of Germany (in those times, the Province of Posen 
belonged to Poland). 
His son, whose signature also appears in this book, 
was R. Yaakov Posen (or Pozna, 1772-1849), a dayan 
in Frankfurt am Main who served in the Beit Din of 
the Haflaa and the latter's son, the Machaneh Levi. At 
R. Yaakov Posen's funeral, the Frankfurt community 
board intervened, and barred rabbis who battled 
the Reform movement from eulogizing him at the 
cemetery. The Posen family consequently initiated 
the establishment of R. Shimshon Refael Hirsch's 
independent Orthodox community. His son was R. 
Eliezer Posen, rabbi of the Chevrat Kloiz in Frankfurt 
am Main (1803-1866), and his grandson was R. 
Gershon Posen, who served as dayan in Frankfurt 
for fifty years.
The book was named Semichat Chachamim. Part I, 
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שלם  סט   - ראשונה  מהדורה  הרש"ש,  סידור   .56
ותרע"ו  תרע"א-תרע"ב  ירושלים,   - כרכים  בשלושה 
- עותק המקובל רבי יהודה צבי ברנדויין, עם הגהות 

קבליות רבות וארוכות בכתב-ידו

סידור תפלה, למו"ר הרב הקדוש רבי שלום שרעבי, סידור כוונות 
ירושלים,  חלקים.  בתשעה  ומהרח"ו,  האר"י  כתבי  עפ"י  הקבלה 
מגדולי  הסכמות   .]1916  ,1911-1912[ ותרע"ו  תרע"א-תרע"ב 

ירושלים. תשעה חלקים בשלושה כרכים. מהדורה ראשונה. 
סידור הרש"ש נשמר באדיקות ובכוונה תחילה בכתבי-יד במשך 
הסידור  של  בכתבי-יד  התפילה  כלל.  נדפס  ולא  רבות  שנים 
היתה נחלתם של המקובלים המכוונים בלבד. רק בשנת תרע"א 
המקובלים  מחכמי  כמה  של  ביוזמתם  לדפוס  להביאו  הוחלט 
הראשון  חלקו  בירושלים.  השמים"  "שער  בישיבת  האשכנזים 
ג-ט  החלקים  תרע"ב.  בשנת  השני  וחלקו  תרע"א  בשנת  נדפס 
נדפסו  עת  )באותה  תרע"ו  בשנת  יותר  מאוחר  כנראה  נדפסו 
בשנית שני החלקים הראשונים(. ראה: הרב משה הלל, סידור 
א  גליון  מכילתא,  קובץ  לחידוש,  מסורת  בין   – הרש"ש  כוונות 
לפנינו המהדורה הראשונה של   .133-158 – כסליו תש"פ, עמ' 

תשעת החלקים.
מופיעות  חותמותיו  ברנדויין.  צבי  יהודה  רבי  המקובל  עותק 

במספר מקומות בשלושת הכרכים. 
עשרות הגהות קבליות ארוכות בשולי הדפים )כתובות בעפרון(, 
צבי  יהודה  רבי  של  בכתב-ידו  הנראה  כפי  אשכנזית,  בכתיבה 
כוונות  על  שנכתב  תוכן,  רב  הגהות  חיבור  לפנינו  ברנדוויין. 
הסידור, ממקובל "מכוון" אשכנזי )רוב המקובלים ה"מכוונים" היו 

מעדות המזרח(.
)תרס"ג- מסטרטין  האדמו"ר  ברנדוויין,  צבי  יהודה  רבי  המקובל 

תשכ"ט(. למד בבחרותו אצל האדמו"ר רבי יואל מסאטמר, היה 
תלמידו המובהק וגיסו של האדמו"ר המקובל רבי יהודה ליב אשלג 
בעל ה"סולם". עסק כל ימיו בתורת הקבלה והפצתה ברבים. נטל 
על עצמו את תפקיד הממונה על צרכי הדת ב"הסתדרות" וכונה 
"רב ההסתדרות". הגיה וסידר לדפוס את ספרי רבו בעל ה"סולם" 

ואף כתב פירוש "מעלות הסולם" על תיקוני הזהר. 
שלושה כרכים. כרך ראשון )חלק ראשון(: ]4[, קלט דף. כרך שני 
)חלק שני(: ]1[, קסא דף. כרך שלישי )חלקים שלישי-תשיעי(: לו; 
קטו; מד; יב; צט, ס-סג )בין דפים סג-סד נכרך שלא במקומו דף צו 
מהחלק הקודם, המופיע פעמיים(; סח; כא דף. בחלק השמיני של 
יום כיפור, חסר דף אחרון )דף סט(. 22 ס"מ בקירוב. מצב משתנה 
טוב-בינוני.  כללי  במצב  והשני  הראשון  הכרכים  הכרכים.  בין 
הכרך השלישי במצב טוב. כתמים. בלאי בחלק מהדפים )בעיקר 
מקומות.  במספר  משוקמים  קרעים  הראשונים(.  הכרכים  בשני 

חותמות. כריכות עור חדשות )אחידות(.

פתיחה: $400 

55. Siddur Kavanot HaAri – Chessed LeAvraham – Mantua, 1783
mourning, funeral service, wedding blessing), 
prayers for epidemics, and more. 
Ownership inscription at the top of the title page, 
in Italian script: "Ours, Shmuel Gallico and his 
grandsons". Stamps of the "Chevrat Ohavei Torah" 
on the title page and other leaves. At the foot of the 
title page, handwritten dedication: "Donated by... 
Avigail Fano and Buna[?] Kimchi, to the Ohavei 
Torah yeshiva on 18th Adar I 1805".
[1], 140 leaves. 21 cm. Fair condition. Stains, 
dampstains and wear. Extensive worming, affecting 
text. Stamps. New binding.

Opening price: $400 

Chessed LeAvraham – siddur Kavanot HaAri, "Three 
books… weekday prayers and Shabbat offering and 
Rosh Chodesh offering… from the writings of the 
Arizal…". Mantua, [1783].
Siddur with commentary, practices and detailed 
kavanot, compiled by the kabbalist R. Avraham 
Tubiana of Algiers, based on the writings of the 
Arizal and his disciples.
Apart from the prayers, the book includes: Seder 
HaShulchan  HaTahor (laws pertaining to the meal 
and Birkat HaMazon), Tikkun Ot HaBrit (bedtime 
Kriyat Shema); Kol Bochim (Tikkun Chatzot), 
Seder Tikkun HaYom (with Pidyon Nefesh, laws of

מנטובה,   - לאברהם  חסד   - האר"י  כוונות  סידור   .55
תקמ"ג

ספרים  "שלשה  האר"י,  כוונות  סידור   – לאברהם  חסד  ספר 
מרן  מכתבי  החדש...  ועולת  שבת  ועולת  החול  סדר  נפתחים... 

מלכא קדישא האר"יאל זצוק"ל...". מנטובה, ]תקמ"ג 1783[.
סידור תפילה עם פירוש, הנהגות וכוונות מפורטות, שערך המקובל 

רבי אברהם טובייאנה מאלג'יר, מתוך כתבי האר"י ותלמידיו.
מלבד התפילות כולל הספר: "סדר השולחן הטהור" )סדר הסעודה 
עם ברכת המזון(; "תיקון אות הברית" )קריאת שמע על המטה(; 
"קול בוכים" )תיקון חצות(; "סדר תיקון היום" )עם "פדיון נפש", 
"משפט מות", "סדר לויה", "ברכת נישואין"(; "סדר תקון המגיפה", 

ועוד.
"שלנו  איטלקית:  בכתיבה  השער,  עמוד  בראש  בעלות  רישום 
בשער  תורה"  אוהבי  "חברת  חותמות  ונכדיו".  גאליקו  שמואל 
ובדפים נוספים. בשולי השער הקדשה בכתב-יד: "נדבת היקרות 
והנכבדות אביגיל פאנו ובונה]?[ קמחי לישיבת אוהבי תורה ביום 

ח"י אדר ראשון שנת התקס"ה". 
ובלאי.  בינוני. כתמים, כתמי רטיבות  ]1[, קם דף. 21 ס"מ. מצב 

סימני עש רבים, עם פגיעה בטקסט. חותמת. כריכה חדשה.

פתיחה: $400

55



55

ספרי קבלה

II (Part II): [1], 161 leaves. Vol. III (Parts III-IX): 
36; 115; 44; 12; 99, 60-63 (leaf 96 of previous part 
included a second time between leaves 63-64); 68; 21 
leaves. Lacking last leaf (leaf 69) of Part VIII – Yom 
Kippur. Approx. 22 cm. Condition varies. Vols. I 
and II in overall good-fair condition. Vol. III in good 
condition. Stains. Wear to some leaves (mostly in 
first two volumes). Tears in several places, repaired. 
Stamps. New (matching) leather bindings.

Opening price: $400

Satmar, and was the close disciple and brother-in-
law of the kabbalist R. Yehuda Leib Ashlag, author 
of the Sulam. He devoted his life to the study of 
Kabbalah, and disseminating it to the public. He 
was in charge of religious matters in the Histadrut 
labor federation, and was known as "the rabbi of the 
Histadrut". He proofread and arranged for print the 
books of his teacher, R. Yehuda Leib Ashlag, and 
even composed a commentary to Tikunei HaZohar 
– Maalot HaSulam. 
Three volumes. Vol. I (Part I): [4], 139 leaves. Vol. 

56. Siddur HaRashash, First Edition – Complete 
Set in Three Volumes – Jerusalem, 1911-
1912 and 1916 – Copy of the Kabbalist Rabbi 
Yehuda Tzvi Brandwein, With Many Lengthy 
Kabbalistic Glosses in His Handwriting
Siddur by R. Shalom Sharabi, with kabbalistic 
kavanot based on the writings of the Arizal and R. 
Chaim Vital, nine parts. Jerusalem, 1911-1912 and 
1916. Approbations by leading Jerusalem Torah 
scholars. Nine parts in three volumes. First edition.
Siddur HaRashash was intentionally not printed for 
many years, and was kept in manuscripts only. Prayer 
using the manuscripts of the siddur was the privilege 
of just a few kabbalist. Finally, in 1911, several 
Ashkenazi kabbalists of Yeshivat Shaar HaShamayim 
in Jerusalem initiated the printing of the siddur. Part 
I was printed in 1911 and Part II in 1912. Parts III-IX 
were apparently printed later, in 1916 (at that time 
the first two parts were printed once again). See: R. 
Moshe Hillel, The Rashash's Meditation Prayer Books 
– Between Tradition and Innovation, Mekhilta 1, 
December 2019, pp. 133-158. This lot comprises first 
edition copies of all nine parts.
Copy of the kabbalist R. Yehuda Tzvi Brandwein. His 
stamp appears in various places in all three volumes. 
Many dozens of lengthy kabbalistic glosses (penciled) 
in the margins, in Ashkenazic script, presumably 
handwritten by R. Yehuda Tzvi Brandwein. The 
glosses, on prayer kavanot, are in effect an entire 
composition, rich in content, written by an Ashkenazi 
kabbalist specializing in kavanot (most kabbalists 
who focused on kavanot were Sephardi). 
R. Yehuda Tzvi Brandwein, Rebbe of Stretin (1903-
1969). He studied in his youth under R. Yoel of 
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[6], 87; 8, 8-11, 11-34, [1] leaf. Approx. 20 cm. 
Good-fair condition. Stains, including significant 
dampstains. Wear. Marginal tears to first leaves. 
Tears to leaf 20, without loss. Worming to several 
leaves. New binding.

Opening price: $600

57. Chesed L'Avraham – Slavita, 1794 – One of 
the First Books Printed by R. Moshe Shapira 
Rabbi of Slavita
Chesed L'Avraham, by the kabbalist R. Avraham 
Azulai. Slavita, [1794]. One of the first books 
printed by R. Moshe Shapira Rabbi of Slavita (son 
of R. Pinchas of Korets). Approbations by prominent 
Chassidic leaders: R. Yaakov Shimshon of Shepetivka 
and R. Aryeh Leib of Volochisk.
This kabbalistic book was held in high esteem by 
great Chassidic leaders and is often cited in early 
Chassidic literature. "I have heard from those who 
speak the truth that the rebbe, author of Shulchan 
Aruch [HaRav] and of the Tanya, instructed to read 
his precious compositions" (from the approbation 
by R. Shimon Menashe Chaikin to the author's 
commentary to Tractate Avot printed in 1910).
The author, R. Avraham Azulai (1570-1644) was 
born in Fez, Morocco. He immigrated to Eretz Israel 
and settled in Hebron. When an epidemic broke 
out in 1619, he fled to Gaza, where he composed 
this book within five weeks. Most of the book is a 
collection and arrangement of the teachings of R. 
Moshe Cordovero, which at that time were still in 
manuscript form. A small part of the content is from 
the Arizal's writing. The book was first printed in 
1685 in two simultaneous editions, in Amsterdam 
and in Sulzbach, and later reprinted in Slavita in 
1794.
Signatures on the title page and following leaf: 
"Nachum son of R. Avraham Menachem Mendel". 
Additional inscriptions and a stamp. 

57. ספר חסד לאברהם - סלאוויטא, תקנ"ד - מהספרים 
שפירא  משה  רבי  האדמו"ר  ע"י  שנדפסו  הראשונים 

רבה של סלאוויטא

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

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

של המחבר למסכת אבות שנדפס בתר"ע(.
שבמרוקו.  בפאס  נולד  )ש"ל-ת"ד(  אזולאי  אברהם  רבי  המחבר, 
עלה לארץ ישראל ודר בחברון. בשנת שע"ט נמלט לעזה מחמת 
הספר  בלבד.  שבועות  בחמשה  זה  ספרו  את  חיבר  שם  מגיפה, 
ברובו הוא ליקוט ועריכה של תורת הרמ"ק שבאותם ימים היתה 
לראשונה  נדפס  הספר  האר"י.  מכתבי  ומיעוטו  בכתבי-יד,  עדיין 
ובזולצבאך,  באמשטרדם  במקביל,  דפוסים  בשני  תמ"ה  בשנת 

ובשנית בסלאוויטא בשנת תקנ"ד.
חתימות בדף השער ובדף שאחריו: "הק' נחום במהר"ר אברהם 

מנחם מענדיל יצ"ו". רישומים נוספים וחותמת. 
]6[, פז; ח, ח-יא, יא-לד, ]1[ דף. 20 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. 
רטיבות קשים. בלאי. קרעים בשולי הדפים  כתמים, בהם כתמי 
הראשונים. קרעים בדף כ', ללא חיסרון. סימני עש במספר דפים. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $600

Books Printed in Russia-Poland – Slavita, Zhitomir and Elsewhereדפוסי סלאוויטא וזיטומיר, ודפוסי רוסיה-פולין
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שערים נפרדים לפירוש רב אלפס ולמשניות סדר זרעים. 
רוב הדפים  נייר תכלכל.  33.5 ס"מ בקירוב.  דף.  ע  ]1[, קלז; סד; 
בהם  כתמים,  בינוני.  במצב  דפים  ומספר  השער  דף  טוב,  במצב 
ובדף שאחריו,  השער  בדף  חסרים  קרעים  בלאי.  רטיבות.  כתמי 
עם פגיעה בטקסט, משוקמים במילוי נייר. פגמים נוספים בדף ב', 
עם פגיעה קלה בטקסט, משוקמים בהדבקת נייר. סימני עש בחלק 

מהדפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $1000

מיום  שנה  ועשרים  חמשה  כלות  "עד  נדפס:  ובמקומו  ההדפסה 
בשנת  מתחילים  השנים  שכ"ה  כלומר,   – הנ"ל"  הדפוס  כלות 
כמובן  זה  )משפט  תקצ"א  בשנת  להסתיים  אמורים  והם  תקס"ו 
חלה  שהתקופה  במפורש  נכתב  בו  הראשון  המשפט  את  סותר 
"מהתחלת הדפוס הנ"ל", כלומר מראשית ההדפסה של מהדורת 

תקס"א-תקס"ו(.
המקורית  בהסכמה  מופיע  שאינו  נוסף  משפט  נדפס  לפנינו 

שבכתב-יד: "הן בתבנית זה הן בתבנית אחר". 
גרשון בכ"ר ראובן  "הצעיר  "רש"י"(:  )בכתב  בדף השער חתימה 

ישל".

58. תלמוד בבלי, מסכת ברכות - סלאוויטא, תקע"ז - 
"הסכמה והרשאה" של בעל התניא

תלמוד בבלי, מסכת ברכות, עם פירושי רב אלפס, רא"ש, מרדכי, 
פירוש המשניות לרמב"ם, מהרש"א ומהר"ם, משניות ותוספתא 
של סדר זרעים. סלאוויטא, ]תקע"ז 1817[. דפוס רבי משה שפירא 
ישראל"  ה"אוהב  התניא,  בעל  הסכמות  עם  סלאוויטא.  אב"ד 

מאפטא ורבי ישראל מפיקוב.
אחד  חידושים;  מספר  התחדשו  התלמוד  של  זו  במהדורה 
החידושים במהדורה זו הוא שלראשונה נדפסו חיבורי "רב אלפס" 
)רי"ף(, ה"מרדכי" והתוספתא באותו כרך יחד עם מסכת התלמוד 

המתאימה.
מהדורה זו נדפסה תוך כדי תחרות קשה עם המדפיס רבי ישראל 
תקע"ו- בשנים  התלמוד  את  הדפיס  הוא  שגם  מקאפוסט,  יפה 

תקפ"ח, אך "הדבר מובן מאליו שהכל פנו לקנות מהדורה שלו ]של 
היפה מאד והמרובה במפרשים"  רבי משה שפירא מסלאוויטא[, 
)ררנ"נ רבינוביץ, בספרו "מאמר על הדפסת התלמוד", עמ' קלא(.

בין  נדפסה  בסלאוויטא,  שנדפסה  הראשונה  התלמוד  מהדורת 
השנים תקס"א-תקס"ו, ביוזמתו ובמימונו של בעל התניא. לקראת 
התניא  בעל  מכר  )תקס"ח-תקע"ג(  השניה  המהדורה  הדפסת 
לידי המדפיס רבי משה שפירא אב"ד  והעבירן  זכויותיו,  את כל 
המהדורה  של  ברכות  מסכת  של  השער  לדף  מעבר  סלאוויטא. 
שפירא  משה  רבי  הדפיס  שלפנינו,  המהדורה  של  וכן  השניה, 
את כתב ה"הסכמה והרשאה" שכתב לו האדמו"ר הזקן, בו כתב 
רבי  המדפיס  לידי  מידיו  ההדפסה  זכויות  כל  את  מעביר  שהוא 

משה ובאי כחו.
בהסכמתו המקורית של בעל התניא, ששרדה בכתב-ידו )צולמה 
עמ'  תשע"ב,  ברוקלין  הזקן",  אדמו"ר  כ"ק  מאת  קודש  ב"אגרות 
שנד(, ישנם מספר הבדלים לעומת הנוסח שנדפס לפנינו. הבעל 
אלו  אך  שפירא,  משה  רבי  על  כבוד  תארי  מספר  כותב  התניא 

הושמטו במהדורה שלפנינו.
זכויות  כל  את  מעביר  הוא  כי  כותב  התניא  בעל  נוסף:  הבדל 
המסכימים  הרבנים  שכתבו  ההגבלות  כל  את  וכן  ההדפסה, 
בהסכמותיהם, אל המדפיס רבי משה שפירא ובאי כחו. בהסכמה 
ועל  המדפיסים  כל  שאר  על  וגזרו...  "גדרו  הרבנים  כי  נכתב 
ולהדפיס הש"ס... עד תום משך כ"ה  כללות עמב"י שלא לחזור 
תקס"א-תקס"ו[,  מהדורת  ]=של  הנ"ל"  הדפוס  מהתחלת  שנים 
כלומר שכ"ה השנים מתחילים בשנת תקס"א ומסתיימים בשנת 
חלילה  "חלילה  המקורי(:  )במכתב  מוסיף  התניא  הבעל  תקפ"ו. 
הש"ס...  ולהדפיס  לחזור  ח"ו  גבולו  להשיג  ישראל  בר  לשום 
בשום תחבולה וערמה בעולם, עד כלות הזמן אשר גבלו הגאונים 
הנ"ל בהסכמותיהם הנ"ל". במשפט זה האחרון חלו ידיים בשעת 
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59. ספר חסידים - זיטומיר, תרי"ז - כריכה מקורית - 
עותק מיוחס

רבי  מאת  פירוש  עם  החסיד,  יהודה  רבי  מאת  החסידים,  ספר 
דוד אפטרוד ופירוש ברית עולם מהחיד"א. זיטומיר, תרי"ז 1857. 
הרב  נכדי  שפירא,  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  דפוס 

מסלאוויטא.
בהם  הראשונים,  ובדפים  הקדמי  המגן  בדף  בעלות  רישומי 
מטעטשש  ווייס  מאיר  לרבי  שייך  שהספר  המעידים  רישומים 
]הגאון הצדיק רבי מאיר ווייס דומ"צ בעיר טעטש, נפטר תרצ"ג, 

מגדולי חסידי בעלז, ראה אודותיו חומר מצורף[.
בלאי  ושרבוטים.  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   22.5 עמ'.   288
וקמטים בפינות דפים. כריכת עור מקורית מעוטרת. פגמים ובלאי 

בכריכה.

פתיחה: $300

58. Babylonian Talmud, Tractate Berachot – Slavita, 1817 – Approbation and Authorization by the 
Baal HaTanya

in this approbation all publishing rights, as well 
as all the restrictions that the rabbis wrote in their 
approbations, to the printer R. Moshe Shapira and his 
heirs. He writes that the rabbis had granted exclusive 
rights to print the Talmud "for twenty-five years 
from the beginning of the printing" of the 1801-
1806 edition. As such, the twenty-five years, which 
began in 1801, would conclude in 1826. Later in the 
approbation, the Baal HaTanya relates to these rights 
(in the original): "Far from any Jew to violate his 
rights and reprint the Talmud… through any ploy or 
ruse in the world, until the time period determined 
by these great Torah scholars in their approbations 
has expired". However, this last sentence was altered 
in print, and it reads: "until the end of the twenty-
five years from the completion of the printing", 
meaning that the twenty-five years only began in 
1806, and would thus end in 1831 (understandably, 
this alteration contradicts the earlier sentence, which 
clearly defines the time period as starting "from the 
beginning of the printing" of the 1801-1806 edition). 
Also added here are the words: "whether in this 
format or in a different format", which do not appear 
in the handwritten approbation.
Signature on the title page, (in Rashi script): "Gershon 
son of R. Reuven Yeshel[?]".
Separate title pages for Rav Alfas and Mishnayot 
Order Zera'im.
[1], 137; 64; 70 leaves. Approx. 33.5 cm. Light-bluish 
paper. Most leaves in good condition, title page 
and several other leaves in fair condition. Stains, 
including dampstains. Wear. Open tears to title page 
and subsequent leaves, affecting text, repaired with 
paper. Other damage to leaf 2, slightly affecting text, 
repaired with paper. Worming to some leaves. New 
binding.

Opening price: $1000 

Babylonian Talmud, Tractate Berachot, with Rav 
Alfas, Rosh, Mordechai, Rambam's commentary on 
Mishnayot, Maharsha and Maharam; Mishnayot 
and Tosefta of Order Zera'im. Slavita: R. Moshe 
Shapira Rabbi of Slavita, [1817]. With approbations 
by the Baal HaTanya, the Ohev Yisrael of Apta and 
R. Yisrael of Pikov.
This Talmud edition offers several innovations; one 
of them being that the works of Rav Alfas (the Rif), 
the Mordechai and the Tosefta were appended to the 
appropriate tractate in each volume.
The printing of this edition took place under heavy 
competition with the printer R. Yisrael Yoffe of 
Kopust, who also printed a Talmud edition in 
1816-1828. Yet "it is self-understood that everyone 
went to buy his edition [of R. Moshe Shapira of 
Slavita], which is very beautiful and contains many 
commentaries" (R. R.N.N. Rabinowitz, Maamar al 
Hadpasat HaTalmud, p. 131).
The volumes of the first Slavita Talmud edition 
were printed in 1801-1806, under the initiative and 
with the funding of the Baal HaTanya. Before the 
printing of the second edition (1808-1813), the Baal 
HaTanya sold all publishing rights to the printer R. 
Moshe Shapira, rabbi of Slavita. On the verso of the 
title page of Tractate Berachot of the second edition, 
as well as in the present edition, R. Moshe Shapira 
printed the letter in which the Baal HaTanya attests 
that he is transferring all the publishing rights to R. 
Moshe Shapira and his representatives.
There are several differences between the original 
approbation by the Baal HaTanya, of which the 
manuscript is still extant (see Igrot Kodesh of the 
Baal HaTanya, Brooklyn 2012, p. 354, for a picture of 
it) and the printed version. The Baal HaTanya refers 
to R. Moshe Shapira with several titles of honor, 
which were omitted in this edition. 
Another difference: The Baal HaTanya transfers

59



59

דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, ודפוסי רוסיה-פולין

 - תקמ"ה  שקלוב,   - לרמח"ל  ומקובל  חוקר  ספר   .61
מהדורה ראשונה

ספר חוקר ומקובל, ויכוח על חכמת הקבלה, מאת רבינו משה חיים 
לוצאטו – הרמח"ל. שקלוב, ]תקמ"ה 1785[. מהדורה ראשונה.

החיבור  התבלט  וכתביו,  רמח"ל  על  הגדול  הפולמוס  במהלך 
המחלוקת  אש  את  אליו  שמשך  החיבורים  מן  כאחד  שלפנינו 
נגדו. הרמח"ל החל לכתבו לאחר שהושבע ע"י חכמי ונציה שלא 
לעסוק בחיבורים הנכתבים באמצעות מגיד מהשמים. החיבור, 
שמכונה אף "מאמר הויכוח", נועד להגן על חכמת הקבלה מפני 
המתנגדים לה, והוא בנוי בצורה של דיאלוג בין חוקר למקובל, 
כשהמקובל מבאר לחוקר את עיקרי חכמת הקבלה. רמח"ל ביקש 
להדפיס את הספר, ואף קיבל על כך הסכמות מרבו רבי ישעיה 
באסאן, מחותנו רבי דוד פינצי רבה של מנטובה ומהמקובל רבי 
רבני  של  חמתם  את  עליו  עורר  אך  באזילה,  שלום  שר  אביעד 
ונציה )שעמדו בראש המתנגדים לרמח"ל(, והם דרשו לראות את 
הספר ולעכב את פרסומו. רבו של הרמח"ל רבי ישעיה באסאן 
יעמוד  שהדבר  מחשש  הספר,  את  מלהדפיס  להניעו  השתדל 
נותר  והוא  הרמח"ל  בחיי  החיבור  נדפס  לא  לבסוף  לרועץ.  לו 
בכתב-יד. מחוגו של הרמח"ל יצאו כמה העתקות של החיבור, 
החיבור  לראשונה  נדפס  הגרסאות  ומאחת  ביניהן,  שינויים  עם 
במהדורה שלפנינו )על חיבור זה וגלגוליו ראה: אביב"י, מאמר 
כתבי  בניהו,   ;49-54 עמ'  תשל"ה,  המעיין,  לרמח"ל,  הויכוח 

הקבלה שלרמח"ל, עמ' 149-158(. 
כז דף. 17.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני עש וקרעים חסרים 
משוקמים  השער,  ובמסגרת  בטקסט  פגיעה  עם  השער,  בדף 
בטקסט,  פגיעה  עם  הספר,  בדפי  עש  סימני  נייר.  בהשלמת 

משוקמים בהשלמת נייר. כריכה חדשה.

פתיחה: $800

60. Machzor for Rosh Hashanah and Yom 
Kippur – Zhitomir, 1858
Machzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur, 
according to the rite of Belarus, Lithuania, Poland, 
Bohemia and Moravia (Nusach Ashkenaz). Zhitomir: 
R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, 
1858.
6, 5-164 leaves. 26 cm. Good condition. Stains. Minor 
wear to first leaves and last leaves. Minor worming 
to title page and several other leaves. Minor tears and 
damage to last leaf, repaired with tape. Old binding.

Opening price: $400

59. Sefer Chassidim – Zhitomir, 1857 – Original 
Binding – Important Ownership
Sefer HaChassidim, by R. Yehuda HaChassid, with a 
commentary by R. David Abterode and the Brit Olam 
commentary by the Chida. Zhitomir: R. Chanina 
Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of 
the rabbi of Slavita, 1857.
Ownership inscriptions on the front endpaper and 
first leaves, including inscriptions attesting that 
the book belongs to R. Meir Weis of Tetsh (Tiachiv; 
R. Meir Weis, dayan and posek in Tetsh, d. 1933, 
prominent Chassid of Belz, see enclosed material). 
288 pages. 22.5 cm. Good-fair condition. Stains and 
scribbles. Wear and creases to corners. Original, 
decorated leather binding. Damage and wear to 
binding.

Opening price: $300

זיטומיר,   - הכיפורים  ויום  השנה  לראש  מחזור   .60
תרי"ח

ויום הכיפורים, כמנהג רייסין, ליטא, פולין,  מחזור לראש השנה 
רבי  דפוס   .1858 תרי"ח  זיטומיר,  אשכנז[.  ]נוסח  ומעהרין  פיהם 

חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא.
בדפים  קל  בלאי  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   26 דף.  ה-קסד  ו, 
הראשונים והאחרונים. סימני עש קלים בדף השער ובמספר דפים 
נוספים. קרעים ופגמים קלים בדף האחרון, משוקמים בנייר-דבק. 

כריכה ישנה.

פתיחה: $400
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ברדיטשוב, תקס"ז   - ברכות  בבלי, מסכת  תלמוד   .62
- הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב - הספר הראשון 

שנדפס בברדיטשוב

רא"ש  ותוספות,  רש"י  פירוש  עם  ברכות,  מסכת  בבלי,  תלמוד 
ומהרש"א ופירוש המשניות להרמב"ם. ברדיטשוב, ]תקס"ז 1807[. 
בראש הספר – הסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבני ודייני בית 
דינו בברדיטשוב, רבי בצלאל מרגליות מאוסטרהא, רבי אברהם 

חיים מזלאטשוב, ורבני ודייני אוסטרהא.
המדפיס, רבי שמואל ב"ר יששכר בער סג"ל, שהקים את הדפוס 
העברי הראשון בברדיטשוב )ראה להלן(, ביקש עם הקמת דפוסו 
להוציא לאור מהדורת ש"ס מלאה, אך לבסוף נדפסה רק מסכת 

ברכות שלפנינו. 
כי היוזם  מהסכמת רבי בצלאל מרגליות למסכת שלפנינו עולה 
"שנודע  מברידטשוב:  יצחק  לוי  רבי  היה  זו  להדפסה  והדוחף 
ומפורסם מעשה דרבינו הקדוש תלמיד גדול המביא לידי מעשה 
רב הרבנים גאון הגאונים בוצינא קדישא חסידא ופרישא תפארת 
ישראל... מהור"ר לוי יצחק נ"י אב"ד דק"ק בארדיטשוב, שנתעורר 
לבבו לזכות את הרבים, בזכותו תליא מלתא לאדפוסיה אדרא...". 
כרך בפורמט בינוני, כל שני דפים מהווים דף אחד של המהדורות 

הרגילות. 
רישומי בעלות של "יוסף ליב במהר"ר יעקב".

 ]2[, ה-קצד דף. 20.5 ס"מ. נייר תכלכל. מצב טוב. כתמים )בהם 
דפים  בדף השער, במספר  ובלאי.  כהים(  וכתמים  רטיבות  כתמי 
לאחריו, וכן בדף האחרון, קרעים עם חסרון ופגיעה בטקסט )בין 
מברדיטשוב(,  יצחק  לוי  רבי  מהסכמת  במילים  פגיעה  היתר, 
משוקמים במילוי נייר. סימני עש, עם פגיעה קלה בטקסט, חלקם 

משוקמים במילוי נייר. כריכת עור חדשה.                  
באותה  שהוקם  בדפוס  בברדיטשוב,  שנדפס  הראשון  הספר  זהו 
המדפיס  סג"ל,  בער  יששכר  ב"ר  רבי שמואל  ידי  על  בעיר  שנה 
החרוץ והנודד שיסד את הדפוס העברי הראשון בקוריץ, ולאחר 
עברי  דפוס  הקים  בהמשך  ובשקלוב.  באלקסניץ  הדפיס  מכן 
כך  כדי  ותוך  באוסטרהא  דפוס  בית  פתח  מכן  לאחר  בפולנאה. 
העברי  הדפוס  יערי,  א'  ראה:  בברדיטשוב.  הדפוס  את  הקים 
בברדיטשוב, קרית ספר כא, תש"ד-תש"ה, עמ' 100 ואילך. רבי לוי 
יצחק מברדיטשוב כותב בהסכמתו שלפנינו על "מוהר"ר שמואל 
במהור"ר ישכר בער סג"ל מדפיס דק"ק אוסטרהא שעלה על לבו 
קהילתנו  פה  מחדש  שהוקם  הדפוס  משבח  על  להעלות  הטהור 

ק"ק בארדיטשוב...". 

פתיחה: $500

HaVikuach LeRamchal, HaMaayan, 1975, pp. 49-54; 
Benayahu, Kitvei HaKabbalah ShelaRamchal, pp. 
149-158).
27 leaves. 17.5 cm. Fair condition. Stains. Worming 
and open tears to title page, affecting text and border, 
repaired with paper. Worming to other leaves, 
affecting text, repaired with paper. New binding.

Opening price: $800 

61. Choker UMekubal by the Ramchal – 
Shklow, 1785 – First Edition
Choker UMekubal, dialogue on kabbalah, by R. 
Moshe Chaim Luzzatto – the Ramchal. Shklow, 
[1785]. First edition.
During the course of the great polemic surrounding 
the Ramchal and his writings, this composition 
stood out as one of the works which drew fierce 
opposition. The Ramchal began composing it after 
he had promised the Torah scholars of Venice that 
he would abstain from writing compositions based 
on the teachings of the Heavenly maggid. This work, 
also known as Maamar HaVikuach, was intended to 
defend the study of kabbalah before its opponents, 
and it is written in the form of a dialogue between 
a rationalist and a kabbalist, during the course of 
which the kabbalist explains to the rationalist the 
fundamental principles of kabbalah. The Ramchal 
wished to publish the book, and even received 
approbations for it from his teacher R. Yeshaya 
Bassan, his father-in-law R. David Finzi Rabbi of 
Mantua and the kabbalist R. Aviad Sar Shalom 
Basilea. However, it aroused the ire of the rabbis of 
Venice (who lead the opposition to the Ramchal), 
and they demanded to examine the book and 
suspend its publication. The Ramchal's teacher, R. 
Yeshaya Bassan, tried to dissuade him from printing 
the book, concerned that it might be to his detriment. 
Ultimately, this book was not printed in the lifetime 
of the Ramchal, and it remained in manuscript. 
Several transcripts of this work were produced by 
the Ramchal's fellowship, with textual variations 
between them, and this present, first edition was 
published based on one of them (regarding the 
history of this composition, see: Avivi, Maamar 
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63. ספר עמודי גולה )סמ"ק( - לאדי, תקס"ה - הספר 
העברי היחיד שנדפס בלאדי - הסכמת בעל התניא

יצחק מקורביל.  )סמ"ק( לרבי  גולה, ספר מצוות קטן  ספר עמודי 
לאדי, ]תקס"ה 1805[. הסכמות: רבי שניאור זלמן ב"ר ברוך מלאדי 
)בעל התניא( ורבי חנוך העניך שיק משקלוב. הסכמה זו היא אחת 

ההסכמות הבודדות של בעל התניא שבאו בדפוס.
רישומי בעלות בדף השער.

מצב  )בחלקו(.  כחלחל  נייר  בקירוב.  ס"מ   21 דף.  קטז-קיז  קיז, 
בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות כהים. קרע חסר בדף השער, 
עם פגיעה במסגרת השער והשלמה בצילום. בלאי. סימני עש, עם 
פגיעות בטקסט )בשני הדפים הראשונים משוקמים במילוי נייר(. 

חותמות. כריכת עור חדשה. 
הזקן  האדמו"ר  של  עירו  בלאדי,  שנדפס  היחיד  העברי  הספר 
בעל התניא. ראה אודות בית דפוס זה, פרידברג, תולדות הדפוס 

העברי בפולניה, עמ' 137.

פתיחה: $400 

and Shklow, went on to establish the Hebrew 
printing press in Polonne, and later in Ostroh and 
Berditchev concurrently. See: A. Yaari, HaDfus 
HaIvri BeBerditchev, Kiryat Sefer 21, 1944-1945, 
p. 100 onwards. In his approbation to the present 
book, R. Levi Yitzchak of Berditchev writes about 
"R. Shmuel son of R. Yissachar Ber Segal, printer of 
Ostroh, who resolved to publish in the printing press 
which was reestablished here in our community of 
Berditchev…".

Opening price: $500

62. Babylonian Talmud, Tractate Berachot – 
Berditchev, 1807 – Approbation by Rabbi Levi 
Yitzchak of Berditchev – First Book Printed in 
Berditchev
Babylonian Talmud, Tractate Berachot, with the 
commentaries of Rashi, Tosafot, the Rosh, the 
Maharsha and the Rambam's commentary to 
Mishnayot. Berditchev (Berdychiv), [1807]. The book 
opens with approbations by R. Levi Yitzchak of 
Berditchev, the dayanim of his Beit Din in Berditchev, 
R. Betzalel Margolies of Ostroh, R. Avraham Chaim 
of Zlotchov, and the dayanim of the Ostroh Beit Din.
The printer, R. Shmuel son of R. Yissachar Ber 
Segal, founder of the first Hebrew printing firm in 
Berditchev (see below), wished to inaugurate his 
press with the publication of a complete Talmud 
edition. Ultimately, only the present Tractate 
Berachot was published.
In his approbation to this book, R. Betzalel Margolies 
indicates that the initiator and driving force behind 
the printing of this book was R. Levi Yitzchak of 
Berditchev.
Medium format, each leaf corresponds with one 
page of the regular Talmud editions. 
Ownership inscriptions of "Yosef Leib son of R. 
Yaakov".
[2], 5-194 leaves. 20.5 cm. Light-bluish paper. Good 
condition. Stains (including dampstains and dark 
stains) and wear. Open tears to title page, several 
subsequent leaves and final leaf, affecting text (also 
affecting words of approbation by R. Levi Yitzchak of 
Berditchev), repaired with paper. Worming, slightly 
affecting text, partially repaired with paper. New 
leather binding.
This is the first book printed in Berditchev, in the 
printing press established that year by R. Shmuel 
son of R. Yissachar Ber Segal, the industrious and 
migrant printer, who set up the first Hebrew printing 
firm in Korets. He worked as a printer in Oleksinets 
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64. Tikunei HaZohar – Dubno, 1805 – With the 
Approbation of R. Betzalel Margolies Rabbi of 
Ostroh
Tikunei HaZohar, "composed by the G-dly Tanna R. 
Shimon Bar Yochai… corrected and precise… like the 
Tikunei Zohar printed in Constantinople. "Dubno" 
[Ostroh?, 1805].
The approbations by R. Betzalel Margolies Rabbi of 
Ostroh and the dayanim of Ostroh are printed on the 
verso of the title page.
[1], 2-5, 7-132, 10 leaves. 20.5 cm. Mostly printed 
on greenish paper. Condition varies. First and final 
leaves in fair condition, other leaves in good-fair 
condition. Stains. Worming affecting text (partially 
repaired with paper). Marginal tears to title page and 
two subsequent leaves, slightly affecting edge of text 
(repaired with paper). Stamp and faded signature on 
title page. New binding.
The title page states: "Printed here, Dubno". 
However, A. Yaari maintains that the book was 
printed in Ostroh (see: HaDfus HaIvri BeOstroha, 
Alei Sefer, I, p. 120, no. 25). In his approbation, R. 
Betzalel Margolies Rabbi of Ostroh mentions the 
printer Aharon son of R. Yonah "printer of this town" 
and in the list of print workers at the end of the 
book, two workers are described as "working now 
in Ostroh". However, the proofreader concludes his 
words at the end of the book: "…from here, Ostroh, 
currently residing in Dubno".

Opening price: $300

64. תיקוני הזוהר - דובנא, תקס"ה - עם הסכמת רבי בצלאל מרגליות אב"ד אוסטרהא
ספר תיקוני הזהר, "שחיבר התנא האלדי רבי שמעון בר יוחאי... 
"דובנא"  קושטאנדינא".  דפוס  זהר  כתיקוני  ומדוקדק...  מוגה 

]אוסטרהא?, תקס"ה 1805[.
אוסטרהא  אב"ד  מרגליות  בצלאל  רבי  הסכמת  לשער  מעבר 

והסכמת דייני אוסטרהא. 
נייר  על  נדפס  הספר  מרבית  ס"מ.   20.5 דף.  י  ז-קלב,  ב-ה,   ,]1[
ירקרק. מצב משתנה. דפים ראשונים ואחרונים במצב בינוני, שאר 
הדפים במצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש עם פגיעות בטקסט 
)חלקם משוקמים במילוי נייר(. קרעים בשולי השער ושני הדפים 
שלאחריו, עם פגיעה קלה בקצה הטקסט )משוקמים במילוי נייר(. 

חותמת וחתימה דהויה בדף השער. כריכה חדשה. 

א'  לדעת  אולם  רבתי",  בדובנא  פה  "נדפס  מצוין:  הספר  בשער 
יערי, הספר נדפס באוסטרהא )ראה: הדפוס העברי באוסטרהא, 
מרגליות  בצלאל  רבי  בהסכמת   .)25 מס'   ,120 עמ'  א,  ספר,  עלי 
אב"ד אוסטרהא מוזכר שם המדפיס אהרן ב"ר יונה "מדפיס דפה", 
ודברי פועלי הדפוס שבסוף הספר נחתמים במילים: "...ולעת עתה 
עוסק בק"ק אוסטרהא". עם זאת, בדברי "המגיה" שבסוף הספר 
הוא חותם: "...מפ"ק ]מפה קהילת[ אוסטרהא, כעת מתגורר פ"ק 

]פה קהילת[ דובנא רבתי".

פתיחה: $300

63. Amudei Gola (Semak) – Liadi, 1805 – 
The Only Hebrew Book Printed in Liadi – 
Approbation by the Baal HaTanya
Amudei Gola, Sefer Mitzvot Katan (Semak) by R. 
Yitzchak of Corbeil. Liadi, [1805]. Approbations by 
R. Shneur Zalman son of R. Baruch of Liadi (the Baal 
HaTanya) and R. Chanoch Heinich Schick of Shklow. 
This is one of the few approbations of the Ba'al 
HaTanya to be printed.
Ownership inscriptions on the title page.
117, 116-117 leaves. Approx. 21 cm. Printed (in part) 
on bluish paper. Fair condition. Stains, including 
dark dampstains. Open tear to title page, affecting 
border, with photocopy replacement. Worming, 
affecting text (repaired with paper on first two 
leaves). Stamps. New leather binding. 
This is the only Hebrew book printed in Liadi, the 
town of the Baal HaTanya. See more about the Liadi 
printing firm in Friedberg's book – Toldot HaDfus 
HaIvri B'Polania, p. 137.

Opening price: $400
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65. Zohar Chadash – Two Chassidic Editions – 
Korets, 1784 / Berditchev, 1825
Two editions of Zohar Chadash, printed in Russia-
Poland, 1784 and 1825.
· Zohar Chadash, by R. Shimon bar Yochai. Korets, 
[1784]. Brought to press by R. Shlomo of Lutsk 
(prominent disciple of the Maggid of Mezeritch, 
published kabbalistic and Chassidic books in Korets 
at that time).
[2], 2-123 leaves. 24 cm. Good-fair condition. Stains, 
including dampstains (some dark stains). Marginal 
wear and minor tears. Worming, affecting text in 
some places. Stamps and inscriptions. New leather 
binding.
· Zohar Chadash. Berditchev (Berdychiv), [1825]. 
Approbations by the rabbis of Berditchev: R. Yisrael 
son of R. Levi Yitzchak of Berditchev and R. Yitzchak 
Eizek Rabbi of the new town of Berditchev. The 
approbations mention the names of the printers R. 
Chaim Yitzchak son of R. Yechezkel and R. Yisrael 
son of R. Avraham (R. Yisrael Bak, disciple of R. Levi 
Yitzchak of Berditchev and founder of the Hebrew 
printing press in Safed and Jerusalem).
[1], 2-7, 7-36, 38-141 leaves. 19.5 cm. Good-fair 
condition. Stains. Minor marginal tears and wear. 
Open tears to a few leaves at end of book, slightly 
affecting text, repaired with paper. Large open tear 
to last leaf, affecting text. Worming, affecting text 
in some places (significant damage to a few leaves 
at end of book). Printing defects on leaves 11-12. 
Censorship inscriptions. Stamps. New leather 
binding.

Opening price: $300

65. ספר זוהר חדש - שתי מהדורות חסידיות - קוריץ, תקמ"ד / ברדיטשוב, תקפ"ה
שתי מהדורת של הספר זוהר חדש, שנדפסו ברוסיה-פולין, בשנים 

תקמ"ד ותקפ"ה:
יוחאי. קארעץ  בר  רב שמעון  זהר חדש, מהתנא האלוקי  ספר   ·
שלמה  רבי  ע"י  הדפוס  לבית  הובא   .]1784 ]תקמ"ד  )קוריץ(, 
מלויצק ]תלמידו הגדול של המגיד ממזריטש, שערך והוציא לאור 

ספרי קבלה וחסידות, שנדפסו בקוריץ באותה תקופה[.
כתמי  בהם  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   24 דף.  ב-קכג   ,]2[
רטיבות )חלקם כהים(. בלאי וקרעים קלים בשולי הדפים. סימני 
עור  כריכת  ורישומים.  חותמות  בטקסט.  פגיעה  עם  חלקם  עש, 

חדשה.
רבני  הסכמות   .]1825 ]תקפ"ה  ברדיטשוב,  חדש.  זהר  ספר   ·  
יצחק  ורבי  מברדיטשוב  יצחק  לוי  ב"ר  ישראל  רבי  ברדיטשוב: 

שמות  מוזכרים  בהסכמות  דברדיטשוב.  חדש  עיר  אב"ד  אייזק 
המדפיסים רבי חיים יצחק ב"ר יחזקאל ורבי ישראל ב"ר אברהם 
]רבי ישראל בק, תלמיד רבי לוי יצחק מברדיטשוב, ומייסד הדפוס 

העברי בצפת ובירושלים[.
19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים.  דף.  ז-לו, לח-קמא  ב-ז,   ,]1[
קרעים קלים ובלאי קל בשולי הדפים. קרעים חסרים עם פגיעה 
קלה בטקסט בדפים בודדים בסוף הספר, משוקמים במילוי נייר. 
קרע חסר גדול בדף האחרון, עם פגיעה בטקסט. סימני עש, חלקם 
עם פגיעה בטקסט )פגיעה משמעותית בכמה דפים בסוף הספר(. 
פגמים שנעשו בהדפסה בדפים יא-יב. רישומי צנזורה. חותמות. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300
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66. Yaavetz Siddur, Birat Migdal Oz – With 
Approbation of Rabbi Yisrael of Ruzhin – 
Berdychiv, 1836 
Birat Migdal Oz, Birkot Shamayim, Part III of R. 
Yaakov Emden's siddur. Berdychiv, 1836. Second 
edition.
Part III of the siddur Paltin Beit El, arranged by R. 
Yaakov Emden (first published in Altona, 1745-1747). 
The other parts were not printed in Berdychiv. This 
part contains Seder Brit Milah, laws and customs 
encompassing the human life cycle, methods of 
education, laws of kashrut, ethics, philosophy and 
more.
R. Yaakov Emden's siddur became widely accepted 
in the Chassidic world, and its second edition was 
printed in Korets in 1818, at the initiative and with 
the approbations of great Chassidic leaders – the 
rabbi of Apta and R. Mordechai of Chernobyl. The 
Korets edition included Parts I and II only. The 
third part (this part) was printed in Berdychiv in 
1836 at the initiative and with the approbations of 
R. Mordechai of Chernobyl and R. Yisrael of Ruzhin 
(the latter praised the siddur in his approbation: 
"It was established and originates from golden 
foundations, in order to indicate the correct path 
with pure intellect on the topic of prayer").
The Imrei Yosef of Spinka wrote in the name of 
the sons of the Divrei Chaim of Sanz, that they 
heard from their father that the Baal Shem Tov told 
R. Efraim, brother of the Yaavetz: "Your brother 
the Yaavetz is connected to the Upper spheres all 
day" (approbation of R. Moshe Halberstam to the 
Eshkol edition of the siddur, Jerusalem 1993). Tzror 
HaChaim (by R. Ch. Liebersohn, Biłgoraj 1913, p. 22) 
recounts: "The Chacham Tzvi had five sons. The Baal 
Shem Tov attested that all five sons merited Divine 
Inspiration, extensively praising one of them without 
disclosing his name. His close disciples later said that 
he was referring to the Yaavetz". The Yeshuot Moshe 
of Vizhnitz writes in his approbation to the Eshkol 
edition: "…this siddur did not leave the tables of 
our teachers and ancestors, who used it constantly, 

רבי  - עם הסכמת  עוז  בירת מגדל  יעב"ץ,  סידור   .66
ישראל מרוז'ין - ברדיטשוב, תקצ"ו 

יעקב  רבי  מסידור  שלישי  חלק   – שמים  ברכות  עוז,  מגדל  בירת 
עמדין. ברדיטשוב, תקצ"ו 1836. מהדורה שניה.

יעקב  רבי  של  בעריכתו  אל",  בית  "פלטין  מסידור  שלישי  חלק 
עמדין )נדפס לראשונה באלטונה, תק"ה-תק"ז(. לא נדפסו חלקים 
נוספים בברדיטשוב. בחלק זה: סדר ברית מילה, הלכות והנהגות 
מלידת האדם ועד פטירתו, דרכי החינוך, דיני איסור והיתר, מוסר 
ופילוסופיה ועוד. "יאיר נתיב מנהגי האיש הישראלי כל ימי צבאו 
תקון  ע"פ  פרקיו...  שנות  סדר  על  האדם  על  העוברים  והעתים 

התורה והמצוה והטבע...".
יעקב עמדין התקבל מאד בחוגי החסידות, מהדורתו  רבי  סידור 
השניה של הסידור נדפסה בקוריץ בשנת תקע"ח, ביזמת ובהסכמת 
גדולי החסידות הרב מאפטא ורבי מרדכי מטשרנוביל. במהדורת 
נדפס  תקצ"ו  ובשנת  והשני,  הראשון  החלקים  רק  נדפסו  קוריץ 
בברדיטשוב החלק השלישי שלפנינו, ביזמתם ובהסכמתם של רבי 
מרדכי מטשרנוביל ורבי ישראל מרוז'ין – רבי ישראל מרוז'ין כותב 
על הסידור בהסכמתו: "על אדני פז יסודתו ומחצבתו להורות דרך 

הישר בשכל צח בענין התפילה".
ה"דברי  בעל  של  בניו  בשם  כותב  מספינקא  יוסף"  ה"אמרי  בעל 
שהבעש"ט  מסורת  לו  שהייתה  מאביהם  ששמעו  מצאנז,  חיים" 
הוא  היום  כל  היעב"ץ  "אחיך  היעב"ץ:  אחי  אפרים  לרבי  אמר 
הלברשטאם  משה  רבי  )הסכמת  העליונים"  בעולמות  דבוק 
בספר  תשנ"ג(.  ירושלים  "אשכול",  בהוצאת  הסידור  למהדורת 
מביא   )22 עמ'  תרע"ג,  בילגוריי  ליברזון,  )להר"ח  החיים"  "צרור 
בשם הבעש"ט: "חמשה בנים היו לו להחכם צבי, ועל כולם אמר 
מאד  הפליג  מהם  ואחד  הקודש,  רוח  עליהם  שהופיע  הבעש"ט 
הרב  על  רק החברים אמרו שכוונתו  הוא,  מי  גילה  ולא  בשבחו 
הגאון הקדוש מהר"ר יעב"ץ זצ"ל, זי"ע". האדמו"ר בעל "ישועות 
משה" מויז'ניץ כותב בהסכמתו לאותה מהדורה: "...סדור תפלה 
זי"ע אשר השתמשו  זה לא ירד משולחנם של רבוה"ק ואבוה"ק 
בו בכל עת מצוא, ובמיוחד בעת עריכת הסדר הק' בליל פסח". 
הרבי רמ"מ מליובאוויטש הביא מספר פעמים בשיחותיו דיוקים 
היה  עמדן  יעקב  "רבי  כי  אמר  ופעם אחת  זה,  מסידור  והנהגות 
מדייק בכל עניין בתכלית הדיוק, עד לדיוק אפילו בנוגע לאותיות 

וכו'" )ספר בצל החכמה, עמ' 265(.
]2[, ד-לד, לז-שסב דף. חסרים דף שער ראשון ו-]3[ דפים אחרונים, 
עם לוח התיקון. 17 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני 
עם  משוקמים(,  )רובם  נוספים  דפים  ובמספר  השער  בדף  עש 

פגיעות בטקסט. רישום בכתב-יד בדף השער. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

especially while leading the Seder on Passover night". 
Rebbe Menachem Mendel of Lubavitch quoted 
precisions and practices from this siddur several 
times in his discourses, and once remarked that "R. 
Yaakov Emden exercised ultimate precision in every 
way, to the point of being meticulous even regarding 
the letters etc." (BeTzel HaChochma, p. 265)
[2], 4-34, 37-362 leaves. Lacking first title page and 
last [3] leaves (with errata). Approx. 17 cm. Good-
fair condition. Stains. Worming to title page and 
several other leaves (mostly repaired), affecting text. 
Handwritten inscription on title page. New binding.

Opening price: $300
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67. ספר תולדות יעקב יוסף - הספר החסידי הראשון שבא 
בדפוס - עותק חסר של המהדורה הראשונה - קוריץ, תק"מ 

- ספר סגולה

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

ראשונה.
לדפוס.  שהובא  הראשון  החסידי  הספר   – יוסף"  יעקב  "תולדות  ספר 
מחברו הוא הגאון המקובל רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה )נפטר תשרי 
מסורות  )לפי  טוב"  שם  ה"בעל  תלמידי  וזקני  מגדולי   ,)1781 תקמ"ב 
חסידיות שונות נולד בשנות הת"כ ונפטר קרוב לגיל 120(. ראשון מפיצי 
ביותר לתורת  והאותנטי  זה הוא המקור החשוב  דרך החסידות. ספר 
הבעש"ט, ובו מביא המחבר בלמעלה מ-280 מקומות דברי תורה ששמע 
באזניו מפי רבו הבעש"ט – לאורך הספר הודגשו בכל פעם מקומות אלה 

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

הקדוש תחת מראשותיו של חולה )לישרים תהלה(.
כשעלה רבי מנדל מוויטבסק לארץ, נפגש בדרכו עם רבי פנחס מקוריץ 
שאמר לו "למה הדפיס הרב מפולנאה אלף ספרים וקבע מחירם זהוב 
לכל ספר, מוטב היה אילו הדפיס רק ספר אחד ואני הייתי משלם עבורו 

אלף זהוב...".
ס"מ.  כ-29  דף(.  רב   ,]1[ )במקור:  ראשונים  דפים   3 חסרים  דף.  ג-רב 
מצב טוב-בינוני. כתמים רבים. בפינות הדפים הראשונים בלאי וקרעים 
חסרים )משוקמים במילוי נייר(, עם פגיעות בטקסט בדפים ג-ד. חיתוך 
וחותמות.  רישומים  הספר.  לאורך  כותרות  בכמה  פגיעה  עם  דפים 

כריכת עור מהודרת, חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 605.

נגד החסידות נשרפה המהדורה הראשונה בפומבי  במהלך המלחמה 
בעיר ברודי ובמקומות אחרים וזו הסיבה לנדירותה הרבה של מהדורה 

זו )אנציקלופדיה לחסידות, ב' עמ' רעז(.

פתיחה: $8000
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קוריץ, תקמ"א   - יוסף  פורת  בן  ספר   .68
הקודש  אגרת  עם   - ראשונה  מהדורה   -

מהבעש"ט לארץ ישראל 

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

מהדורה ראשונה.
שנדפס  המחבר,  של  השני  ספרו  הוא  זה  ספר 
כשנה לאחר ספרו הראשון "תולדות יעקב יוסף". 
להביא  המחבר  מרבה  כבקודמו  זה  בספר  גם 
מתורת רבו המובהק רבינו ישראל בעל שם טוב. 
לאורך הספר הודגשו בכל פעם מקומות אלה והם 
פותחים במילים "שמעתי ממורי". ספריו של רבי 
יעקב יוסף מפולנאה הם המקור החשוב והאותנטי 
היה  מקוריץ  פנחס  רבי  הבעש"ט.  לתורת  ביותר 
אומר שכל הספרים החדשים אינם עפ"י האמת, 
לבד מספרי הרב מפולנאה שהם "תורה מגן עדן", 
להחיות  אפשר  ממורי"  "ושמעתי  דיבור  ובכל 

מתים ]![. 
אל  הבעש"ט  ששלח  המפורסמת  הקודש  אגרת 
שלפנינו  בספר  נדפסה  מקיטוב,  גרשון  רבי  גיסו 
המחבר  אל  מהבעש"ט  ניתנה  האגרת  לראשונה. 
לארץ  לעלות  בדעתו  שהיה  בעת  מפולנאה,  הרב 
גרשון  לרבי  שיתנה  כדי  תקי"ב,  בחורף  הקודש, 
שתוכנית  לאחר  הבעש"ט.  של  גיסו  מקיטוב, 

הנסיעה התבטלה, נשארה האגרת בידי המחבר, ונמסרה על ידו להדפסה "כדי לזכות עמינו בני ישראל". באגרת זו 
מספר הבעש"ט באריכות על "השבעת עליית נשמה" שערך בימי ראש השנה של שנת תק"ז ותק"י. בה מספר: "ושאלתי 

את פי משיח אימת אתי מר, והשיב לי... בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעינותיך חוצה".
ה"שרף" רבי אורי מסטרליסק סיפר על האדמו"ר רבי מרדכי מנשכיז שהיה לומד את האיגרת בכל יום: "היה חיוב 
אצל הצדיק מנישחיז ללמדה בכל יום, לא יגרע, כמו הנחת תפילין ממש", ועוד אמר בשמו, שבאיגרת זו מרומזים 
שלשה שמות קדושים, ש"אפשר לידע על ידיהם קץ הגאולה" )אמרי קדוש השלם, ירושלים תשכ"א, עמ' מז, אות מ(.

]1[, ק דף. 30 ס"מ. מצב משתנה, טוב עד בינוני. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. בלאי וסימני עש. בשולי השער 
)משוקמים  הטקסט  ובשולי  השער  במסגרת  פגיעות  עם  חסרים  וקרעים  רב  בלאי  והאחרונים,  הראשונים  והדפים 

בהדבקות נייר ובמילוי נייר(. חותמות. כריכת עור חדשה ומהודרת.
סטפנסקי חסידות, מס' 90.

פתיחה: $4000

67. Toldot Yaakov Yosef – The First Chassidic Book to be 
Printed – Incomplete Copy of the First Edition – Korets, 1780  
– Segulah Book
Toldot Yaakov Yosef, commentary on the Torah based on Chassidic 
teachings, by R. Yaakov Yosef HaKohen of Polonne. Korets: Tzvi 
Hirsh son of Aryeh Leib [Margolies] and his son-in-law Shmuel son of 
Yissachar Ber Segal, [1780]. First edition.
Toldot Yaakov Yosef, the first Chassidic book to be printed, was 
authored by the kabbalist R. Yaakov Yosef HaKohen of Polonne (d. 
Tishrei 1781 – Chassidic lore records his birth in the 1660s, ascribing 
him a life of close to 120 years), a leading and close disciple of the 
Baal Shem Tov and the first to disseminate Chassidut. This book 
is the most important and authentic source of the Baal Shem Tov's 
teachings, containing over 280 references to teachings the author 
personally heard from the Baal Shem Tov, emphasized throughout 
the book and beginning with the words "I heard from my master".
This book was especially cherished by Chassidic leaders, who 
ascribed it great holiness. The Maggid of Mezeritch commended the 
author as having merited revelation of Eliyahu and reached lofty 
heights. R. Pinchas of Korets attested that a book of such stature 
has never yet existed, and its teachings originate from Heaven. He 
would customarily say that all new books do not totally conform 
with the truth, except for the books of the rabbi of Polonne which are 
"teachings from Paradise", and that with each quotation "heard from 
my master" one can resurrect the dead[!]. The Saba of Shpoli would 
recommend putting this book under the head of an ill person as a 
Segulah (LaYesharim Tehilla).
When R. Menachem Mendel of Vitebsk immigrated to Eretz Israel, 
he met on the way R. Pinchas of Korets who queried "Why did the 
rabbi from Polonne print one thousand books at the price of one gold 
coin per book; had he printed a single book, I would have paid for it a 
thousand gold coins…".
3-202 leaves. Lacking first 3 leaves (originally: [1], 202 leaves). 
Approx. 29 cm. Good-fair condition. Many stains. Wear and open 
tears to corners of first leaves (repaired with paper), affecting text on 
leaves 3-4. Margins trimmed close to text, affecting several headings 
throughout. Inscriptions and stamps. New, elegant leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 605.
During the course of the battle against Chassidut, this first edition was 
publicly burned in Brody and other places, which accounts for the 
extreme scarcity of this edition (Encyclopedia L'Chassidut, II, p. 277).

Opening price: $8000
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69. ספר כתונת פסים - מבעל "תולדות יעקב יוסף" - לבוב, תרכ"ו - מהדורה ראשונה 
ספר כתונת פסים, דרושים על ספרים ויקרא ובמדבר, מאת רבי יעקב יוסף הכהן כ"ץ אב"ד פולנאה, תלמיד 

הבעש"ט, בעל "תולדות יעקב יוסף". לבוב, תרכ"ו 1866. מהדורה ראשונה. 
]1[, מט דף. 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים. רישום בעלות בדף המגן. חותמת. כריכה חדשה. 

סטפנסקי חסידות, מס' 245.

פתיחה: $300

69. Ketonet Passim – By the Toldot Yaakov Yosef – Lviv, 1866 – First Edition
Ketonet Passim, homiletics on VaYikra and Bamidbar, by R. Yaakov Yosef HaKohen 
Katz Rabbi of Polonne, disciple of the Baal Shem Tov, author of Toldot Yaakov Yosef. 
Lviv, 1866. First edition.
[1], 49 leaves. 23.5 cm. Good condition. Stains. Minor worming. Ownership inscription 
on the front flyleaf. Stamp. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 245.

Opening price: $300

68. Ben Porat Yosef – Korets, 1781 – First Edition – With the Igeret 
HaKodesh from the Baal Shem Tov to Eretz Israel
Ben Porat Yosef, homiletics on Bereshit, with responsa at the end, by R. Yaakov 
Yosef HaKohen Katz Rabbi of Polonne. The famous letter which the Baal Shem 
Tov sent to his brother-in-law R. Gershon of Kitov is printed for the first time, 
at the end of this book. Korets: Tzvi Hirsh son of Aryeh Leib [Margolies] and his 
son-in-law Shmuel son of Yissachar Ber Segal, [1781]. First edition.
This is the author's second book, published approximately one year after his 
first book Toldot Yaakov Yosef. In this book, like in the previous one, the author 
quotes extensively teachings from his prime teacher, R. Yisrael Baal Shem Tov, 
his books being the most important and authentic source of the Baal Shem Tov's 
teachings. The author repeatedly quotes teachings he personally heard from 
the Baal Shem Tov, emphasized throughout the book and beginning with the 
words "I heard from my master". R. Pinchas of Korets would customarily say 
that all new books do not totally conform with the truth, except for the books 
of the rabbi of Polonne which are "teachings from Paradise", and that with each 
quotation "heard from my master" one can resurrect the dead[!].
At the end of the book, the famous letter which the Baal Shem Tov sent to his 
brother-in-law R. Gershon of Kitov in Jerusalem, is printed for the first time. 
The Baal Shem Tov gave this letter to the author R. Yaakov Yosef of Polonne 
when the latter intended to immigrate to Eretz Israel, in the winter 1752, so that 
he could relay it to R. Gershon of Kitov, brother-in-law of the Baal Shem Tov. 
After his travel plans were cancelled, the letter remained in R. Yaakov Yosef's 
possession, and he published it "to benefit the Jewish people". In this letter, 
the Baal Shem Tov narrates of the "ascent of the soul" which he performed on 
Rosh Hashana of 1746 and 1749, and relates: "And I asked Mashiach, when will 
the Master come, and he responded… when your teachings will be publicized 
and revealed to the world, and your wellsprings will spread outwards". 
R. Uri of Strelisk related that R. Mordechai of Neshchiz would study the letter 
every day: "The Tzaddik of Neshchiz resolved to study it every day, without 
fail, literally like laying Tefillin", he also said in his name that this letter contains 
allusions to three Holy names "through which one can find out the time of the 
Redemption" (Imrei Kadosh HaShalem, Jerusalem 1961, p. 47, 40).
[1], 100 leaves. 30 cm. Condition varies, good to fair. Most leaves in good 
condition. Stains. Wear and worming. Extensive marginal wear and open 
tears to title page and first and final leaves, affecting border and edges of text 
(repaired with paper). Stamps. New, elegant leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 90.

Opening price: $4000
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העולמות"  ועליות  תיקון  כללות  "סדר  קונטרס   .71
- מהדורה  לבוב, תקמ"ח   - רבי שבתי מרשקוב  מאת 
"נועם אלימלך"  "כוכביות" כמו בספר  - עם  ראשונה 
שלמה  רבי  של  דפוס  ובאותו  שנה  באותה  שנדפס 

יאריש רפפורט

קונטרס "סדר כללות תיקון ועליות העולמות מכל השנה בקיצור, 
מלוקט מכתבי האר"י זצוק"ל", מאת המקובל רבי שבתי מרשקוב, 
יאריש  שלמה  רבי  דפוס   .1788 תקמ"ח  לבוב,  הבעש"ט.  תלמיד 

רפאפורט. מהדורה ראשונה.
בקונטרס שלפנינו ראשי פרקים, בקיצור נמרץ, של כוונות האר"י 

לתפילות חול, שבת ומועדים.
תקמ"ח  בשנת  נדפס  בלבוב  רפפורט  יאריש  שלמה  רבי  בדפוס 
"נועם  הקדוש  הספר  גם  שלפנינו(  הקונטרס  הדפסת  )שנת 
קדושים  אנשים  הדפוס  עובדי  היו  המקובל  ועל-פי  אלימלך", 
מ"ל"ו הצדיקים הנסתרים" ]ראה הרב ב' לנדא, "הרבי ר' אלימלך 
מליזענסק", ירושלים, תשכ"ג, עמ' שיא, המביא מסורת בעל פה 
)בשם הגאון רבי משה הלברשטאם(, על סגולתו הרבה של ספר 
"נועם אלימלך" בדפוס רבי שלמה יאריש, ש"נדפס על ידי פועלים 
יראי ה' שעסקו בהדפסה בקדושה ובטהרה, ומהם שהיו בין ל"ו 

הנסתרים שעליהם העולם עומד"[. 
בקונטרס שלפנינו מופיעות אותן "כוכביות" מפורסמות, שנדפסו 
באותה שנה גם בספר "נועם אלימלך". המסורת החסידית ייחסה 
כותב  ליברמן  חיים  ר'  החוקר  אלו.  לכוכביות  מיוחדת  חשיבות 
אלימלך"  ה"נועם  של  הראשונה  המהדורה  על  במאמרו  כך  על 
)אהל רח"ל, חלק א, ניו יורק תש"מ, עמ' 63(: "חסידי פולין קוראים 
למהדורה זו: 'נועם אלימלך עם כוכבים', והיא חשובה בעיניהם 
בספר  ורמזים...".  סודות  אלו  לכוכבים  מייחסים  הם  שכן  מאד, 
הדרת קודש, לתולדות רבי אברהם יהושע פריינד )הרב מנאסויד; 
ירושלים תש"כ, עמ' מז( נכתב בשמו: "רבינו ז"ל אמר שיש סוד 
הראשון,  בדפוס  אלימלך  נועם  בסה"ק  שנדפסו  הכוכבים  בציוני 
אלימלך"[  ה"נועם  של  ]בנו  ז"ל  אלעזר  ר'  שהרה"ק  ואומרים 
ועוד אמרו כי  גילוי אליהו בכתבו, ועשה שם ציון כוכב,  לו  הי' 
צדיקים...".  מל"ו  היו  האותיות  מסדרי  הראשונים  המדפיסים 
גם  וכך  כוכביות,  אותן  מופיעות  שלפנינו  בקונטרס  גם  כאמור, 
בספרים נוספים שבדפוס רבי שלמה יאריש )ראה על כך במאמרו 

הנ"ל של חיים ליברמן(.
וסימני עש  בינוני-גרוע. כתמים. קרעים  17 ס"מ. מצב  ]12[ עמ'. 
קשים, עם פגיעה בטקסט, משוקמים. חותמות. רישומים. כריכת 

עור חדשה.
סטפנסקי חסידות מס' 430.

פתיחה: $400

70. Mayim Kedoshim – Mezhirov, 1790 – Variant
Mayim Kedoshim, novellae on Order Kodashim of the Babylonian Talmud, by R. Avraham Moshe of Brahiłów 
(Brailiv). Mezhirov, [1790]. 
According to one source, the author was a disciple of the prominent maggid – R. Dov Ber of Mezeritch (see: 
Encyclopedia L'Chassidut, I, p. 127).
The book contains novellae on the entire Order Kodashim, apart from Tractates Tamid, Middot and Kinnim.
Signatures and inscriptions on title page and other leaves.
[10], 3-120, [1] leaves. Leaves 9-10 bound out of sequence. 32 cm. Fair condition. Stains (including significant 
dampstains) and wear. Open tears to title page, slightly affecting border and text on verso, repaired with paper. 
Open tears to first and final leaves (especially last leaf), affecting text, repaired. Worming to several leaves, 
slightly affecting text. New leather binding.
Variant. Most copies feature three approbations on verso of title page: Approbations by R. Naftali Hertz, R. Yosef 
son of R. Moshe of Berditchev and R. Yaakov Shimshon of Shepetivka. In this copy, the approbation by R. Naftali 
was printed in the same place, on the right, the approbation by R. Yosef son of R. Moshe was moved to the left, 
and the approbation by R. Yaakov Shimshon of Shepetivka was omitted (the center remains blank). See: N. Ben 
Menachem, Shibolim BiSedeh HaSefer, Kiryat Sefer, 37, 1962, p. 399 (he suggests that the approbation by R. 
Yaakov Shimshon of Shepetivka was omitted from some copies, due to his being Chassidic).
The [1] leaf at the end, with errata and glosses, was printed separately and included in some copies only.

Opening price: $400

70. ספר מים קדושים - מזירוב, תק"נ - וואריאנט 
ספר מים קדושים, חידושים על סדר קדשים בתלמוד הבבלי, מאת רבי אברהם 

משה מבראהילוב. מזירוב, ]תק"נ 1790[. 
לפי מקור אחד היה המחבר מתלמידיו של המגיד הגדול – רבי דב בער ממזריטש 

)ראה: אנצי' לחסידות, א', עמ' קכז(.
בספר כלולים חידושים על כל סדר קדשים, למעט מסכתות תמיד, מידות וקינים.

חתימות ורישומים בדף השער ובדפים נוספים.
]1[ דף. דפים ט-י נכרכו שלא כסדרם. 32 ס"מ. מצב בינוני. כתמים  ]10[, ג-קכ, 
)בהם כתמי רטיבות קשים( ובלאי. קרעים חסרים בדף השער, עם פגיעות קלות 
במסגרת השער ובטקסט מצדו השני, משוקמים במילוי נייר. קרעים חסרים בדפים 
משוקמים.  בטקסט,  פגיעות  עם  האחרון(,  בדף  )במיוחד  והאחרונים  הראשונים 

סימני עש במספר דפים, עם פגיעות קלות בטקסט. כריכת עור חדשה.
השער:  של  השני  מעברו  הסכמות  שלוש  מופיעות  הטפסים  במרבית  וואריאנט. 
הסכמות רבי נפתלי הירץ, רבי יוסף בן רבי משה מברדיטשוב ורבי יעקב שמשון 
משפיטובקה. בטופס שלפנינו נשארה הסכמתו של רבי נפתלי הירץ במקומה מצד 
בן רבי משה הוזזה לצד שמאל, והסכמתו של רבי  יוסף  ימין, הסכמתו של רבי 
נ'  כך:  על  ראה  ריק(.  המקום  נותר  )באמצע  נשמטה  משפיטובקה  שמשון  יעקב 
את  )המציע   399 עמ'  תשכ"ב,  לז,  ספר,  קרית  הספר,  בשדה  שבלים  בן-מנחם, 
האפשרות ש"חסידותו" של רבי יעקב שמשון משפיטובקה גרמה להסרת הסכמתו 

מחלק מהטפסים(. 
]1[ דף בסוף, עם תיקוני טעויות והגהות, נדפס בנפרד ונמצא רק בחלק מן הטפסים.

פתיחה: $400
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72. ספר "ליקוטים יקרים" - לבוב, תקנ"ב - מהדורה ראשונה 
ספר ליקוטים יקרים, לקט מאמרי חסידות מאת אבות החסידות, רבינו ישראל בעל שם 
טוב, ותלמידיו רבי דוב בער המגיד ממעזריטש, רבי מנחם מנדל מפרימשלן ורבי יחיאל 
מיכל המגיד מזלוטשוב. לבוב, ]תקנ"ב 1792[. דפוס רבי יהודא שלמה יאריש רפאפורט.

רובו הגדול של הספר נלקט מתורתו של המגיד ממעזריטש.
]2[, מ דף. 22 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים בכל הדפים )רובם בשוליים(, בהם גם 
קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר )כל הדפים עברו שיקום באופן 
מקצועי(. סימני עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. חיתוך דפים עם פגיעה 

בכותרות מספר דפים. רישומים בכתב-יד בדף השער. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 301.

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

בהדפסה בקדושה ובטהרה, ומהם שהיו בין ל"ו הנסתרים שעליהם העולם עומד"[.

פתיחה: $800

71. Seder Kelalut Tikkun VeAliyot 
HaOlamot, by Rabbi Shabtai of Rashkov – 
Lviv, 1788 – First Edition – With Asterisks, 
Like in the First Edition of Noam Elimelech, 
Printed the Same Year and by the Same 
Printer, Rabbi Shlomo Yarish Rappoport
Seder Kelalut Tikkun VeAliyot HaOlamot for the 
whole year, in brief, compiled from the writings of 
the Arizal, by the kabbalist R. Shabtai of Rashkov 
(Rașcov), disciple of the Baal Shem Tov. Lviv: R. 
Shlomo Yarish Rappoport, 1788. First edition.
This booklet contains the kavanot of the Arizal 
for weekday, Shabbat and festival prayers, in 
very concise form.
In 1788 (the year this book was printed), the 
printing press of R. Shlomo Yarish Rappoport 
also notably published the holy book Noam 
Elimelech, and its workers were reputedly holy 
men, amongst the 36 hidden Tzaddikim of 
the generation (see: R. B. Landau, R. Elimelech 
MiLizhensk, Jerusalem, 1963, p. 311, who quotes 
an oral tradition [in the name of R. Moshe 
Halberstam], on the unique qualities of R. 
Shlomo Yarish's edition of the Noam Elimelech, 
which "was printed by G-d fearing workers, who worked in sanctity and purity, and some 
were amongst the 36 hidden Tzaddikim upon whom the world stands"). 
This booklet also includes the famous asterisks, just like the Noam Elimelech printed the same 
year. Chassidic tradition ascribes great importance to these asterisks. The researcher R. Chaim 
Lieberman relates to these asterisks in the first edition of Noam Elimelech (Ohel Rachel, I, New 
York, 1980, p. 63): "Polish Chassidim name this edition 'the Noam Elimelech with asterisks', 
and they hold it in extremely high regard, since they attribute hidden meaning and allusions 
to these asterisks…". Hadrat Kodesh, biography of R. Avraham Yehoshua Freund (rabbi of 
Năsăud; Jerusalem 1960, p. 47) states in his name: "He attested that there is hidden meaning 
in the asterisks printed in the first edition of Noam Elimelech; reputedly, Elazar (son of the 
Noam Elimelech) experienced revelations from Eliyahu as he was writing, and he marked 
those places with an asterisk, and they also say that the first printers and typesetters were 
amongst the 36 hidden Tzaddikim…". As mentioned, this booklet contains asterisks, as do 
other books printed by R. Shlomo Yarish (see article by Chaim Lieberman).
[12] pages. 17 cm. Fair-poor condition. Stains. Significant tears and worming, affecting text, 
repaired. Stamps. Inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 430.

Opening price: $400
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Wunder, Encyclopedia L'Chachmei Galicia, III, pp. 
268-272). 
[4], 73 leaves. 22.5 cm. Fair condition. Stains, 
including dampstains. Mold stains to final leaf. Tears 
to title page (slightly affecting text) and to margins 
of many other leaves, repaired. Marginal wear and 
creases. Worming. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 535.

Opening price: $500

מהדורה   - תקנ"א  לבוב,   - מהימנא  רזא  ספר   .73
ראשונה 

ספר רזא מהימנא, סודות הקבלה על אותיות האל"ף בי"ת, מאת 
]תקנ"א  לבוב,  זורוויץ.  מכפר  הלוי  אייזיק  יצחק  רבי  המקובל 

1791[. מהדורה ראשונה.
)תצ"ה- הלוי  אייזיק  יצחק  רבי  האלוקי  המקובל   – הספר  מחבר 

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

ג', עמ' 268-272(.
בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות.  22.5 ס"מ. מצב  ]4[, עג דף. 
)עם  השער  בדף  משוקמים  קרעים  האחרון.  בדף  עובש  סימני 
פגיעות קלות בטקסט( ובשולי דפים רבים נוספים. בלאי וקמטים 

בשולי הדפים. סימני עש. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 535.

פתיחה: $500 

72. Likutim Yekarim – Lviv, 1792 – First Edition
Likutim Yekarim, anthology of Chassidic essays from 
the founders of Chassidut, R. Yisrael Baal Shem Tov, 
and his disciples: R. Dov Ber Maggid of Mezeritch, 
R. Menachem Mendel of Premishlan and R. Yechiel 
Michel Maggid of Zlotchov. Lviv: R. Yehuda Shlomo 
Yarish Rappoport, [1792].
The vast majority of the book comprises selections of 
the teachings of the Maggid of Mezeritch.
[2], 40 leaves. 22 cm. Fair condition. Stains. Tears to 
all leaves (mostly marginal), including open tears 
affecting text, repaired with paper (all leaves were 
professionally restored). Worming, affecting text, 
repaired with paper. Leaves trimmed, affecting 
headings of several leaves. Handwritten inscriptions 
on title page. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 301.
The printing press of R. Yehuda Shlomo Yarish 
Rappoport also notably published the holy book 
Noam Elimelech in 1788, and its workers were 
reputedly holy men, amongst the 36 hidden 
Tzaddikim of the generation (see: R. B. Landau, R. 
Elimelech MiLizhensk, Jerusalem, 1963, p. 311, who 
quotes an oral tradition [in the name of R. Moshe 
Halberstam], on the unique qualities of R. Shlomo 
Yarish's edition of the Noam Elimelech, which "was 
printed by G-d fearing workers, who worked in 
sanctity and purity, and some were amongst the 36 
hidden Tzaddikim upon whom the world stands").

Opening price: $800
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74. ספר יסוד יצחק, עם סדר הלימוד ל"וואך-נאכט" – 
זולקווא, תק"ע – מהדורה ראשונה

הקבלה  בדרך  מילה,  עניני   – ראשון  חלק  יצחק,  יסוד  ספר 
מאת  וסגולות,  הנהגות  עולם",  "הליכות   – שני  חלק  והחסידות; 
"רזא מהימנא"  יצחק אייזיק הלוי מזורוביץ ]מחבר הספרים  רבי 
ו"אותיות דרבי יצחק"[. זולקווא, ]תק"ע 1810[. מהדורה ראשונה.

הסכמות רבות מגדולי הדור: רבי מאיר ]קריסטיאנפאלר[ מבראד; 
רבי יעקב אורנשטיין מלבוב, בעל "ישועות יעקב"; רבי אפרים זלמן 
מרגליות מבראד; רבי משה שפירא מזאלזיץ; רבי אריה ליב הכהן 

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

הדפסת הספר.
בדפים מא-מז, קונטרס סדר הלימוד ללילה שקודם המילה שקורין 

בל"א וואך-נאכט ]ליקוטים מספר הזוהר[. 
)תצ"ה- הלוי  אייזיק  יצחק  רבי  האלוקי  המקובל   – הספר  מחבר 

תקמ"ג(, היה שוחט ובודק בכפר זורוויץ הסמוך לפרעמיסלא. לא 
הוא  ספריו  על  בהסכמות  אודותיו.  על  הידועים  הפרטים  רבים 
מתואר כצדיק נסתר ועני מרוד, שהתבודד ביערות ועבד את ה' 
בהתלהבות עצומה. את ספריו כתב בלילות. בעל "ברית כהונת 
מבין  נושרות  והדמעות  השחיטה,  "בשעת  כי  עליו  סיפר  עולם" 
משה",  ה"ישמח  מבעל  שביקש  המחבר  על  מסופר  עיניו".  ריסי 
אצלו  ללמוד  לבוא  הסמוכה,  בפרעמיסלא  בצעירותו  שהתגורר 
סתרי תורה, אך ה"ישמח משה" שלא הכירו מספיק, מיאן בכך. 
למחבר נגרמה חלישות הדעת מסירובו של ה"ישמח משה" ללמוד 

אצלו, ומטעם זה ציווה לפני פטירתו שיגנזו את כל כתביו בקבלה בקברו, מחמת שאין העולם ראוי להם. לאחר פטירת המחבר, התחרט 
מאד ה"ישמח משה" על שלא למד קבלה אצל המחבר, וכדי לעשות נחת רוח לנשמת המחבר, ציווה ה"ישמח משה" להעתיק את כתבי 
המחבר, ולגנוז בקבר רק העתקה בלבד, ואילו את כתב-היד המקורי להשאיר, ולערכו לדפוס, והוא זה שדאג להעתקתו, עריכתו והדפסתו 
של הספר "רזא מהימנא" )על פי ההסכמות וההקדמות לספריו "רזא מהימנא" ו"יסוד יצחק", וכן על פי המסופר בספר "תהלה למשה", מאת 
רבי משה דוד טייטלבוים, סיגט תרס"ו, דפים ג/2-ד/1(. לפי המובא במקורות מאוחרים יותר, היה הבעש"ט נוסע להמתיק סוד עם המחבר 

ומשנודעה גדולתו וקדושתו נהרו אליו המונים )ראה: מ' וונדר, אנצ' לחכמי גליציה, ג', עמ' 268-272(.
חותמת בדף השער: "R. A. B. – Rabbiner in Libau", ולידה רישום ]ביידיש?[. חתימה משולבת במספור של דף י': "ישראל ב"ר בנציון 

כץ מהאזינפלד".
]5[, ה-סט דף. שיבוש בסדר דפים לג-לד, נג-נד. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים משוקמים בדף השער. קרע חסר בדף נח, עם פגיעה 
במספר  הטקסט  בגוף  בכתב-יד  רישומים  בטקסט.  קלות  פגיעות  עם  דפים,  במספר  פגמים  מהדפים.  חלק  בשולי  וקמטים  בלאי  בטקסט. 

מקומות. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 233.

פתיחה: $400

73. Raza Meheimna – Lviv, 1791 – First Edition
Raza Meheimna, kabbalistic secrets on the Hebrew 
alphabet, by the kabbalist R. Yitzchak Eizek HaLevi 
of Zuravitz (Żurawica). Lviv, [1791]. First edition
The author, R. Yitzchak Eizek HaLevi (1735-1783), 
was a shochet and bodek in Zuravitz, a village 
near Przemyśl. Little is known about him. In the 
approbations to his books, he is described as a 
hidden tzaddik who lived in utter poverty, secluding 
himself in the forest, passionately and fervently 
serving G-d. He wrote his books at night. The author 
of Brit Kehunat Olam recounted that tears would 
stream from his eyes when slaughtering an animal. 
R. Yitzchak Eizek is said to have requested of the 
Yismach Moshe (who in his youth lived in nearby 
Przemyśl) that he come and study kabbalah under his 
tutelage, however, the Yismach Moshe was not well 
acquainted with him and refused. R. Yitzchak Eizek 
was dispirited by the refusal of the Yismach Moshe 
and therefore, before his death, instructed that all 
his kabbalistic writings be buried with him because 
the world is not worthy of them. After his passing, 
the Yismach Moshe greatly regretted his refusal and, 
wishing to do good to the soul of the author, arranged 
that his writings be copied and those copies be 
buried in his grave, leaving the original manuscripts 
to be prepared for print. The Yismach Moshe himself 
oversaw the copying, editing and printing of this 
book (see approbations and forewords to his books 
Raza Meheimna and Yesod Yitzchak, and Tehilla 
L'Moshe by R. Moshe David Teitelbaum, Sighet 1906, 
pp. 3b-4a). Later sources recount that the Baal Shem 
Tov used to travel to discuss secret matters with R. 
Yitzchak Eizek, and when his greatness and holiness 
became recognized, many thronged to him (see: M. 
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75. ספר גנזי יוסף - לבוב, תקנ"ב - מהדורה ראשונה
יוסף, מאמרי מוסר, דרוש, חסידות וקבלה על פרשיות  גנזי  ספר 
התורה, עם חידושים על מסכתות ברכות, שבת, פסחים וסוכה, 
מאת רבי יוסף בלוך אב"ד אלעסק. לבוב, תקנ"ב ]1792[. מהדורה 
זושא  רבי  מברדיטשוב,  יצחק  לוי  רבי  הסכמות  עם  ראשונה. 
משה  אברהם  רבי  משפיטובקה,  שמשון  יעקב  רבי  מאניפולי, 

מפשוורסק, ועוד. 
מבני  )תפ"ד-תק"ן(,  בלוך  יוסף  רבי  הקדוש  הרב  הספר,  מחבר 
מישרים  ומגיד  אלעסק  אב"ד  ממעזריטש.  המגיד  של  חבורתו 
בסטאנוב. התפרסם בעולם החסידות בספרו "גנזי יוסף" שנחשב 
גם  הסכמות  נדפסו  בספרו  הראשונים.  החסידות  מספרי  לאחד 
אב"ד  רוזאניש  הירש  צבי  רבי  כמו  חשובים,  'מתנגדים'  מרבנים 
לבוב שכותב: "אשר לא מש מתוך האהל אהלו של תורה, והיה 

משים לילות כימים".
"חיים  רבי  הנודע  הגאון  חותמות  נוספים,  ובדפים  השער  בדף 
הלכות"(.  ו"לחקרי  המצוות"  "ספר  בעל  )תרל"ט-תש"ך,  העליר" 
ענדלמאן".  ב"ק]?[  בר"ך  אלימלך  "הק'   :]2[ בדף  נוספת  חותמת 

רישום מחוק בכתב-יד בדף השער.
מילים רבות בגוף הטקסט, ובהן אזכור של "נכרי", "אומות" ועוד, 

סומנו בכתב-יד בעיגולים.
ובלאי. סימני  ]4[, צח; כד דף. 37 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים 
עובש ופטריה ברבים מן הדפים. קרעים, פגמים וסימני עש בדף 
במילוי  משוקמים  הדפים,  בשולי  בעיקר  נוספים,  ובדפים  השער 
ודפים  השער  )דף  דפים  במספר  בטקסט  קלות  פגיעות  עם  נייר, 
בגוף  בכתב-יד  סימונים  מקצועי(.  באופן  שיקום  עברו  נוספים 

הטקסט. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 110. 

פתיחה: $1500

74. Yesod Yitzchak, With Study Order for a Vach Nacht – Zhovkva, 1810 – First Edition
Eizek was dispirited by the refusal of the Yismach 
Moshe and therefore, before his death, instructed 
that all his kabbalistic writings be buried with him 
because the world is not worthy of them. After his 
passing, the Yismach Moshe greatly regretted his 
refusal and, wishing to do good to the soul of the 
author, arranged that his writings be copied and 
those copies be buried in his grave, leaving the 
original manuscripts to be prepared for print. The 
Yismach Moshe himself oversaw the copying, 
editing and printing of the book Raza Meheimna 
(see approbations and forewords to his books Raza 
Meheimna and Yesod Yitzchak, and Tehilla L'Moshe 
by R. Moshe David Teitelbaum, Sighet 1906, pp. 
3b-4a). Later sources recount that the Baal Shem 
Tov used to travel to discuss secret matters with R. 
Yitzchak Eizek, and when his greatness and holiness 
became recognized, many thronged to him (see: M. 
Wunder, Encyclopedia L'Chachmei Galicia, III, pp. 
268-272). 
Stamp on the title page: "R.A.B. – Rabbiner in Libau", 
alongside an inscription (in Yiddish?). Owner's 
signature using the page number on leaf 10: "Yisrael 
son of R. Benzion Katz of Hasenfeld".
[5], 5-69 leaves. Leaves 33-34, 53-54 bound out of 
sequence. 22 cm. Good condition. Stains. Tears to 
title page, repaired. Open tear to leaf 58, affecting 
text. Marginal wear and creases to some leaves. 
Damage to several leaves, affecting text. Handwritten 
markings within text. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 233.

Opening price: $400

Yesod Yitzchak, Part I – kabbalistic and Chassidic 
essays on the topic of Brit Milah; Part II – Halichot 
Olam, customs and segulot, by R. Yitzchak Eizek 
HaLevi of Zuravitz (Żurawica; author of Raza 
Meheimna and Otiot D'Rabbi Yitzchak). Zhovkva, 
1810. First edition.
Many approbations by leading Torah scholars: R. 
Meir (Kristianpoller) of Brody; R. Yaakov Orenstein 
of Lvov, author of Yeshuot Yaakov; R. Efraim Zalman 
Margaliot of Brody; R. Moshe Shapira of Zaliztsi; 
R. Aryeh Leib HaKohen of Stryi, author of Ketzot 
HaChoshen, and others.
The list of pre-publication subscribers, following 
the approbations, contains information about great 
rabbis of that generation and their places of residence 
at the time of printing.
Leaves 41-47 comprise a study order (compiled from 
the Zohar) for the night before circumcision – the 
Vach-Nacht.
The author, R. Yitzchak Eizek HaLevi (1735-1783), 
was a shochet and bodek in Zuravitz, a village 
near Przemyśl. Little is known about him. In the 
approbations to his books, he is described as a 
hidden tzaddik who lived in utter poverty, secluding 
himself in the forest, passionately and fervently 
serving G-d. He wrote his books at night. The author 
of Brit Kehunat Olam recounted that tears would 
stream from his eyes when slaughtering an animal. 
R. Yitzchak Eizek is said to have requested of the 
Yismach Moshe (who in his youth lived in nearby 
Przemyśl) that he come and study kabbalah under 
his tutelage, however, the Yismach Moshe was not 
well acquainted with him and refused. R. Yitzchak 
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76. ספר תנא דבי אליהו - מינקוביץ, תקנ"ח - הסכמת 
תלמידי  מגדולי  באר,  אב"ד  לייקעס  דוד  רבי  הרה"ק 

הבעש"ט

ספר תנא דבי אליהו, עם פירוש ישועת יעקב. מינקוביץ, ]תקנ"ח 
עם  מחוקק.  יוסף  בן  משה  ויתמי  שבח  בן  יחזקאל  דפוס   .]1798
מגדולי  אוקראינה(,   ,Bar( באר  אב"ד  לייקעס  דוד  רבי  הסכמת 

תלמידי הבעש"ט.
חתימה בעמוד ג/1: "משה במו"ה יחיאל זללה"ה".

בינוני.  מצב  תכלכל.  נייר  ס"מ.   18.5 דף.  צד-קל   ,]1[ מג-צד,  מ, 
כתמים. סימני עש רבים, חלקם עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

)אוקראינה( שלוש מהדורות של  במינקוביץ  נדפסו  באותה שנה 
"תנא דבי אליהו" )ראה חומר מצורף(.

פתיחה: $300

75. Ginzei Yosef – Lviv, 1792 – First Edition
Ginzei Yosef, essays of ethics, homiletics, Chassidut 
and Kabbalah on the Torah, with novellae on tractates 
Berachot, Shabbat, Pesachim and Sukkah, by R. 
Yosef Bloch Rabbi of Alesk (Olesko). Lviv, 1792. First 
edition. With approbations by R. Levi Yitzchak of 
Berditchev, R. Zusha of Anipoli, R. Yaakov Shimshon 
of Shepetivka, R. Avraham Moshe of Pshevorsk and 
others.
The author, R. Yosef Bloch (1724-1790), was a close 
associate of the Maggid of Mezeritch. Rabbi of Alesk 
and maggid in Satanov (Sataniv). He is renowned 
in the Chassidic world for his book Ginzei Yosef, 
one of the first Chassidic books. His book contains 
approbations from eminent rabbis who opposed 
Chassidut, such as R. Tzvi Hirsh Rosanes Rabbi of 
Lviv, who wrote: "He did not depart from the tent of 
Torah, and would make nights as days".
Stamp of R. Chaim Heller (1879-1960, author of 
Sefer HaMitzvot and LeChikrei Halachot) on the 
title page and other leaves. Another stamp on leaf 
[2]: "Elimelech… Endelman". Erased handwritten 
inscription on title page.
Many words throughout the book, mostly mentions 
of gentiles, were circled by hand. 
[4], 98; 24 leaves. 37 cm. Fair-good condition. Stains 
and wear. Signs of mildew to many leaves. Tears, 
damage and worming to title page and other leaves, 
mostly to margins, repaired with paper, slightly 
affecting text on several leaves (title page and 
several other leaves were professionally restored). 
Handwritten markings to text. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 110.

Opening price: $1500

76

75b



74

ספטמבר 2020

77. Darchei Tzedek – First Edition – Lviv, 
1796 – Signatures and Glosses
Darchei Tzedek, Chassidic practices, by R. 
Zecharya Mendel of Yaroslav (Jarosław), 
disciple of R. Elimelech of Lizhensk. Lviv: 
Yehudis wife of R. Tzvi Hirsh [Rosanes], [1796]. 
First edition. 
The author, R. Zecharya Mendel of Yaroslav 
(died between 1788-1796, Encyclopedia 
L'Chassidut I, pp. 524-525), was a prominent 
disciple of R. Elimelech of Lizhensk. He was 
a nephew of the holy brothers R. Pinchas 
Horowitz, author of Haflaah, and R. Shmelke of 
Nikolsburg, and also studied Chassidut from R. 
Yechiel Michel of Zlotchov. At first, he served 
as rabbi in Yaroslav, but after some time he 
decided to leave this position to devote himself 
to disseminating Chassidut. His prime teacher 
was R. Elimelech of Lizhensk and he was 
involved in bringing his teacher's book Noam 
Elimelech to press (together with the author's 
son). Printed at the end of Noam Elimelech, in 
the section entitled Igeret HaKodesh, is a letter 
by R. Zecharya Mendel in which he responds 
to a relative who had been opposed to him 
joining the Chassidic movement. In this letter, R. Zecharya Mendel describes at length 
the greatness of the Chassidic tzaddikim and their lofty levels of asceticism and conduct. 
Among other things, he mentions his uncle R. Shmelke of Nikolsburg, who had also 
joined the Chassidic movement, and effusively praises his greatness and pure conduct, 
adding that he feels compelled to follow in his footsteps. His book Darchei Tzedek was 
written in the lifetime of his teacher, R. Elimelech of Lizhensk and he refers to him as his 
teacher and rabbi. 
Signature on the title page: "Yitzchak Itzek Kohen". Signature extending over the first 
leaves: "Shmuel Zanvil son of Aharon of Dobrzinsk". Several glosses.
[24] leaves. 13 cm. Fair-good condition. Stains. Significant wear to some leaves. Minor 
worming. Margins trimmed, affecting headings of several leaves. Tears to last leaf, slightly 
affecting text, repaired. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 148.

Opening price: $800

77. ספר דרכי צדק - מהדורה ראשונה - לבוב, תקנ"ו - חתימות והגהות
תלמידו  מירוסלב,  מנדל  זכריה  רבי  מאת  החסידות,  תורת  על-פי  הנהגות  צדק,  דרכי  ספר 
של רבי אלימלך מליז'נסק. לבוב, תקנ"ו ]1796[. דפוס יהודית אשת ר' צבי הירש ]רוזאניס[. 

מהדורה ראשונה.
המחבר, רבי זכריה מנדל מירוסלב )נפטר בין תקמ"ח לתקנ"ו, אנצ' לחסידות, א', עמ' תקכד-

תקכה(, תלמידו הגדול של רבי אלימלך מליז'נסק. היה בן אחותם של האחים הקדושים רבי 
פנחס הורוויץ בעל ה"הפלאה" ורבי שמעלקא מניקלשבורג, וקיבל בחסידות גם מרבי יחיאל 
והקדיש את  בירוסלב, אך לאחר מכן פרש מהרבנות  כרב  מזלוטשוב. תחילה שימש  מיכל 
מהמביאים  היה  והוא  מליז'נסק,  אלימלך  רבי  היה  המובהק  רבו  החסידות.  להפצת  מרצו 
בחלק  אלימלך",  "נועם  ספר  בסוף  בן המחבר(.  עם  )יחד  אלימלך"  "נועם  ספרו  לדפוס את 
המכונה "אגרת הקודש", נדפסה אגרת מיוחדת של רבי זכריה מנדל, ובה הוא עונה לאחד 
מקרוביו שטען נגד הצטרפותו לחסידות. בתשובתו מאריך רבי זכריה מנדל לתאר את גדולתם 
של צדיקי החסידות ואת דרכי פרישותם והנהגתם. בין היתר הוא מזכיר באגרתו את דודו רבי 
שמעלקא מניקלשבורג, שהצטרף אף הוא למחנה החסידי: "כי נתגדלתי ונתרבתי אצל כבוד 
דודי הרב הגאון החסיד הגדול איש אלקים מופת הדור רבן של כל בני הגולה ה"ה אב"ד דק"ק 
ניקלשפורג הביר']ה[ והמדינה יצ"ו ידעתיו שכל הנהגותיו היו כך ומוטל עלי לילך בעקבותיו 
הטהורי']ם[...". ספרו "דרכי צדק" נכתב עוד בחיי רבו, רבי אלימלך מליז'נסק, והוא מזכירו 

בכינוי "מ"ו" ]=מורי ורבי[. 
חתימה בדף השער: "יצחק איצק כהן". חתימה בהמשכים בראשי הדפים הראשונים: "שמואל 

זנוויל בן אהרן ז"ל מדאברזינסק". מספר הגהות.
]24[ דף. 13 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. בלאי רב בחלק מהדפים. סימני עש קלים. חיתוך 
קלה  פגיעה  עם  האחרון,  בדף  משוקמים  קרעים  דפים.  מספר  בכותרות  פגיעה  עם  דפים 

בטקסט. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 148. 

פתיחה: $800

76. Tanna Devei Eliyahu – Minkovitz, 1798 – Approbation by R. 
David Leikes Rabbi of Bar, Prominent Disciple of the Baal Shem 
Tov
Tanna Devei Eliyahu, with the Yeshuat Yaakov commentary. Minkovitz: 
Yechezkel son of Shevach and orphans of Moshe son of Yosef Mechokek, 
[1798]. With approbation by R. David Leikes Rabbi of Bar (Ukraine), a 
prominent disciple of the Baal Shem Tov.
Signature on p. 3a: "Moshe son of R. Yechiel".
40, 43-94, [1], 94-130 leaves. 18.5 cm. Light-bluish paper. Fair condition. 
Stains. Significant worming, affecting text in part. New binding.
That year, three editions of Tanna Devei Eliyahu were printed in Minkovitz 
(Mynkivtsi, Ukraine; see enclosed material).

Opening price: $300
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ספרי חסידות

 - מזאלוזיץ  המגיד  מאת  בנימין,  אמתחת  ספר   .79
מינקוויץ, תקנ"ו - מהדורה ראשונה - הספר הראשון 

שנדפס במינקוויץ

ספר אמתחת בנימין, על מגילת קהלת, מאת רבי בנימין – המגיד 
מזאלוזיץ. מינקוויץ, ]תקנ"ו 1796[. 

באמצע  נפטר  והמחבר  מאחר  ט,  פרק  באמצע  נפסק  החיבור 
כתיבתו, וכפי שנכתב בדברי הסיום שבדף האחרון: "ולא הספיק 

לגומרה עד שיצאת נשמתו בטהרה". 
המחבר: המגיד מזאלוזיץ – רבי בנימין )נפטר תקנ"ב, אנציקלופדיה 
לחסידות, א, שנ-שנד(, גדול בנגלה ובנסתר, בן דורם של הבעל 
שם טוב וראשוני צדיקי החסידות. אחד מהמוסרים והמעתיקים 
את  להכיר  זכה  אם  ברור  לא  החסידות.  תורת  של  הראשונים 
דברים  מביא  הוא  בחיבוריו  אך  אותו,  ולפגוש  טוב  שם  הבעל 
הבעש"ט,  תלמידי  בשם  רבים  דברים  מביא  הוא  בנוסף,  בשמו. 
מנדל  מנחם  ורבי  מזלוטשוב  מיכל  יחיאל  רבי  ממזריטש,  המגיד 
מפרמישלאן. את רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב הוא מכתיר בתואר 
"מורי": "ושמעתי ממורי הותיק וחסיד איש אלוקי מ' יחיאל מיכל 
"חלקת  התורה;  על   – זהב"  "תורי  הנוספים:  מחיבוריו  ז"ל...". 
בנימין" – פירוש על הגדה של פסח; "אהבת דודים" – פירוש על 
בנו רבי  ידי  נדפסו לאחר פטירתו, על  שיר השירים. כל חיבוריו 
לספר  בהסכמתו  מכתירו  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  זליג.  אשר 

שלפנינו: "אותו צדיק בוצינא קדישא איש אלקי...". 
 ]2[, א-יג, יח-קכח דף. 18.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, כתמי רטיבות 
בדף  השער,  בדף  חסרים  קרעים  דפים(.  במספר  כהים  )כתמים 
בהשלמת  משוקמים  בטקסט,  פגיעה  עם  האחרון,  ובדף  שאחריו 
בטקסט,  פגיעה  עם  נוספים,  דפים  במספר  קרעים  ובצילום.  נייר 

חלקם משוקמים. סימני עש קלים. כריכה חדשה.                   

פתיחה: $700

78. Ahavat Dodim, by the Maggid of Zalozitz – Lviv, 1793 – Only Edition
Menachem Mendel of Premishlan. He described 
R. Yechiel Michel of Zlotchov as "my teacher". 
His works include: Torei Zahav – kabbalistic and 
Chassidic homiletics on the Torah portions; Chelkat 
Binyamin, commentary on the Passover Haggadah; 
Amtachat Binyamin on Megillat Kohelet. All of his 
works were published posthumously, by his son R. 
Asher Zelig. R. Levi Yitzchak of Berditchev, in his 
approbation to Amtachat Binyamin, describes R. 
Binyamin as a "righteous and G-dly man".
[3], 94 leaves. Approx. 21 cm. Good-fair condition. 
Stains, including large dampstains on many leaves. 
Wear, predominantly to first and final leaves. 
Worming. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 14.

Opening price: $700 

Ahavat Dodim, commentary to Shir HaShirim, 
following revealed and kabbalistic approaches, by 
R. Binyamin of Zalozitz (Zaliztsi), author of Torei 
Zahav. Lviv: Aharon son of Chaim David Segal, 
[1793]. Only edition.
The author, R. Binyamin, maggid of Zalozitz (d. 
1791; Encyclopedia L'Chassidut, I, pp. 350-354), was 
well versed both in revealed and hidden realms of 
the Torah. A contemporary of the Baal Shem Tov 
and early Chassidic masters, he was one of the first 
disseminators of Chassidic teachings. It is unclear 
whether he merited meeting the Baal Shem Tov, 
however his works include teachings in his name. 
His works also include many teachings in the names 
of the disciples of the Baal Shem Tov, the Maggid 
of Mezeritch, R. Yechiel Michel of Zlotchov and R.

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

ספר אהבת דודים, פירוש על שיר השירים בדרך הנגלה והנסתר, 
זהב". לבוב, ]תקנ"ג  מאת רבי בנימין מזאלוזיץ, בעל ספר "תורי 

1793[. דפוס אהרן בן חיים דוד סג"ל. מהדורה יחידה.
אנצ'  תקנ"ב,  )נפטר  בנימין  רבי   – מזאלוזיץ  המגיד  המחבר: 
לחסידות, א', שנ-שנד(, גדול בנגלה ובנסתר, בן דורם של הבעל 
שם טוב וראשוני צדיקי החסידות. אחד מהמוסרים והמעתיקים 
את  להכיר  זכה  אם  ברור  לא  החסידות.  תורת  של  הראשונים 
דברים  מביא  הוא  בחיבוריו  אך  אותו,  ולפגוש  טוב  שם  הבעל 
הבעש"ט,  תלמידי  בשם  רבים  דברים  מביא  הוא  בנוסף,  בשמו. 
מנדל  מנחם  ורבי  מזלוטשוב  מיכל  יחיאל  רבי  ממזריטש,  המגיד 
מפרמישלאן. את רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב הוא מכתיר בתואר 
"מורי": "ושמעתי ממורי הותיק וחסיד איש אלוקי מ' יחיאל מיכל 
בדרך הקבלה  דרושים   – זהב"  "תורי  הנוספים:  ז"ל...". מחיבוריו 
והחסידות על התורה; "חלקת בנימין" – פירוש על הגדה של פסח; 
לאחר  נדפסו  חיבוריו  כל  קהלת.  מגילת  על   – בנימין"  "אמתחת 
מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  זליג.  אשר  רבי  בנו  ידי  על  פטירתו, 
מכתירו בהסכמה לספרו "אמתחת בנימין": "אותו צדיק בוצינא 

קדישא איש אלקי...". 
]3[, צד דף. 21 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי 
הראשונים  בדפים  בעיקר  בלאי,  רבים.  בדפים  גדולים  רטיבות 

והאחרונים. סימני עש. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 14. 

פתיחה: $700
78
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80. ספר תורי זהב - מאהלוב, תקע"ו - מהדורה ראשונה
זהב, דרוש, מוסר, קבלה וחסידות על פרשיות התורה, מועדים,  ספר תורי 
מגילות איכה ואסתר, מאת רבי בנימין מזאלוזיץ. מאהלוב, ]תקע"ו 1816[. 

מהדורה ראשונה.
א',  לחסידות,  אנצ'  תקנ"ב,  )נפטר  בנימין  רבי   – מזאלוזיץ  המגיד  המחבר: 
שנ-שנד(, גדול בנגלה ובנסתר, בן דורם של הבעל שם טוב וראשוני צדיקי 
החסידות. אחד מהמוסרים והמעתיקים הראשונים של תורת החסידות. לא 
הוא  בחיבוריו  אך  אותו,  ולפגוש  טוב  להכיר את הבעל שם  זכה  אם  ברור 
מביא דברים בשמו. בנוסף, הוא מביא דברים רבים בשם תלמידי הבעש"ט, 
המגיד ממזריטש, רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי מנחם מנדל מפרמישלאן. 
את רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב הוא מכתיר בתואר "מורי": "ושמעתי ממורי 
הותיק וחסיד איש אלוקי מ' יחיאל מיכל ז"ל...". מחיבוריו הנוספים: "חלקת 
בנימין" – פירוש על הגדה של פסח; "אהבת דודים" – פירוש על שיר השירים; 
"אמתחת בנימין" – על מגילת קהלת. כל חיבוריו נדפסו לאחר פטירתו, על 
ידי בנו רבי אשר זליג. רבי לוי יצחק מברדיטשוב מכתירו בהסכמה לספרו 

"אמתחת בנימין": "אותו צדיק בוצינא קדישא איש אלקי...".
חותמות "משה קליין שו"ב באיאמארע יע"א". 

מו, מח-קא, קא-קח, קז-קיב, קיז-קיט, קיט-קכב, קכה-קכו דף. 19.5 ס"מ. נייר 
כחלחל )בחלקו(. מצב טוב. כתמים. קרעים משוקמים בשולי הדף האחרון, 
בטקסט.  קלות  פגיעות  עם  עש,  סימני  קמטים.  בטקסט.  קלה  פגיעה  עם 

חותמות. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 613.

פתיחה: $1000

79. Amtachat Binyamin, by the Maggid 
of Zalozitz – Minkovitz, 1796 – First 
Edition – First Book Published in 
Minkovitz
Amtachat Binyamin, on Kohelet, by R. 
Binyamin, the Maggid of Zalozitz (Zaliztsi). 
Minkovitz (Mynkivtsi), [1796].
The composition ends in the middle of 
chapter 9, since the author passed away 
while he was still in the process of writing 
this work, as stated in the closing words 
on the final leaf: "And he didn't manage 
to complete it, before his soul departed in 
purity".
The author, R. Binyamin, maggid of Zalozitz 
(d. 1791; Encyclopedia L'Chassidut, I, 
pp. 350-354), was well versed in both 
revealed and hidden realms of the Torah. 
A contemporary of the Baal Shem Tov and 
early Chassidic masters, he was one of the 
first disseminators of Chassidic teachings. 
It is unclear whether he merited meeting 
the Baal Shem Tov, however his works 
include teachings in his name. His works 
also include many teachings in the names 
of the disciples of the Baal Shem Tov, the Maggid of Mezeritch, R. Yechiel Michel of Zlotchov and R. 
Menachem Mendel of Premishlan. He refers to R. Yechiel Michel of Zlotchov as "my teacher". His works 
include: Chelkat Binyamin, commentary on the Passover Haggadah; Ahavat Dodim, commentary to 
Shir HaShirim and Torei Zahav – kabbalistic and Chassidic homiletics on the Torah portions. All of his 
works were published posthumously, by his son R. Asher Zelig. R. Levi Yitzchak of Berditchev, in his 
approbation to Amtachat Binyamin, describes R. Binyamin as a "righteous and G-dly man". 
[2], 1-13, 18-128 leaves. 18.5 cm. Fair condition. Stains, dampstains (dark stains to several leaves). 
Open tears to title page, following leaf and last leaf, affecting text, repaired with paper and photocopy 
replacement of missing text. Tears to several other leaves, affecting text, partially repaired. Minor 
worming. New binding.

Opening price: $700

79

on the Passover Haggadah; Ahavat Dodim, commentary to 
Shir HaShirim and Amtachat Binyamin on Megillat Kohelet. 
All of his works were published posthumously, by his son R. 
Asher Zelig. R. Levi Yitzchak of Berditchev, in his approbation 
to Amtachat Binyamin, describes R. Binyamin as a "righteous 
and G-dly man".
Stamps of "Moshe Klein, shochet and bodek in Baia Mare".
46, 48-101, 101-108, 107-112, 117-119, 119-122, 125-126 leaves. 
19.5 cm. Printed (in part) on bluish paper. Good condition. 
Stains. Marginal tears to final leaf, slightly affecting text, 
repaired. Creases. Worming, slightly affecting text. Stamps. 
New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 613.

Opening price: $1000



77

ספרי חסידות

מהדורה   - )זלוטשוב(  עיני  בת  ספר   .81
ראשונה - דובנא, תקנ"ח

ספר בת עיני, חידושי ש"ס ושו"ת, מאת רבי יששכר 
המגיד  תלמיד  זלוטשוב,  אב"ד  צבי  מגזע  בער  דוב 
ממזריטש ורבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. דובנא, ]תקנ"ח 

1798[. מהדורה ראשונה.
יצחק  לוי  רבי  של  ובן-דודו  נעוריו  ידיד  היה  המחבר 
יחדיו  שהתגוררו  בעת  התיידד  עמו  מברדיטשוב, 
היו  יצחק  לוי  ורבי  בער  יששכר  רבי  לוברטוב.  בעיר 
נשואים לבנות דודות ממשפחת פרץ מלוברטוב )שהיו 
מצאצאי גולי ספרד(. רבי יששכר בער נשא את בתו 
של רבי צבי הירש פרץ, ורבי לוי יצחק נשא את בתו 
של רבי ישראל פרץ מלוברטוב. רבי לוי יצחק וידידו 
בעקבות  לחסידות  יחדיו  התקרבו  בער  יששכר  רבי 
"בית  )בעל  פרץ  ליבוש  אריה  רבי  משפחתם  קרוב 

פרץ"(.
רבי יששכר בער נתמנה לימים לאב"ד זלוטשוב, הקים 
בין  דורו.  גדולי  עם  שו"ת  בקשרי  ועמד  ישיבה  בה 
תלמידיו היה רבי חיים מטשרנוביץ בעל "סידורו של 
שבת", המספר בספרו "ארץ החיים" על רוח הקודש 
שראה אצל רבו. רבי יששכר בער עלה לארץ ישראל 
והגיע לצפת בחודש שבט שנת תקנ"ה. נפטר בחודש 
אב של אותה שנה, ונקבר בצפת סמוך לקבר האלשיך 
הקדוש, כאשר על מצבתו נכתב: "פ"נ הגאון האמיתי 
חסיד ועניו". זכרו נתקדש בקהל החסידים ורבי יצחק 

אייזיק מקומרנא העיד עליו, שמימיו לא פגם אפילו פגימה מועטת בצלם אלקים, והיה מספר על כך סיפור נס ופלא שארע 
עמו בעת נסיעתו לארץ ישראל )ראה: נתיב מצוותיך, שביל א, אות יג(. מספריו: "מבשר צדק" על התורה ]שזכה ליותר משש 

מהדורות[, וספר "בת עיני", שו"ת וחידושי ש"ס. 
מחתניו: רבי אברהם חיים מזלוטשוב בעל "אורח לחיים", שירש מחותנו את הרבנות בזלוטשוב, ורבי גרשון מרגליות אב"ד 

סקאליט, שעלה עם חותנו לעיה"ק צפת.
]2[, קיט, ]1[ דף. כ-19.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, כתמי רטיבות. בלאי קל. בדף השער ובדף שאחריו קרעים, חלקם חסרים, 

עם פגיעה בטקסט ובמסגרת השער, משוקמים בנייר דבק. רישומים וחותמות. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 105.

פתיחה: $800

80. Torei Zahav – Mohyliv, 1816 – First Edition
Torei Zahav, homiletics, ethics, kabbalah and Chassidut on 
the Torah, festivals, Megillat Eichah and Megillat Esther, by R. 
Binyamin of Zalozitz (Zaliztsi). Mohyliv, [1816]. First edition.
The author, R. Binyamin, maggid of Zalozitz (d. 1791; 
Encyclopedia L'Chassidut, I, pp. 350-354), was well versed 
in both revealed and hidden realms of the Torah. A 
contemporary of the Baal Shem Tov and early Chassidic 
masters, he was one of the first disseminators of Chassidic 
teachings. It is unclear whether he merited meeting the Baal 
Shem Tov, however his works include teachings in his name. 
His works also include many teachings in the names of the 
disciples of the Baal Shem Tov, the Maggid of Mezeritch, 
R. Yechiel Michel of Zlotchov and R. Menachem Mendel of 
Premishlan. He refers to R. Yechiel Michel of Zlotchov as "my 
teacher". His works include: Chelkat Binyamin, commentary 

8081
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82. ספר ישמח לב )טשרנוביל( - סלאוויטא, תקנ"ח 
ביאור על אגדות  עינים[,  ]חלק שני מספר מאור  ישמח לב  ספר 
ומדרשי חז"ל ]על סדר מסכתות הש"ס[, מאת האדמו"ר רבי מנחם 
נחום ]טברסקי[ מטשרנוביל. סלאוויטא, ]תקנ"ח 1798[. ]דפוס רבי 

משה שפירא[. מהדורה ראשונה.
יחד עמו נדפס באותה שנה בסלאוויטא גם הספר "מאור עינים" 
חוזרת  במהדורה  מכן  לאחר  נדפס  לב"  "ישמח  המחבר.  של 
עינים"  "מאור  הספר  של  השניה  במהדורתו  תק"ס.  בזולקווא, 
שנדפסה בפולנאה ]תק"ע 1810[, אוחדו שני הספרים לספר אחד. 
לספר  צורפו  לב"  "ישמח  בספר  שנדפסו  הש"ס  על  המאמרים 
"מאור עינים" על התורה, תחת שם משותף "מאור עינים", וכך 

הדבר ברוב המהדורות שנדפסו לאחר מהדורת פולנאה. 
המגיד רבי מנחם נחום מצ'רנוביל )ת"צ-תקנ"ח, אנצ' לחסידות, ג', 
עמ' קסח-קעה(, מאבות החסידות וראש שושלת הצדיקים לבית 
צ'רנוביל. זכה להסתופף בצל הבעש"ט והיה תלמידו המובהק של 
פרוהוביטש  בנארינסק,  מישרים  כמגיד  שימש  ממזריטש.  המגיד 
דברי  את  להדפיס  הסכים  תלמידיו  הפצרת  לאחר  וטשרנוביל. 
וולף  זאב  ב"ר  אליהו  רבי  על תלמידו  ידו  הוא סמך את  תורתו. 
כ"ץ, וציווה עליו להדפיס את הכתבים "בדפוס נאה ומהודר אשר 
הוקם בסלאוויטא..." ]בית הדפוס של רבי משה שפירא שהיה אז 

בשנותיו הראשונות[.

]1[, לד דף. 20.5 ס"מ. חלק מהדפים מעט כהים. מצב טוב-בינוני. 
קרעים  האחרונים.  בדפים  ועובש  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים, 
עש  סימני  בטקסט.  קלות  פגיעות  עם  האחרון,  בדף  משוקמים 
חיתוך  בטקסט.  קלות  פגיעות  עם  האחרונים(  )בדפים  משוקמים 
דפים על גבול הטקסט עם פגיעה בכותרות הדפים ופגיעה קלה 

בטקסט )באחד מן הדפים(. כריכת עור חדשה.
וואריאנט. הטיפוגרפיה של דף השער והעיטור בחלק העליון של 

המסגרת שונים מעותקים אחרים של הספר. 

פתיחה: $3000

81. Bat Eini (Zlotchov) – First Edition – Dubno, 1798
in Safed in Shevat 1795. He passed away in Av 
that same year, and was buried in Safed close to 
the Alshech. His epitaph reads: "Here lies the true 
Torah scholar, pious and humble". His memory 
was sanctified amongst Chassidim, and R. Yitzchak 
Eizik of Komarno testified that he never damaged 
his G-dly image, not even with the smallest blemish, 
and he would relate on this topic a wondrous 
account which took place during R. Yissachar Ber's 
journey to Eretz Israel (see: Netiv Mitzvotecha, path 
I, section 13). His books include Mevaser Tzedek on 
the Torah (reprinted in over six editions), and Bat 
Eini – responsa and Talmudic novellae.
His sons-in-law include R. Avraham Chaim of 
Zlotchov, author of Orach LeChaim, who succeeded 
him as rabbi of Zlotchov, and R. Gershon Margolies 
Rabbi of Skalat, who immigrated with him to Safed.
[2], 119, [1] leaves. Approx. 19.5 cm. Overall good 
condition. Stains, dampstains. Minor wear. Tears and 
open tears to title page and subsequent leaf, affecting 
text and border, repaired with tape. Inscriptions and 
stamps. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 105.

Opening price: $800

Bat Eini, Talmudic novellae and responsa, by R. 
Yissachar Dov Ber MiGeza Tzvi Rabbi of Zlotchov 
(Zolochiv), disciple of the Maggid of Mezeritch and 
R. Yechiel Michel of Zlotchov. Dubno, [1798]. First 
edition. 
The author was a friend and cousin of R. Levi Yitzchak 
of Berditchev. Their acquaintance began when they 
were both residing in Lubartów, when R. Yissachar 
Ber and R. Levi Yitzchak married cousins from the 
Peretz family in Lubartów (descendants of Spanish 
exiles). R. Yissachar Ber married the daughter of R. 
Tzvi Hirsh Peretz, while R. Levi Yitzchak married the 
daughter of R. Yisrael Peretz of Lubartów. R. Levi 
Yitzchak and R. Yissachar Ber were both drawn close 
to Chassidut, through their relative R. Aryeh Leibush 
Peretz (author of Beit Peretz).
R. Yissachar Ber was later appointed rabbi of 
Zlotchov and established a yeshiva there. He 
exchanged halachic correspondence with leading 
Torah scholars of his times. One of his disciples was 
R. Chaim of Czernowitz, author of Sidduro shel 
Shabbat, who describes in his book Eretz HaChaim 
the Divine Inspiration he witnessed in his teacher. 
R. Yissachar Ber immigrated to Eretz Israel, settling
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83. ספר ברית כהונת עולם - מהדורה ראשונה ושנייה של 
החלק הראשון ומהדורה ראשונה של החלק השני - לבוב, 

תקנ"ו ותר"ח

· ספר ברית כהונת עולם, חלק ראשון, דרוש ורמז בענייני המועדים 
ואוסטרהא.  קוריץ  אב"ד  כ"ץ  אייזיק  יצחק  רבי  הקבלה, מאת  פי  על 
]רוזאניש[.  הירש  צבי  הרב  אשת  יהודית  דפוס   .]1796 ]תקנ"ו  לבוב, 

מהדורה ראשונה. 
הברכה"  "היכל  בעל  האדמו"ר  כותב  וספריו  המחבר  קדושת  על 
אלקי,  המקובל  הקדוש  הגאון  "הרב  חסד":  "נוצר  בספרו  מקומרנא 
החריף הגדול, חסיד שבכהונה, מוהר"ר יצחק אייזיק הכהן זצללה"ה, 
אב"ד ור"מ קאריץ ואוסטרהא, מתלמידי המגיד הגדול הרה"ק ר' דוב 
בער ממעזריטש זצללה"ה, בעל המחבר ספר ברית כהונת עולם... אשר 
בכמה  עינינו  האיר  והוא  שנה,  מאות  מכמה  הזה  כבושם  נראה  לא 
תקי"ג- השנים  בין  נולד  אייזיק  יצחק  רבי  והחכמה".  התורה  סודות 

תקי"ח בקירוב, ונפטר בשנת תקנ"ג. גדולי החסידות מביאים מדבריו 
לומד  היה  מוויז'ניץ  ישראל"  "אהבת  בעל  האדמו"ר  הכבוד.  בחרדת 
מידי יום ביומו בספר קדוש זה, וגם בימי מלחמת העולם הראשונה, 

בשעת ההפגזות, לא ויתר על שיעוריו הקבועים בספר זה.
אביו  שהוא  ]יתכן  היילפרין"  דוד  פינחס  "הק'  השער:  בדף  חתימות 
ו"שו"ת  המזבח"  "ראש  בעל  היילפרין  שמואל  אלכסנדר  רבי  של 

מהרא"ש"[; "דוד לינדנר". 
21 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים.  דף.  כז  יח;  ז;   ;]2[ טז,   ,]4[
קרעים משוקמים בכ-9 דפים )שיקומים בהדבקות נייר על גבי הטקסט(. 
סימני עש בשולי דף השער ומספר דפים אחריו, עם פגיעה קלה בטקסט 

שבדף השער. כריכה חדשה.
· ספר ברית כהונת עולם, דרוש ורמז בענייני המועדים על פי הקבלה, 
חלקים ראשון ושני, מאת רבי יצחק אייזיק כ"ץ אב"ד קוריץ ואוסטרהא. 
לבוב, תר"ח 1848. מהדורה ראשונה של החלק השני, שנדפס על פי 

כתב-יד המחבר.
בגליציה  האיסור  בגלל  רבות,  שנים  התעכבה  השני  החלק  הדפסת 
כשבוטל  גליציה(.  משכילי  ביוזמת  שנחקק  )חוק  קבלה  ספרי  להדפיס 
חוק זה בשנת תר"ח, הובא מיד לדפוס החלק השני שהיה בכתב-יד. יחד 

עמו נדפס באותו כרך גם החלק הראשון שאזל מן השוק.
תיקוני נוסח בכתב-יד בשולי הדפים.

]3[, לז; כג; ]1[, ג-טו דף. שער נפרד לחלק שני. 22.5 ס"מ. מצב טוב-
בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים. קמטים וקרעים משוקמים 

בשולי חלק מהדפים. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 97, 98.

פתיחה: $1000

82. Yismach Lev (Chernobyl) – Slavita, 1798
Yismach Lev (Part II of Meor Einayim), commentary 
on Aggadot and Midrashim (following the order of 
the Talmudic tractates), by Rebbe Menachem Nachum 
[Twersky] of Chernobyl. Slavita: [R. Moshe Shapira, 
1798]. First edition.
Two books by R. Menachem Nachum of Chernobyl – 
Yismach Lev and Meor Einayim – were published in 
Slavita in 1798. The second edition of Yismach Lev was 
published in Zhovkva in 1800. The second edition of 
Meor Einaim, published in Polonne in 1810, included 
the essays of Yismach Lev (under the single title Meor 
Einaim), as did most later editions.
The maggid R. Menachem Nachum of Chernobyl (1730-
1798, Encyclopedia L'Chassidut, III, pp. 168-175) was 
one of the founders of Chassidut and the progenitor 
of the Chernobyl dynasty. He studied directly from 
the Baal Shem Tov and was a close disciple of the 
Maggid of Mezeritch. He served as maggid in Norynsk, 
Pohrebyshche and Chernobyl. He acceded to his 
disciples' entreaties to print his teachings and delegated 
the task to his disciple R. Eliyahu son of R. Zev Wolf 
Katz, instructing him to publish his writings in the "fine 
and exceptional printing press established in Slavita…" 
(the printing press of R. Moshe Shapira, then in its early 
years).
[1], 34 leaves. 20.5 cm. Some browned leaves. Good-fair 
condition. Stains, including dampstains and mildew to 
last leaves. Repaired tears to last leaf, slightly affecting 
text. Worming to last leaves, repaired, slightly affecting 
text. Leaves trimmed close to text, affecting headings 
(with minor damage to text on one leaf). New leather 
binding. 
Variant. The title page varies from other copies in layout 
and decoration on top of border.

Opening price: $3000
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קוריץ,   - אפרים  מחנה  דגל  ספר   .84
תק"ע - מהדורה ראשונה 

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

]1810[. מהדורה ראשונה.
מן  הוא  זה  ספר  המוקדמים.  החסידות  מספרי 
של  ביותר  והמוסמכים  הראשוניים  המקורות 
תורת הבעש"ט, אותה ינק ישירות מפיו המחבר 
הקדוש רבי משה חיים אפרים מסדילקוב )נפטר 
מרת  הצדקנית  בן-בתו   – נכדו  שהיה  בתק"ס(, 
באגרתו  הבעש"ט  זקנו  כתב  זה  נכדו  על  אדל. 
הידועה לגיסו רבי גרשון מקיטוב בשנת תקי"ב: 
"נכדי החתן החשוב כ' אפרים עלוי גדול בתכלית 

הלימוד". 
יצחק  לוי  רבי  החסידות:  גדולי  הסכמות 
רבי  מקוזניץ,  ישראל  רבי  המגיד  מברדיטשוב, 
יעקב יצחק הלוי הורוויץ ה"חוזה" מלובלין, רבי 
אברהם יהושע העשיל אב"ד אפטא ובעל ה"באר 
מים חיים". בסוף הספר "לקוטים" מהבעש"ט וכן 

"החלומות שנמצא בכ"י הרב הקדוש זללה"ה".
גדולי החסידות הפליגו בדבר קדושתו של הספר 
שמים,  ליראת  בו  הקורא  את  לעורר  ובסגולתו 
וכפי שכתב רבי לוי יצחק מברדיטשוב בהסכמה 
יתלהב  הלז  החיבור  ידי  שעל  "מובטחני  לספר: 
לבב אחינו בני ישראל לעבודת הבורא ברוך הוא 

וברוך שמו".
כל כותבי ההסכמות מדגישים את ייחוסו של המחבר כ"נכד הבעש"ט", וכי הספר מלא ביסודות תורתו של סבו הבעש"ט. 
מחותנו ה"באר מים חיים" כותב בהסכמה על המחבר וספרו: "בוצינא קדישא... נכד של האיש אלקי אשר לו דומיה תהלה 
הרב ר' ישראל בעש"ט, ובפרט שבפעם נמצא דברי הריבש"ט מעורב בהן, אשר ניצוץ אחד שלו מתפשט לכמה ניצוצין 
ושבילין דאורייתא... וה' יזכינו לראות הספר הנאה הלז בהדפסתו, ולקרות בו שתים ושלש דלתות כדי להנות מזיו הוד 

המתחדש בעולם...".
]2[, קיג דף. חסר דף אחרון. 20.5 ס"מ. נייר ירקרק. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים בשולי הדפים 
הראשונים והאחרונים. קרע חסר קטן בדף קיא, עם פגיעה בטקסט. בלאי קל בדפים הראשונים. סימני עש, עם פגיעות 

בטקסט. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 128.

פתיחה: $5000

83. Brit Kehunat Olam – First and Second Editions of Part I 
and First Edition of Part II – Lviv, 1796 and 1848

· Brit Kehunat Olam, Part I, kabbalistic homiletics and allusions 
pertaining to the Jewish holidays, by R. Yitzchak Eizek Katz Rabbi 
of Korets and Ostroh. Lviv: Judith, wife of R. Tzvi Hirsh [Rosanes], 
[1796]. First edition.
In his book Notzer Chessed, the Rebbe of Komarno author of 
Hechal HaBerachah writes of the holiness of R. Yitzchak Eizek 
Katz and his books: "The holy divine kabbalist, very astute… R. 
Yitzchak Eizek HaKohen, rabbi of Korets and Ostroh, disciple of 
the great maggid R. Dov Ber of Mezeritch, author of Brit Kehunat 
Olam… such a work has not appeared for several hundred years 
and he enlightened us with secrets of Torah and wisdom". R. 
Yitzchak Eizek was born ca. 1753-1758 and passed away in 1793. 
Prominent Chassidic leaders cite his teachings with veneration. 
The Ahavat Yisrael of Vizhnitz would study this holy book daily 
without fail, even during the WWI bombings.
Signatures on title page: "Pinchas David Heilperin (possibly 
the father of R. Alexander Shmuel Heilperin, author of Rosh 
HaMizbe'ach and Responsa Mahar'ash); "David Lindner".
[4], 16, [2]; 7; 18; 27 leaves. Approx. 21 cm. Good-fair condition. 
Stains. Tears to some 9 leaves (repaired with paper over text). 
Marginal worming to title page and several subsequent leaves, 
slightly affecting text of title page. New binding. 
· Brit Kehunat Olam, kabbalistic homiletics and allusions 
pertaining to the Jewish holidays, Parts I-II, by R. Yitzchak Eizek 
Katz Rabbi of Korets and Ostroh. Lviv, 1848. First edition of Part 
II, printed based on the author's manuscript.
The printing of Part II was delayed for many years, due to the 
prohibition to print kabbalistic books in Galicia (law instituted 
upon the urging of Galician maskilim). Upon the annulment of 
this prohibition in 1848, Part II of this book, which was still in 
manuscript form, was immediately brought to press. Part I, which 
by that time had sold out, was printed in the same volume.
Handwritten textual corrections in the margins. 
[3], 37; 23; [1], 3-15 leaves. Separate title page for part II. 22.5 cm. 
Good-fair condition. Stains, including large dampstains. Marginal 
creases and tears to some leaves, repaired. New binding. 
Stefansky Chassidut, nos. 97, 98.

Opening price: $1000
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85. ספר אור פני משה - מאת רבי משה סופר 
מהדורה   - תק"ע  מעזריטש,   - מפשוורסק 

ראשונה 

וחסידות על פרשיות  פני משה, דרוש, מוסר  ספר אור 
סת"ם  סופר  משה  רבי  מאת  מגילות,  וחמש  התורה 
מפשוורסק. מעזריטש, ]תק"ע 1810[. מהדורה ראשונה.

רבי  של  בדורם  החסידות  מגדולי  אחד  היה  המחבר 
אלימלך מליזנסק ואחיו רבי זושא מאניפולי, שהעריצוהו 
מאד. הספר מעוטר בהסכמות רבות של גדולי החסידות, 
המפליגים בגודל קדושת הספר ומחברו, ביניהם: רבי לוי 
יצחק מברדיטשוב, המגיד מקוז'ניץ, "החוזה" מלובלין, 
מאפטא  ישראל"  ה"אוהב  מרימנוב,  מנדל  מנחם  רבי 

וה"באר מים חיים".
"...כשהייתי  בהסכמתו:  כותב  מלובלין  "החוזה" 
בילדותי הייתי סר למשמעתו ושתיתי מימיו הנאמנים, 
נחת  ולעשות  שמים  לשם  רק  היו  עניניו  שכל  וידעתי 
המנוח  הגאון  מדרגה שהרב  לו  והיו  ית"ש,  לפניו  רוח 
ואכן,  אליו...".  מתגלה  היה  ז"ל  אלשיך  משה  מוהר"ר 
ספר "אור פני משה" בנוי על דברי רבינו משה אלשיך 
והוא מרבה לצטט את דבריו ולבארם. בניו של רבי זושא 
לחלק  שנוספו  )בדפים  בהסכמתם  כותבים  מאניפולי 
להם  שסיפר  הגדול,  מאביהם  עדות  הספר(  מעותקי 
כיצד כתב המחבר את הספר שלפנינו: "לאסהודי באנו 
מה ששמענו מפה קדוש אדונינו אבינו הצדיק נשמתו 
עדן בזה הלשון... וראיתי בהיותו לומד היה דמות דיוקנו 
ספרו  כותב  ובהיותו  צבאות,  ה'  כמלאך  לפני  עומד 
הקדוש, היה להב יוצא מאותיותיו הקדושים הכתובות. 

כל זה שמענו מפיו הקדוש...".
גדולי  עליונה.  ובטהרה  בקדושה  סת"ם  כסופר  החסידות  גדולי  אצל  מפורסם  היה  )ת"פ?-תקס"ו(  מפשוורסק  רבי משה  הקדוש  הרב 
החסידות ייחסו קדושה גדולה ביותר לתפילין ומזוזות שנכתבו על ידו, מהם שנשמרו מדור אל דור בקדושה יתירה. מסופר על רבי 
אלימלך מליזנסק שהעיד עליו "שראה את דוד המלך עומד ליד רבי משה, ומאז נתוודעו זה לזה" )אנצ' לחסידות, ג, עמ' שג(. באגרת 
מרבי משה אל רבי מנחם מנדל מרימנוב, הוא כותב לו שמשלמים לו אדום זהב עבור תפילין, אך הוא אינו יכול למלא את דרישות 

הפונים אליו. מסורות ואגדות רבות השתמרו על עניין זה.
]2[, רמ דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם מספר כתמים כהים וכתמי רטיבות. קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים, עם 
פגיעות בטקסט, משוקמים )עם השלמות בצילום בדף השער ובדף השני(. בלאי. חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט במספר דפים. סימני 
עש )בשני הדפים הראשונים סימני עש קשים(, עם פגיעות בטקסט )רובם משוקמים במילוי נייר(. חותמת. רישומים. כריכת עור חדשה. 

ללא שני הדפים של הסכמות נוספות )דפים ]3-4[(, שנדפסו באותיות קטנות, ונוספו לאחר ההדפסה לחלק מן הטפסים.
סטפנסקי חסידות, מס' 32.

פתיחה: $1500

84. Degel Machaneh Efraim – Korets, 1810 – First 
Edition 
Degel Machaneh Efraim, Chassidic teachings on the 
Torah, by R. Moshe Chaim Efraim Ashkenazi Rabbi of 
Sudilkov (Sudylkiv), grandson of the Baal Shem Tov. 
Korets, 1810. First edition. 
An early Chassidic book. This book is one of the first 
and most reliable sources of the teachings of the Baal 
Shem Tov, received directly from him by the author 
R. Moshe Chaim Efraim of Sudilkov (d. 1800), his 
grandson (son of the Baal Shem Tov's pious daughter 
Odel). In his renowned letter to his brother-in-law R. 
Gershon of Kitov in 1752, the Baal Shem Tov refers to 
this grandson as a tremendous genius.
The book includes approbations by foremost Chassidic 
leaders: R. Levi Yitzchak of Berditchev, the Maggid 
R. Yisrael of Kozhnitz, R. Yaakov Yitzchak HaLevi 
Horowitz the Chozeh of Lublin, R. Avraham Yehoshua 
Heshel Rabbi of Apta, and the Be'er Mayim Chaim. 
Printed at the end of the book: selections by the Baal 
Shem Tov, and "the dreams found in the writings of 
the holy rabbi".
Chassidic leaders greatly praised the holiness of this 
book, and its ability to inspire whoever studies it with 
fear of G-d, as R. Levi Yitzchak wrote in his approbation 
to the book: "I am convinced that this book will enthuse 
the hearts of our Jewish brethren to worship G-d".
All the approbations emphasize the author's lineage as 
grandson of the Baal Shem Tov, and that the book is 
replete with the latter's essential teachings. 
[2], 113 leaves. Lacking final leaf. 20.5 cm. Greenish 
paper. Good-fair condition. Stains, including 
dampstains. Marginal tears to first and final leaves. 
Small open tears to leaf 111, affecting text. Minor wear 
to first leaves. Worming, affecting text. New leather 
binding.
Stefansky Chassidut, no. 128.

Opening price: $5000

85



82

ספטמבר 2020

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

שניה, עם הגהות ותיקונים. 
שם הספר הוא ראשי תיבות של שם מחברו, רבי 

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

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

]1[, קכט דף. 35 ס"מ. נייר ירקרק. מצב טוב-בינוני. 
כתמים. קרעים משוקמים בשולי דף השער ודפים 
נוספים. בלאי קל וקמטים. סימני עש, עם פגיעות 
משוקמים  האחרונים(,  בדפים  )בעיקר  בטקסט 
כריכה  בעלות.  ורישומי  חותמות  נייר.  במילוי 

חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 531. 

פתיחה: $500

85. Or Pnei Moshe – By Rabbi Moshe Sofer of Pshevorsk – Mezeritch, 
1810 – First Edition 
Or Pnei Moshe, homiletics, ethics and Chassidic teachings on the Torah and 
Five Megillot, by R. Moshe Sofer Stam of Pshevorsk (Przeworsk). Mezeritch 
(Mezhirichi), [1810]. First edition.
The author was a great Chassidic leader in the generation of R. Elimelech of 
Lizhensk and his brother R. Zusha of Anipoli, who held him in high esteem. 
The book bears many approbations extolling the great holiness of the book and 
its author, accorded by foremost Chassidic leaders such as: R. Levi Yitzchak 
of Berditchev, the Maggid of Kozhnitz, the Chozeh of Lublin, R. Menachem 
Mendel of Rimanov, the Ohev Yisrael of Apta and the Be'er Mayim Chaim.
The Chozeh of Lublin writes in his approbation: "…as a child, I subjected 
myself to his authority, and drank from his faithful waters, and I knew that 
all his matters were for the sake of Heaven only, to give satisfaction to G-d, 
and he was so elevated, that R. Moshe Alshech would appear to him…". 
Indeed, Or Pnei Moshe is based upon the teachings of R. Moshe Alshech, and 
it quotes him extensively, expounding upon his words. In their approbation 
(added to some copies of the book), the sons of R. Zusha of Anipoli quote 
a testimony from their great father, who described to them how the author 
composed this book, having observed him while he was studying, "and his 
appearance resembled that of a heavenly angel, and while he was writing his 
holy book, a tongue of flame would rise from his holy written words".
R. Moshe of Pshevorsk (1720?-1806) was renowned amongst the great 
Chassidic leaders as a supremely holy and pure Torah scribe. Tefillin and 
mezuzot he scribed were deemed exceptionally holy, and some were preserved 
from generation to generation with particular care. Reputedly, R. Elimelech of 
Lizhensk attested that he saw King David standing beside R. Moshe, and they 
thereafter became acquainted (Encyclopedia L'Chassidut, III, p. 303). In a letter 
from R. Moshe to R. Menachem Mendel of Rimanov, he writes to him that 
the price of his tefillin is one red-gulden, yet he is unable to keep up with the 
demand. Many traditions and legends were recorded regarding this matter.
[2], 240 leaves. 20.5 cm. Fair condition. Stains, including several dark stains 
and dampstains. Open tears to title page and other leaves, affecting text, 
repaired (with photocopy replacements to title page and second leaf). 
Wear. Leaves trimmed, affecting text of several leaves. Worming (significant 
worming to first two leaves), affecting text (mostly repaired with paper). 
Stamp. Inscriptions. New leather binding. 
Without the two additional leaves of approbations (leaves [3-4]), in smaller 
typeface, added after the printing to some copies. 
Stefansky Chassidut, no. 32.

Opening price: $1500

86. Rav Yeibi – Ostroh, 1808
Rav Yeibi, essays of ethics, Chassidut and Aggadic novellae, on the Torah portions, the 
Book of Tehillim and Talmudic Aggadot; novellae on several Talmudic tractates, by R. 
Yaakov Yosef, maggid and posek in Ostroh. With Mora Mikdash, regarding the sanctity 
of the synagogue. Ostroh, [1808]. Second edition, with glosses and emendations.
The title of the book forms the initials of the author's name: R. Yaakov Yosef ben Yehuda.
Book title and place of printing printed in red.
The Mora Mikdash composition, regarding the sanctity of the synagogue, is printed on 
leaf 1, following the preface. 
[1], 129 leaves. 35 cm. Greenish paper. Good-fair condition. Stains. Marginal tears to 
title page and other leaves, repaired. Minor wear and creases. Worming, affecting 
text (predominantly on final leaves), repaired with paper. Stamps and ownership 
inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 531.

Opening price: $500
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87. ספר משנת חכמים לרבי משולם פייביש מקרמניץ - מהדורה ראשונה, אוסטרהא, תקנ"ו - עותק 
מיוחד עם דפי שער לכל ששת הסדרים

מקרעמניץ.  הורביץ  הלוי  פייביש  משולם  רבי  מאת  א-ו,  חלקים  משנה,  סדרי  ששה  על  חידושים  חכמים,  משנת  ספר 
אוסטרהא, ]תקנ"ו 1796[. מהדורה ראשונה. 
עותק מיוחד ובו ששה שערים )ראה להלן(.

הסכמות ה"נודע ביהודה", בעל ה"הפלאה", רבי שאול אב"ד אמשטרדם, רבי בצלאל מרגליות אב"ד אוסטרהא, רבי רפאל 
הכהן אב"ד המבורג, ורבנים נוספים. בראש סדר נשים – הסכמות רבי אליעזר קאליר אב"ד קעלין ורבי דוד צבי אוירבאך 

אב"ד קרמניץ ]חותנו של מהרנ"ת מברסלב[.
המחבר, הגאון הקדוש רבי משולם פייביש הלוי הורביץ )נולד ת"ע בערך, נפטר בחודש כסלו בין השנים תקמ"ו-תקנ"א(, 
נולד בעיר קרעמניץ )מחוז טארניפאל, דרום-וואהלין, מזרח-גליציה(, בה התגורר כל ימיו והרביץ תורה לתלמידים. נודע 
כקדוש מרחם, וכמו שכותב עליו רבי אלעזר קאליר בהסכמתו: "קדושתו מרחם... בגבורה של תורה כארי מתגבר... עד 
שנתפרסם שמו הטוב כחד מדרי קמאי והיושבים במלאכת התורה לראשונה, הוא כבוד הרב המובהק דפקיע שמיה בין 
גדולי הדור... ורק תורתו אומנתו לומד תורה לשמה". גם הנודע ביהודה כותב עליו בהסכמתו, בהפלגה שלא כדרכו: "...

כבוד האי סבא יקירא הרב... המופלג מאוד בתורה ובמעשים כבוד שמו מהור"ר פייבש הלוי... תנא הוא כחד הראשונים... 
ובעודי במדינת פולין כבר שמעתי שמעו הטוב כי הוא ממש יחיד באהלות...". בעל ההפלאה כותב עליו בהסכמתו: "...

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

לגודל קדושת המגיד ובנו הקדוש רבי אברהם המלאך(.
]3[, לג; ]1[, טו; ]1[, כב; ]1[, כ; ]1[, כד; ]1[, מו דף. 20 ס"מ. נייר ירקרק. מצב טוב. כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט 
קלה במסגרת השער  ופגיעה  בכותרות  פגיעה  )כולל  גבול הטקסט במספר מקומות  על  דפים  חיתוך  בודדים.  במקומות 

הראשון ובשער של סדר נזיקין(. כריכת עור חדשה.
בעותק שלפנינו נכרכו ששה דפי שער – שער אחד בראש כל סדר. השער הראשון כללי ומאויר. בראשי הסדרים מועד 
ונשים – שערים מיוחדים, המותאמים לכל אחד מן הסדרים. בראש סדר נזיקין – שער מאויר הזהה לשער שבראש הספר. 

בראש הסדרים קדשים וטהרות – שער כללי לא מאויר.
במפעל הביבליוגרפיה רשמו עותק עם ארבעה שערים בלבד, ללא שערים בסדרים קדשים וטהרות. 

פתיחה: $1000
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88. ספר סידורו של שבת - מהדורה ראשונה - מאהלוב, תקע"ג 
ספר סידורו של שבת, חלקים א-ב, עניני קדושת השבת על דרך הקבלה והחסידות, ושו"ת בהלכה, 
שני  ראשונה.  מהדורה   .]1813 ]תקע"ג  מאהלוב,  טשרנוביץ.  אב"ד  טירער  חיים  רבי  הרה"ק  מאת 

כרכים.
מגדולי  בקירוב(,  תקע"ד   – הת"ק  שנות  )ראשית  מטשרנוביץ  ִטיֶרער  חיים  רבי  הרה"ק  המחבר, 
החסידות, תלמידו של המגיד מזלוטשוב, כיהן ברבנות בערים קריפץ, מוהילוב-פודולסק, בוטושאן, 
נודע  וטשרנוביץ. השפעתו בהעמדת הדת על תילה בגלילות בוקבינה הייתה רבה מאוד.  קישינב 
כאיש אלוקים קדוש וסיפורי פלא מתהלכים אודותיו. ידוע ומפורסם בעולם החסידי עוצם דביקותו 
בקדושת השבת, בה העפיל למדרגות נשגבות ביותר. רבו המגיד מזלוטשוב העיד עליו: "הוא יונק את 
חיותו מקדושת השבת". במסורת החסידית ידוע עליו שלאחר טבילתו בערב שבת הייתה משתנית 
נתן מרגליות אב"ד ברדיטשוב:  ישנה עדות מאת רבי משולם  וקומתו גבהה בטפח. על כך  צורתו 
"אומר אני לך בעדות ברורה, כי ראיתי אותו בכל ערב שבת קודש בלכתו אל המרחץ ובבואו משם, 
וממש לא בא אותו האיש שהלך, ונדמה כליל לאיש אחר בצורתו ובקומתו, ובכל תואר גופו הקדוש 
היה משונה מבראשונה" )קבוצת יעקב(. בשלהי שנת תקע"ג עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת, בה 
חיבר את ספריו "שער התפלה" )סדילקוב, תקפ"ה( ו"ארץ החיים" )טשרנוביץ, תרכ"א(, ושם מקום 

מנוחתו.
בהסברתם  הן  מיוחדים  התפלה"  ו"שער  חיים"  מים  "באר  שבת",  של  "סידורו  היסודיים  ספריו 
ונדפסו במהדורות רבות  נפוצו  והן ברגש החסידי הנלהב השופע מהם. ספריו  הכובשת והבהירה 
והם אבני יסוד בתורת החסידות. בספריו נדפסו גם כמה תשובות ופלפולים בסוגיות עמוקות. נודעת 
במיוחד תשובתו בעניין אמירת "לשם יחוד" לפני קיום מצוה, בה השיב בחריפות על השגותיו של 

בעל ה"נודע ביהודה".
הספר שלפנינו נדפס טרם נסיעתו של בעל ה"באר מים חיים" לארץ והוא ספרו הראשון שראה את 
אור הדפוס והיחיד שנדפס בחייו. הספר נתקבל כאחד מספרי היסוד של תורת החסידות, ועד היום 
נאמרים בו שיעורים תמידין כסדרן. חסידים ואנשי מעשה נהגו לקבוע בו שיעורים כהכנה לשבת, 
כדברי המחבר הכותב בהקדמתו לספר: "כל ההוגה בחיבור הזה יהיה כוונתו רצויה ללמוד על מנת 

לעשות ולקיים... בכל שבת בשבתו יקבעו ללמוד לימוד אחד בחיבור הזה...".
כבר בשנים הראשונות לצאת הספר נתפרסם ונתקבל מאד. הרה"ק רבי מרדכי מקרעמניץ )בנו של 
המגיד מזלוטשוב( כותב בהסכמה לספרו "שער התפלה": "וכבר יצא לו מוניטין בספרו ספר סידורו 
של שבת כרך הנורא אור פני מלך חיים, כל הוגה בו שפתים ישק מנופת צוף ומטעמי החיים". רבי 
יהושע מאוסטרובה אמר על הספר: "לשונו הקדוש של רבינו מפתה כל יהודי ויהודי לעבודת השי"ת" 

)אור יקרות לרש"ח פרוש, ב, עמ' קעה(.
שני כרכים. כרך ראשון: ]6[, ע, ע-קח דף. חסר דף אחרון, עם "דברי המעתיק והמסדר". כרך שני: יב, 
סד דף. 19.5-18.5 ס"מ. נייר ירקרק. מצב כללי טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות בכרך השני. קרעים 
קטנים בדפים האחרונים של הכרך השני, עם פגיעות קלות בטקסט. סימני עש בכרך הראשון, עם 

פגיעה בטקסט, משוקמים במילוי נייר. חותמת ורישומים בכתב-יד. כריכות חדשות, לא אחידות. 
סטפנסקי חסידות, מס' 422. 

פתיחה: $1500

87. Mishnat Chachamim by Rabbi Meshulam Feivish of Kremenets – First 
Edition, Ostroh, 1796 – Unique Copy with Title Pages for All Six Orders
Mishnat Chachamim, novellae on the Six Orders of the Mishnah, Parts I-VI, by R. 
Meshulam Feivish HaLevi Horowitz of Kremenets. Ostroh, [1796]. First edition. 
Unique copy with six title pages (see below).
Approbations by the Noda BiYehuda, the Haflaah, R. Shaul Rabbi of Amsterdam, R. 
Betzalel Margolies Rabbi of Ostroh, R. Refael HaKohen Rabbi of Hamburg and other 
rabbis. Approbations by R. Eliezer Kalir Rabbi of Kolín and R. David Tzvi Auerbach 
Rabbi of Kremenets (father-in-law of R. Natan of Breslov) appear at the beginning 
of Seder Nashim.
The author, R. Meshulam Feivish HaLevi Horowitz (born ca. 1710, died in Kislev 
between 1785 and 1790), was born and lived his entire life in Kremenets (Ternopil 
Oblast, South Volhynia, Eastern Galicia), where he taught Torah. In his approbation 
to this book, R. Eliezer Kalir attests that R. Meshulam Feivish was holy from birth, 
and praises him for his exceptional greatness in Torah. The Noda BiYehuda, in his 
approbation, uncharacteristically extolled his virtues, comparing him to the Torah 
scholars of early generations.
His daughter Gittel wed R. Avraham the Malach, son of the Maggid of Mezeritch 
(their grandson was R. Yisrael of Ruzhin). Many stories of this match circulate 
among the Chassidic dynasties of his descendants. Rebbe Chaim Meir Yechiel 
of Mogielnica relates that when the Maggid of Mezeritch sought "a daughter of 
a Torah scholar" for his son R. Avraham, he asked that Heaven reveal to him the 
greatest Torah scholar of that generation, and the one revealed to him was R. Feivel 
of Kremenets (Toldot HaNiflaot, Warsaw 1899, no. 123).
[3], 33; [1], 15; [1], 22; [1], 20; [1], 24; [1], 46 leaves. 20 cm. Greenish paper. Good 
condition. Stains. Worming, affecting text in a few places. Several leaves trimmed 
close to text (affecting headings and slightly affecting border of first title page and 
title page of Nezikin). New leather binding. 
This volume includes six title pages – one at the beginning of each Order. The first 
is a general title page, illustrated. The next two are title pages printed especially for 
Orders Mo'ed and Nashim (bearing the titles of the Orders). The fourth one, bound 
before Nezikin, is identical to the first illustrated title page. The last two, bound 
before Kodashim and Taharot, are general title pages, not illustrated.
The Bibliography of the Hebrew Book records a copy with four title pages only 
(without title pages before Kodashim and Taharot). 

Opening price: $1000
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Two volumes. Vol. I: [6], 70, 70-108 leaves. Lacking final leaf, with "Words of the 
Copyist and Editor". Vol. II: 12, 64 leaves. 18.5-19.5 cm. Greenish paper. Overall 
good condition. Stains, including dampstains to vol. II. Small tears to final leaves 
of vol. II, slightly affecting text. Worming to vol. I, affecting text, repaired with 
paper. Stamp and handwritten inscriptions. New, non-identical bindings. 
Stefansky Chassidut, no. 422.

Opening price: $1500

88. Sidduro Shel Shabbat – First Edition – Mohyliv, 1813
Sidduro shel Shabbat, Parts I & II, Kabbalistic and Chassidic teachings regarding 
the holiness of Shabbat, and Halachic responsa, by R. Chaim Thirer Rabbi of 
Czernowitz (Chernivtsi). Mohyliv, [1813]. First edition. Two volumes
The author, R. Chaim Thirer of Czernowitz (ca. 1740s – ca. 1813), was a Chassidic 
leader, disciple of the Maggid of Zlotchov. He served as rabbi of Mohyliv-
Podilskyi, Botoşani, Kishinev (Chișinău) and Czernowitz, and was greatly 
influential in reinforcing Torah observance in the Bukovina region. He was 
reputed as a holy man, and wondrous tales about him abound. He was renowned 
in the Chassidic world for his extreme attachment to the holiness of Shabbat, 
during the course of which he soared to exalted levels. His teacher, the Maggid of 
Zlotchov, attested that he drew his vitality from the holiness of Shabbat. According 
to Chassidic tradition, after his immersion before Shabbat, his form would change 
and he would grow taller by a handbreadth. In the summer of 1813, he immigrated 
to Eretz Israel and settled in Safed. There he composed Shaar HaTefillah (Sudylkiv, 
1825) and Eretz HaChaim (Czernowitz, 1861), and was later buried.
His fundamental works Sidduro shel Shabbat, Be'er Mayim Chaim and Shaar 
HaTefillah are unique for their clarity and conviction, as well as the enthusiastic 
Chassidic emotion which they exude. His books were published in many editions 
and are considered foundations of Chassidic teachings. They also include several 
responsa and debates on profound topics. Well-known is his responsum regarding 
reciting Leshem Yichud before performing a mitzva, in which he sharply refutes 
the critique of the Noda BiYehuda.
This book was printed before the author travelled to Eretz Israel. It is his first 
published work and the only one printed in his lifetime. The book was recognized 
as a fundamental Chassidic work, and until this day, lectures based on this book 
are delivered routinely. Chassidim include its study in their preparation in honor 
of Shabbat, as the author recommends in his preface.
This book became well-known and accepted as soon as it was published. R. 
Mordechai of Kremnitz (son of the Maggid of Zlotchov) writes in his approbation 
to Shaar HaTefillah: "And he already has a reputation from his book Sidduro 
shel Shabbat, an awesome volume… whoever studies it enjoys it immensely". R. 
Yehoshua of Ostrów praised the book: "The holy words of Rabbenu attract every 
single Jew to the service of G-d" (Or Yekarot by R. Sh.Ch. Porush, II, p. 175).
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to Chassidic tradition, after his immersion before 
Shabbat, his form would change and he would grow 
taller by a handbreadth. Near the end of his life, in 
1813, he immigrated to Eretz Israel and settled in 
Safed, there he composed Shaar HaTefillah and was 
later buried. 
Five volumes, all incomplete. Bereshit: 15-293 leaves. 
Lacking first 12 leaves and last 61 leaves (originally: 
[2], 5-354 leaves). Shemot and Esther: 3-282, 14, 19-34, 
36-38 leaves. Lacking first 2 leaves and leaf 35 of the 
second sequence. VaYikra and Shir HaShirim: 3-120, 
8, 8 leaves. Lacking first 2 leaves and last 2 leaves. 
Bamidbar and Ruth: 2-16, 19-110, 114-181 leaves. 
Lacking title page and leaves 111-113. Devarim, Eicha 
and Kohelet: [1], 2-3, 5-172 leaves. Lacking title page. 
20-21 cm. Bluish paper (in most volumes). Overall 
fair condition. Stains, including dampstains. Traces 
of past dampness, with signs of mildew, to Bereshit 
and Devarim volumes. Open tears, affecting text, 
some repaired. Wear to some volumes. Worming, 
affecting text. Extensive worming to beginning of 
Devarim volume. Margins trimmed close to text. 
Many stamps and handwritten inscriptions to 
VaYikra volume. New bindings.
This edition is known as the 1820 edition, since that 
is what appears in the imprint of all five title pages. 
However, after careful examination, it seems that the 
imprint was altered to mislead the censor, and in fact 
the volume of Shemot was printed first, in Mohyliv, 
no later than Iyar 1818 and the rest of the volumes 
were printed in Sudylkiv after 1825. For further 
information, see Kedem Auction 72, item 51.
Stefansky Chassidut, no. 216.

Opening price: $800

כתמי רטיבות. בכרך בראשית ובכרך דברים עקבות רטיבות עם 
חלקם  בטקסט,  פגיעות  עם  חסרים  קרעים  ופטריה.  עובש  סימני 
משוקמים. בלאי בחלק מהכרכים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. 
סימני עש קשים במיוחד בתחילתו של כרך דברים. חיתוך דפים 
על גבול הטקסט. חותמות רבות ורישומים בכתב-יד בכרך ויקרא. 

כריכות חדשות. 
המהדורה שלפנינו ידועה כמהדורת תק"פ, שכן בדפי השער של 
חמשת הכרכים מופיע פרט השנה תק"פ. לאחר עיון נראה כי פרט 
נדפס  נועד להטעות את הצנזורה, ולמעשה כרך שמות  זה  שנה 
ראשון, במאהלוב, לא יאוחר מאייר תקע"ח, ויתר הכרכים נדפסו 
בסדילקוב לאחר שנת תקפ"ה )ראה על כך בהרחבה: קטלוג קדם, 

מכירה 72, פריט 51(.
סטפנסקי חסידות, מס' 216.

פתיחה: $800 

של  הראשונה  המהדורה   - תורה  חומשי  חמשה   .89
 - תק"פ  מאהלוב-סדילקוב,   - חיים"  מים  ה"באר 

עותקים חסרים

רש"י  פירושי  אונקלוס,  תרגום  עם  תורה,  חומשי  חמשה  סט 
ובעל הטורים, ועם הפירוש "באר מים חיים", מאת הרה"ק רבי 
 1820 ]תק"פ  מאהלוב-סדילקוב,  טשרנוביץ.  אב"ד  טירער  חיים 
מהדורה  להלן[.  ראה  המדויקים  ההדפסה  ושנות  מקומות  על   –

ראשונה. חמישה כרכים. עותקים חסרים.
ה"באר מים חיים" הוא אחד מספרי היסוד המפורסמים של תורת 
החסידות. הספר מיוחד הן בהסברתו הבהירה והן ברגש החסידי 
והפך  רבות  במהדורות  ונדפס  נפוץ  הוא  ממנו.  השופע  הנלהב 

לאבן יסוד בתנועת החסידות.
חפץ  היטב  "ידענו  בהסכמתו:  כתב  מאפטא  ישראל"  ה"אוהב 
ורצון אותו הצדיק, אשר כל ימיו היה משתוקק לזכות את הרבים 
בדבריו הקדושים... ורבים השיב מעון... וזכות הרב המחבר יעמוד 
לנו לזכות נפשינו ורוחינו ונשמותינו לאור באור החיים עד ביאת 
המוסר  שספר  סיפר  מבעלזא  שלום"  ה"שר  האדמו"ר  הגואל". 

הראשון שלמד בו היה ספר "באר מים חיים".
רבי  מאת  כליל",  "מנחת  המסורה  פירוש  גם  נדפס  זו  במהדורה 
אור שרגא פייבוש אב"ד דובראוונא, חתן הגר"א מווילנא )נעתק 

מחומש "אדרת אליהו" – דובראוונא, תקס"ד(.
שנות  )ראשית  מטשרנוביץ  ִטיֶרער  חיים  רבי  הרה"ק  המחבר, 
המגיד  של  תלמידו  החסידות,  מגדולי  בקירוב(,  תקע"ד   – הת"ק 
מוהילוב-פודולסק,  קריפץ,  בערים  ברבנות  כיהן  מזלוטשוב, 
בוטושאן, קישינב וטשרנוביץ. נודע כאיש אלוקים קדוש וסיפורי 
שלאחר  עליו  ידוע  החסידית  במסורת  אודותיו.  מתהלכים  פלא 
טבילתו בערב שבת הייתה משתנית צורתו וקומתו גבהה בטפח. 
בשנת תקע"ג, בערוב ימיו, עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת, בה 

חיבר את ספרו "שער התפלה" ושם מקום מנוחתו. 
טו-רצג  בראשית:  כרך  חסרים.  עותקים  כולם  כרכים,  חמישה 
 ,]2[ ו-61 דפים אחרונים )במקור:  דף. חסרים 12 דפים ראשונים 
ה-שנד דף(. כרך שמות ומגילת אסתר: ג-רפב, יד, יט-לד, לו-לח 
דף. חסרים שני דפים ראשונים ודף לה מספירת הדפים השנייה. 
כרך ויקרא ומגילת שיר השירים: ג-קכ, ח, ח דף. חסרים שני דפים 
ב-טז,  רות:  ומגילת  במדבר  כרך  אחרונים.  דפים  ושני  ראשונים 
יט-קי, קיד-קפא דף. חסר דף השער ודפים קיא-קיג. כרך דברים 
ומגילות איכה וקהלת: ]1[, ב-ג, ה-קעב דף. חסר דף השער. 20-21 
ס"מ. נייר כחלחל )ברוב הכרכים(. מצב כללי בינוני. כתמים, בהם 
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החסידי  ברגש  והן  והבהירה  הכובשת  בהסברתם  הן  מיוחדים 
הנלהב השופע מהם. ספריו נפוצו ונדפסו במהדורות רבות והם 

אבני יסוד בתורת החסידות.
לז-נב  דפים  דף.  ג-י  קיג-קטו;  נג-קב,  כט-לו,  לז-נב,  א-כח,   ,]2[
טוב. כתמים.  ירקרק. מצב  נייר  20.5 ס"מ.  נכרכו שלא במקומם. 
קל  בלאי  נוספים.  דפים  ובמספר  השער  בדף  משוקמים  קרעים 

בדפים הראשונים. חותמת ורישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.
הספר נדפס בסדילקוב. אמנם בשער מופיעה תיבת "במאהלוב" 
באותיות  שכן  מכוונת,  הטעיה  כאן  יש  אך  גדולות,  באותיות 
הקטנות שקדמו למילה "מאהלוב" נכתב שהספר נדפס בסדילקוב 
במאהלוב"  מדפיס  "שהי']ה[  רבין-שטיין  זאב  צבי  של  בדפוסו 
)ראה: א' יערי, הדפוס העברי במאהלוב על נהר דנייסטר, קרית 

ספר, כג, עמ' 312(.
סטפנסקי חסידות, מס' 538.

פתיחה: $800

- מהדורה  - סדילקוב, תקפ"ה  ספר שער התפלה   .90
ראשונה

חיים  רבי  הרה"ק  מאת  התפלה,  עבודת  על  התפלה,  שער  ספר 
טירער אב"ד טשרנוביץ, בעל "באר מים חיים" ו"סידורו של שבת". 
מהדורה  רבין-שטיין.  זאב  צבי  דפוס   .]1825 תקפ"ה  ]סדילקוב, 

ראשונה.
בהקדמה מספר "המעתיק" כי ספר זה נתחבר בארץ ישראל, אליה 
עלה המחבר לאחר שספריו הראשונים "סידורו של שבת" ו"באר 
מים חיים" נדפסו ונתפשטו "ברוב עיירות ומדינות". הוא מעיד על 
דברי המחבר הקדוש, שאמר שחיבור זה "שער התפילה" סגולה 
יש בו להתקרבות הגאולה: "...הגאון המחבר בעצמו זי"ע... כתב 
בזה"ל: שמשהגיע להלוך לפני ה' בארצות החיים האיר והשכיל 
הלשון:  בזה  הספר  במעלות  לדבר  והוסיף  למאוד...  עד  דעתו 
בטחוני שכאשר יתפשט החיבור הזה בעולם יהיה בזה התקרבות 

הגאולה...".
גודל  על  מופלאים  דברים  כתב  אמונים  שומר  בעל  האדמו"ר 
כתב  התפילה  שער  הקדוש  הספר  "כי  שלפנינו:  הספר  קדושת 
שכמה  כזה  נורא  והתלהבות  ובטהרה  בקדושה  הקודש  בארץ 
אמר  רק  והוא  התלהבותו  מרוב  לכתוב  יכול  היה  לא  פעמים 
התיבות והגבאי שלו כתב, והיה מעשה נוראה בעת שאמר דיבור 
המתחיל 'ואולם כי נמצא עוד' אז היה במירון על ציון קבר הרשב"י 
זי"ע והגבאי הכין דיו ונייר לכתוב המאמר מפי הרב הקדוש, ומיד 
שהתחיל להגיד המאמר בהתלהבות נורא מאוד ראה הגבאי כי 
הרב הקדוש פרח באויר מסביב בתוך האהל, וכה אמר והוא כתב 
באימה ופחד עד שגמר המאמר, ומזה אפשר לראות גודל קדושת 

זה הספר".
המפורסמת  החריפה  תשובתו  לראשונה  נדפסה  הספר  בסוף 
ה"נודע  דברי  על  משיב  הוא  בה  יחוד",  "לשם  אמירת  בעניין 
ביהודה" שיצא לערער על המנהג החסידי. )על-פי הרשום במפעל 
בעותק  אך  הספר,  בתחילת  זו  תשובה  נדפסה  הביבליוגרפיה 

שלפנינו נדפסה בסוף הספר(.
שנות  )ראשית  מטשרנוביץ  ִטיֶרער  חיים  רבי  הרה"ק  המחבר, 
המגיד  של  תלמידו  החסידות,  מגדולי  בקירוב(,  תקע"ד   – הת"ק 
מוהילוב-פודולסק,  קריפץ,  בערים  ברבנות  כיהן  מזלוטשוב, 
בוטושאן, קישינב וטשרנוביץ. נודע כאיש אלוקים קדוש וסיפורי 
שלאחר  עליו  ידוע  החסידית  במסורת  אודותיו.  מתהלכים  פלא 
טבילתו בערב שבת הייתה משתנית צורתו וקומתו גבהה בטפח. 
בצפת,  והתיישב  ישראל  לארץ  עלה  ימיו,  בערוב  תקע"ג,  בשנת 
ספריו  מנוחתו.  מקום  ושם  התפלה"  "שער  ספרו  את  חיבר  בה 
ו"שער התפלה"  חיים"  מים  "באר  "סידורו של שבת",  היסודיים 

89. Five Books of the Torah – First Edition of 
Be'er Mayim Chaim – Mohyliv-Sudylkiv, 1820 
– Incomplete Copies
Five Books of the Torah, with Targum Onkelos, 
Rashi and Baal HaTurim commentaries, and with 
the Be'er Mayim Chaim commentary, by R. Chaim 
Thirer Rabbi of Czernowitz (Chernivtsi). Mohyliv-
Sudylkiv, [1820 – regarding the exact places and 
years of printing, see below]. First edition. Five 
volumes. Incomplete copies.
Be'er Mayim Chaim is a prominent and fundamental 
work of Chassidic teachings, unique for its clarity 
and conviction, as well as the enthusiastic Chassidic 
emotion which it exudes. It was published in many 
editions and became a cornerstone of Chassidut.
The Ohev Yisrael of Apta wrote in his approbation: 
"We are well aware of the desire and wish of that 
tzaddik, who yearned his entire life to benefit the 
public with his holy teachings… and he brought 
many to repentance… and may we benefit from the 
merit of the author…". The Rebbe of Belz, the Sar 
Shalom, said that the first book of ethics he studied 
was Be'er Mayim Chaim.
This edition also contains the commentary on the 
Masorah, Minchat Kalil, by R. Or Shraga Feivush 
Rabbi of Dubrowna, son-in-law of the Gaon of 
Vilna (copied from the Aderet Eliyahu chumash – 
Dubrowna, 1804).
The author, R. Chaim Thirer of Czernowitz (ca. 
1740s – ca. 1813), was a Chassidic leader, disciple 
of the Maggid of Zlotchov, and served as rabbi of 
Mohyliv-Podilskyi, Botoşani, Kishinev (Chișinău) 
and Czernowitz. He was reputed as a holy man, 
and wondrous tales about him abound. According 
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ספר גליא רזא - מאהלוב, תקע"ב - הקדמת רבי   .91
חיים מטשרנוביץ בעל "באר מים חיים"

רבי  ]עלום-שם[,  "פלאי"  ממחבר  קבלה  עניני  רזא,  גליא  ספר 
הקדמה   .]1812[ תקע"ב  מאהלוב,  האריז"ל.  מתלמידי  אברהם 
והסכמה ארוכה מאת הרה"ק רבי חיים טירער אב"ד טשרנוביץ, 

בעל "באר מים חיים" ו"סידורו של שבת".
הרה"ק רבי חיים ִטיֶרער מטשרנוביץ )ראשית שנות הת"ק – תקע"ד 
כיהן  מזלוטשוב,  המגיד  תלמידו של  מגדולי החסידות,  בקירוב(, 
קישינב  בוטושאן,  מוהילוב-פודולסק,  קריפץ,  בערים  ברבנות 
מתהלכים  פלא  וסיפורי  קדוש  אלוקים  כאיש  נודע  וטשרנוביץ. 
אודותיו. במסורת החסידית ידוע עליו שלאחר טבילתו בערב שבת 
הייתה משתנית צורתו וקומתו גבהה בטפח. בשנת תקע"ג, בערוב 
ימיו, עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת, בה חיבר את ספרו "שער 
התפלה" ושם מקום מנוחתו. ספריו היסודיים "סידורו של שבת", 
"באר מים חיים" ו"שער התפלה" מיוחדים הן בהסברתם הכובשת 
נפוצו  ספריו  מהם.  השופע  הנלהב  החסידי  ברגש  והן  והבהירה 

ונדפסו במהדורות רבות והם אבני יסוד בתורת החסידות.
חתימות ורישומי בעלות רבים בדפי הפורזץ, ביניהם: "שייך לה"ה 
בגרמנית:  דומה  ]ורישום  הוסאטין"  פין  וואגשאל  אחים  מו"ה 
"ספר זה גליא רזא שייך לאחים וגשל – משה לאנדסברג"[, "הספר 
שייך להרבני... מוה"ר מנחם מנלי וואגשאל"; "...זה הספר שייך 
לה"ה מו"ה משה לאנדעסבערג]ר?[" ]יתכן שהוא הגאון רבי משה 
לנדסברג, מדייני פוזנא ומחשובי תלמידי רבי עקיבא איגר – ידוע 
הציור של רבי עקיבא איגר, בו הוא נראה הולך ברחוב בלוויית 
שני דיינים, שאחד מהם הוא רבי משה לנדסברג[, "הק' לוי יצחק", 

"שמואל אווערבאך", "הק' אברהם מרגליות".
]2[, ז, ]1[, ט-מד, מז-מח דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים 
דף  בשולי  קרעים  הדפים.  בשולי  קטנים  וקרעים  קמטים  ובלאי. 
השער, קרע קטן משוקם בדף השער, וקרע חסר קטן בדף האחרון, 

עם פגיעה קלה בטקסט. סימני עש. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 111.

הדעות חלוקות אודות זהותו של מחבר הספר. יש אומרים שהוא 
רבי אברהם ברוכים ויש אומרים שהוא רבי אברהם ב"ר אליעזר 
הלוי. ראה מאמרו של ג' שלום, קרית ספר, ב, תרפ"ה-תרפ"ו, עמ' 

119-124, השולל את שתי הדעות.

פתיחה: $500 

90. Shaar HaTefillah – Sudylkiv, 1825 – First Edition
(According to the listing in the Bibliography of the 
Hebrew Book, this responsum was printed at the 
beginning of the book. In this copy, however, it is at 
the end of the volume).
The author, R. Chaim Thirer of Czernowitz (ca. 
1740s – ca. 1813), was a Chassidic leader, disciple 
of the Maggid of Zlotchov, and served as rabbi of 
Mohyliv-Podilskyi, Botoşani, Kishinev (Chișinău) 
and Czernowitz. He was reputed as a holy man, 
and wondrous tales about him abound. According 
to Chassidic tradition, after his immersion before 
Shabbat, his form would change and he would grow 
taller by a handbreadth. Near the end of his life, he 
immigrated to Eretz Israel and settled in Safed in 
1813, where he composed Shaar HaTefillah and was 
later buried. His fundamental works Sidduro shel 
Shabbat, Be'er Mayim Chaim and Shaar HaTefillah 
are unique for their clarity and conviction, as well as 
the enthusiastic Chassidic emotion which they exude. 
His books were published in many editions and are 
considered foundations of Chassidic teachings.
[2], 1-28, 37-52, 29-36, 53-102, 113-115; 3-10 leaves. 
Leaves 37-52 bound out of sequence. 20.5 cm. 
Greenish paper. Good condition. Stains. Tears to title 
page and several other leaves, repaired. Minor wear 
to first leaves. Stamp and handwritten inscriptions. 
New binding.
The book was printed in Sudylkiv. The word "Mohyliv" 
was printed in large letters on the title page, but this 
is an intentional deception, for the preceding smaller 
print states that the book was printed in Sudylkiv in 
the printing press of Tzvi Ze'ev Rabinstein, "formerly 
printer in Mohyliv" (see: A. Yaari, The Hebrew 
Printing in Mohyliv-on-the-Dniester, Kiryat Sefer, 23, 
p. 312).
Stefansky Chassidut, no. 538.

Opening price: $800

Shaar HaTefillah, on the topic of prayer, by R. Chaim 
Thirer Rabbi of Czernowitz (Chernivtsi), author 
of Be'er Mayim Chaim and Sidduro shel Shabbat. 
[Sudylkiv]: Tzvi Ze'ev Rabinstein, [1825]. First 
edition.
In his foreword, the publisher states that this book 
was written in Eretz Israel, where the author settled 
after the printing of his first books Sidduro shel 
Shabbat and Be'er Mayim Chaim, which earned 
great popularity in "most towns and countries". 
He testifies to the words of the holy author, who 
stated that Shaar HaTefillah has the power to hasten 
the redemption: "The author himself… praised his 
work in these words…: I am certain that when this 
book is publicized in the world it will hasten the 
redemption…".
The Shomer Emunim writes wondrous things about 
the remarkable holiness of this book: "The holy 
book Shaar HaTefillah was composed in the Holy 
Land in holiness and purity, and with extraordinary 
passion. On several occasions, he was so enthused 
that he was unable to write, and his attendant 
had to write while he dictated. An awe-inspiring 
incident once occurred while he was preparing one 
of the essays. At that time, he was in Meron by the 
gravesite of R. Shimon bar Yochai, and the attendant 
prepared ink and paper to write down the essay. 
As soon as R. Chaim began relating the essay with 
exceptional fervor, the attendant saw him flying 
in the air, and he continued dictating while the 
attendant wrote with fear and awe, until the essay 
was complete, and this discloses the extent of the 
book's exceptional holiness".
Printed here for the first time is the author's well 
known responsum regarding the recitation of 
"Leshem Yichud", in which he rebuts the opinion 
of the Noda BiYehuda, who criticized its recital.
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92. ספר נחלת שמעון - לאשצוב, תקע"ה - מהדורה ראשונה
ספר נחלת שמעון, מאמרי מוסר וחסידות על פרשיות התורה, מאת רבי שמעון דייטש 
אשכנזי אב"ד דובראמיל, תלמיד רבי אלימלך מליז'נסק. ]לאשצוב, תקע"ה 1815[. מהדורה 

ראשונה. 
מהדורה ראשונה זו יצאה לאור ע"י תלמיד המחבר רבי שמואל מפרעמיסלא. במהדורה 
זו לא נדפסו דברי תורה על פרשת בראשית. המו"ל הנ"ל מציין דבר זה בסוף ההקדמה 
רבו  כי  מדעתו,  משער  והוא  הראשונה(,  )מהספירה  כ/2  שבדף  הסיום  ובדברי   )]4[ )דף 
המחבר ז"ל לא רצה להעמיק ולהאריך בעשרה דורות מאדם ועד נח, מטעמים עמוקים 
עפ"י סתרי הקבלה – "על כן גם המחבר לא העריך בם ערך דבר קדשו, וכמוס עמדו בלי 
לפרשם" ]יש לציין שבמהדורה השניה של הספר, פולנאה תקפ"א, נדפסו חידושיו לפרשת 
עליהן במהדורה הראשונה. הוספות אלו  נדפס  נוספות שלא  על פרשיות  וכן  בראשית, 
נדפסו במהדורת פולנאה תקפ"א בלבד, ואילו המהדורות הבאות אחריה )החל ממהדורת 
למברג, תרי"ח( נדפסו עפ"י המהדורה הראשונה, ואין בהן את ההוספות הנ"ל[. בהמשך 
דבריו כותב תלמידו המו"ל: "זאת לדעת כי המחבר ז"ל כל ימיו היה איש מכאובות ידוע 
חולי... וכאשר גברה עליו כל ענות חלשה, סר כחו מעליו ולא הופיע דבריו, על כן היתה 

עצורה ולא מפורשה". 
וקדוש,  גאון  תקס"ב(,  חשון  )נפטר  דובראמיל  אב"ד  אשכנזי  דייטש  שמעון  רבי  המחבר 
מחשובי תלמידיו של רבי אלימלך מליז'נסק. נקדש ונערץ ע"י גדולי החסידות. שמועותיו 
מובאים בהערכה בכתבי גדולי החסידות, כדוגמת ה"בני יששכר", "מלוא הרועים", רבי 
דורו,  רבני  גדולי  עם  בהלכה  התכתב  ועוד.  מקוז'ניץ,  משה  ורבי  מקומרנא  אלכסנדר 
והשאיר אחריו בכתב-יד חיבורים רבים על הש"ס והפוסקים, ושאלות ותשובות. לאחר 
פטירתו כילתה שריפה את כל חיבוריו. חיבורו זה נכתב ע"י תלמידיו שהעלו על הכתב את 
דרשותיו שנשא מידי שבת בשבתו. המחבר לא השאיר אחריו צאצאים. הספר נקרא ע"י 
המו"ל "נחלת שמעון", כי "זה חלקו מכל עמלו, לא הניח אחריו ברכה זרע ברך, כי אם בגפו 
יבא בגפו יצא, וזאת יהיה לו למורשה" )מהקדמת המו"ל(. בעל ה"ישועות יעקב" כותב 
ונראה אלי, וכמה פעמים  בהסכמתו לספר: "בעת היות משכני בק' יערסלב, היה סמוך 
זה  בספר  בדוקין".  בחזקת  דבריו  וכל  לדינא,  הנוגעים  בענינים  לפני  פה  פתחון  לו  היה 
מביא המחבר מדברי רבו הגדול מליז'נסק: "וכן הוא בספר מו"ר הרב הקדוש מו' אלימלך 
מקום  היה  דובראמיל,  בעיר  אשכנזי  שמעון  רבי  של  מנוחתו  מקום  יג/1(.  )דף  זללה"ה" 
תפילה, ועד לימי השואה היו רבים הנוהרים להעתיר תפילה במקום קבורתו. מאחר שלא 
זכה לבנים, הונהג בבית מדרשו שבעירו, לומר תפילת "עלינו לשבח" אחר תפילת שחרית 
של שבת לפני קריאת התורה, והיו אומרים קדיש מיוחד לעילוי נשמתו )אור יקרות לרש"ח 
פרוש, ד', עמ' שעט(. האדמו"ר בעל "בית אברהם" מסלונים היה רגיל לספר )עפ"י מסורת 
שבעל פה( בשם הרב המחבר "נחלת שמעון", שהיה מתאר את רוממות יום השבת בביתו 
של רבי אלימלך מליז'נסק. הוא סיפר כי קדושת השבת היתה כה מורגשת בבית רבו, עד 
כפי  מהשניה,  אחת  סליחה  מבקשות  במטבח  המבשלות  העוזרות  היו  שישי  יום  שבכל 
הנהוג בערב יום כיפור בתפוצות ישראל, "כדי שלא יעכב אותן מלהרגיש קדושת השבת, 
על ידי התרעומת שיש מזו על זו", וסיפר רבי שמעון מדובראמיל, שבעת שראה זאת, אמר 
לו רבי אלעזר, בנו של רבי אלימלך: "ראה איך מגיע אור שבת קודש של מר אבא... אפילו 

השפחות משיגים האור" )בית אברהם, סלונים, עמ' סז, רנט(.
משוקמים  קרעים  כתמים.  בינוני.  מצב  כהים.  דפים  ס"מ.   18.5 דף.  לח  ה-כ;  ב-ה,   ,]4[
בדף השער ובדפים נוספים. סימני עש, בהם סימני עש קשים עם פגיעות רבות בטקסט, 

משוקמים במילוי נייר. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 390. 

פתיחה: $1000

91. Galya Raza – Mohyliv, 1812 
– Foreword by Rabbi Chaim 
of Czernowitz, Author of Be'er 
Mayim Chaim
Galya Raza, kabbalistic teachings by 
an anonymous author – R. Avraham, 
disciple of the Arizal. Mohyliv, 1812. 
Foreword and lengthy approbation by 
R. Chaim Thirer Rabbi of Czernowitz 
(Chernivtsi), author of Be'er Mayim 
Chaim and Sidduro shel Shabbat.
R. Chaim Thirer of Czernowitz (ca. 
1740s – ca. 1813), was a Chassidic 
leader, disciple of the Maggid 
of Zlotchov, and served as rabbi 
of Mohyliv-Podilskyi, Botoşani, 
Kishinev (Chișinău) and Czernowitz. 
He was reputed as a holy man, and 
wondrous tales about him abound. 
According to Chassidic tradition, 
after his immersion before Shabbat, 
his form would change and he would 
grow taller by a handbreadth. Near 
the end of his life, he immigrated to 
Eretz Israel and settled in Safed in 1813, where he composed Shaar HaTefillah and was later 
buried. His fundamental works Sidduro shel Shabbat, Be'er Mayim Chaim and Shaar HaTefillah 
are unique for their clarity and conviction, as well as the enthusiastic Chassidic emotion which 
they exude. His books were published in many editions and are considered foundations of 
Chassidic teachings.
Many signatures and ownership inscriptions on the endpapers, including: "Belongs to… the 
Wagschal brothers of Husiatyn (and similar inscription in German: "This Galya Raza belongs 
to the Wagschal brothers – Moshe Landsberg"), "The book belongs to… R. Menachem Menli 
Wagschal", "…this book belongs to R. Moshe Landsberg[er?]" (this may be R. Moshe Landsberg, 
a dayan in Posen and prominent disciple of R. Akiva Eger – There is a well-known lithograph of 
R. Akiva Eger, depicted walking in the street accompanied by two dayanim, one of them being 
R. Moshe Landsberg), "Levi Yitzchak", "Shmuel Auerbach", "Avraham Margolies".
[2], 7, [1], 9-44, 47-48 leaves. 20.5 cm. Fair-good condition. Stains and wear. Small marginal 
creases and tears. Marginal tears to title page, a small repaired tear to title page and small tear 
to final leaf, slightly affecting text. Worming. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 111.
There are various opinions concerning the identity of the author of the book. Some attribute the 
book to R. Avraham Beruchim and others attribute it to R. Avraham son of R. Eliezer HaLevi. 
See G. Scholem, Kiryat Sefer, II, 1925-1926, pp. 119-124, who rejects both possibilities.

Opening price: $500
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[4], 2-5, 5-20; 38 leaves. 18.5 cm. Browned leaves. Fair 
condition. Stains. Tears to title page and other leaves, 
repaired. Worming, including significant worming 
with considerable damage to text, repaired with 
paper. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 390. 

Opening price: $1000

92. Nachalat Shimon – Łaszczów, 1815 – First Edition
he delivered every Shabbat. The author did not 
leave behind any descendants. The book was named 
Nachalat Shimon by the publisher, since "this is his 
portion from all his toil, as he did not leave behind 
any offspring, rather alone he came and alone he left, 
and this will be his legacy" (publisher's foreword). 
The Yeshuot Yaakov wrote in his approbation to the 
book: "When I resided in Jarosław, he was in close 
proximity to me, and several times he presented 
before me his insight on a ruling, and all his words 
are taken as verified". The author quotes in this 
book ideas from his great teacher from Lizhensk: 
"and so it says in the book of my teacher the holy R. 
Elimelech" (p. 13a). R. Shimon Ashkenazi's gravesite 
in Dobromyl was until the Holocaust a focal point 
for prayer, attracting the multitudes. Since he did 
not merit to have offspring, the synagogue of his 
community adopted the custom of reciting Aleinu 
LeShabe'ach following the Shabbat morning prayer, 
before the Torah reading, with a special Kaddish 
in his memory (Or Yekarot by R. Shalom Chaim 
Porush, IV, p. 379). The Beit Avraham, Rebbe of 
Slonim, would relate (based on an oral tradition) the 
way the Nachalat Shimon would describe the exalted 
atmosphere of the Shabbat day which reigned in the 
home of R. Elimelech of Lizhensk. He reported that 
the Shabbat holiness was so palpable in the house 
of his teacher, that every Friday, the kitchen maids 
would ask forgiveness from one another, similar to 
the prevailing practice in all Jewish places on Yom 
Kippur eve, "so that the grievances they bore against 
each other would not preclude their experiencing 
the holiness of the Shabbat". R. Shimon of Dobromyl 
recounted that when he witnessed this, R. Elazar, son 
of R. Elimelech, declared: "See how far-reaching the 
light of the holy Shabbat of my father is… even the 
maids can perceive this light" (Beit Avraham, Slonim, 
pp. 67, 259).

Nachalat Shimon, ethical and Chassidic essays on 
the weekly Torah portions, by R. Shimon Deutsch 
Ashkenazi Rabbi of Dobromyl, disciple of R. Elimelech 
of Lizhensk. [Łaszczów, 1815]. First edition.
This first edition was published by the disciple of the 
author, R. Shmuel of Premisla (Przemyśl), and does 
not contain Torah thoughts on Parashat Bereshit. 
The publisher mentions this fact at the end of the 
foreword (leaf [4]) and in the concluding words on 
p. 20b (of the first sequence), and he surmises that 
the author's decision not to elaborate on the ten 
generations between Adam and Noach was based 
on profound kabbalistic reasons. (It must be noted 
that the second edition of the book, Polonne 1821, 
contains novellae to Parashat Bereshit as well as 
to other Torah portions, which do not appear in 
the first edition. These additions were included in 
the Polonne 1821 edition only, whilst subsequent 
editions [Lemberg 1858 edition onwards] follow the 
first edition and omit the additions). The publisher, 
disciple of the author, further writes: "One must 
know that the author was infirm his entire life… and 
whenever his weakness overtook him… his words 
were concise rather than expansive".
The author R. Shimon Deutsch Ashkenazi Rabbi of 
Dobromyl (d. Cheshvan 1801), was a great and holy 
Torah scholar, a foremost disciple of R. Elimelech 
of Lizhensk. Held in high esteem by Chassidic 
leaders, his Torah thoughts are quoted reverently 
in the writings of great Chassidic masters such as 
the Bnei Yissaschar, Melo HaRo'im, R. Alexander 
of Komarno, R. Moshe of Kozhnitz, and others. 
He exchanged halachic correspondence with 
leading rabbis of his times, leaving behind many 
compositions in manuscript form, on the Talmud, 
halachah and responsa. After his passing, a fire 
destroyed all his writings. This composition was 
written by his disciples who recorded the sermons 
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93. Kedushat Levi – Berditchev, 1816 – First Edition 
to Contain the Essays on the Torah Together with 
the Kedushot for Chanukah and Purim, with Many 
Additions
Kedushat Levi, two parts, Chassidic and Kabbalistic essays 
on the Torah portions, festivals, and Aggadot, by R. Levi 
Yitzchak of Berditchev. Berditchev (Berdychiv), 1816. With 
approbations by the Ohev Yisrael of Apta and R. Aharon of 
Zhitomir.
The book Kedushat Levi was printed by the author R. Levi 
Yitzchak of Berditchev twice in his lifetime, and comprised 
only the Kedushot essays on Chanukah and Purim. The first 
edition was printed in Slavita, 1798, and a second in Zhovkva, 
1806. After his passing (Tishrei 1809), his descendants 
published for the first time his essays on the Torah portions 
(Berditchev, 1811), yet without the Kedushot essays on 
Chanukah and Purim. In the present edition, both parts were 
printed together for the first time in one volume – the essays 
on the Torah together with the Kedushot on Chanukah and 
Purim (separate title page for each part).
This edition also includes many additions from the author's 
manuscript. Each addition is marked at the beginning and 
end with a symbol of a hand (wherever several new essays 
were printed consecutively, the symbol was only printed 
at the beginning of the first essay and at the end of the last, 
rather than by each essay).
This is also the first edition bearing approbations by the 
author's colleague – the Ohev Yisrael of Apta, and the author's 
disciple – R. Aharon of Zhitomir, author of Toldot Aharon. 
The Ohev Yisrael writes in his approbation: "And certainly 
the merit of the author and holiness of these books will be a 
protection and shelter wherever they are… and one should 
hurry to buy these holy books, at full price". 
Signature on the title page: "Shmuel Mordechai son of R. 
Yaakov Yisrael". Stamp on leaf following title page: "Ch. Meir 
son of R. M.Y. Chodorov (several descendants of the author 
bear the surname Chodorov).
3, 3-18, [1], 22-147; 38 leaves. 20 cm. Good-fair condition. 
Stains. Open tears to title page and following leaf, repaired 
with paper. A large open tear to title page, with photocopy 
replacement of missing text. Worming to several leaves, 
repaired. Final leaves apparently supplied from a different 
copy. New leather binding.

Opening price: $2000

93. ספר קדושת לוי - ברדיטשוב, תקע"ו - המהדורה שנדפסו בה לראשונה המאמרים על התורה יחד עם 
ה"קדושות" לחנוכה ולפורים, עם הוספות רבות

על  וקבלה  חסידות  מאמרי  חלקים,  שני  לוי,  קדושת  ספר 
לוי  רבי  מאת  חז"ל,  אגדות  ועל  והמועדים  התורה  פרשיות 
הסכמות  עם   .]1816[ תקע"ו  ברדיטשוב,  מברדיטשוב.  יצחק 

ה"אוהב ישראל" מאפטא ורבי אהרן מז'יטומיר.
המחבר, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, הדפיס פעמיים בחייו את 
ועל  חנוכה  על  ה"קדושות"  מאמרי  עם  לוי",  "קדושת  ספרו 
ובשנית  תקנ"ח,  בשנת  בסלאוויטא  לראשונה  בלבד.  פורים 
תק"ע(  )בתשרי  פטירתו  לאחר  תקס"ו.  בשנת  בזולקווא 
הדפיסו צאצאיו לראשונה את מאמריו על פרשיות התורה 
לחנוכה  ה"קדושות"  מאמרי  ללא  אך  תקע"א(,  )ברדיטשוב, 
ולפורים. במהדורה שלפנינו נדפסו לראשונה בכרך אחד שני 
החלקים, חלק המאמרים על התורה יחד עם חלק ה"קדושות" 

לחנוכה ולפורים )שער נפרד לכל חלק(.
מהדורה זו כוללת גם הוספות רבות מכתב-ידו של המחבר. 
לפני ואחרי כל הוספה נדפס סימון בצורת כף יד )במקומות 
בהם נדפסו כמה מאמרים חדשים ברצף, לא ציינו המדפיסים 
הראשון  לפני  אלא  חדש,  מאמר  כל  ואחרי  לפני  היד  את 

שבהם ואחרי האחרון שבהם(.
ידיד  של  הסכמותיהם  גם  לראשונה  נדפסו  זו  במהדורה 
 – המחבר  תלמיד  ושל  מאפטא,  ישראל"  ה"אוהב   – המחבר 
רבי אהרן מז'יטומיר בעל "תולדות אהרן". ה"אוהב ישראל" 
זלה"ה  המחבר  בעל  הגאון  זכות  "ובוודאי  בהסכמתו:  כותב 
אשר  מקום  בכל  ומחסה  למגן  יהיה  הנ"ל  ספרים  וקדושת 
ימצאו... וימהרו ויחושו לקנות ספרי קודש הנ"ל בכסף מלא".

יעקב  מו"ה  בהרב  מרדכי  "שמואל  השער:  בדף  חתימה 
ישראל". חותמת בדף שאחרי השער: "ח' מאיר בא"א ר' מ"י 
ז"ל חאדיראב" )שם המשפחה של כמה מצאצאי המחבר היה 

חאדראב(.
ג, ג-יח, ]1[, כב-קמז; לח דף. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. 
ובדף שאחריו, משוקמים במילוי  קרעים חסרים בדף השער 
נייר. חסרון גדול בדף השער, עם השלמה בצילום. סימני עש 
במספר דפים, משוקמים. הדפים האחרונים נראים כלקוחים 

מעותק אחר. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $2000 
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95. ספר תולדות אהרן - ברדיטשוב, תקע"ז - מהדורה ראשונה
דרך  על  התורה,  פרשיות  על  מאמרים  אהרן,  תולדות  ספר 
)תלמידו המובהק  מזיטומיר  רבי אהרן  והקבלה, מאת  החסידות 
של רבי לוי יצחק מברדיטשוב(. ברדיטשוב, ]תקע"ז 1817[. דפוס 
רבי ישראל ב"ק. מהדורה ראשונה. עם הסכמות גדולי החסידות: 
ישראל  ורבי  מטשרנוביל  מרדכי  רבי  מאפטא,  ישראל"  ה"אוהב 
"בוצינא  המחבר  מכונה  לספר  ההסכמות  בשלושת  מפיקוב. 

קדישא איש אלוקים".
לעבודת  והדרכה  דרשות התעוררות  תולדות אהרן מכיל  הספר 
אהרן  רבי  מתלמידי  אחד  ידי  על  שנכתבו  החסידות,  בדרך  ה' 
רבו  פטירת  על  האבל  שנת  בתוך  לדפוס  והובאו  מזיטומיר, 
המחבר. החיבור כתוב בסגנון של דיבור חי ולוהט, וכפי שמתואר 
לאביהם  ישראל  לבבות  מעוררים  הקדושים  "דבריו  בהסכמות: 
שבשמים בלהב העולה השמימה"; "דבריו בוערים כאש להבה". 
בספר מובאות עשרות אמרות שקיבל המחבר מרבו המובהק רבי 

לוי יצחק מברדיטשוב, וכן דברי הערצה מופלאים על רבו.
המחבר, הרב הקדוש רבי אהרן מזיטומיר )תק"י בערך – תקע"ז, 
רבי  המובהק  רבו  ידי  על  התמנה  קנו(,  עמ'  א,  לחסידות,  אנצי' 

לוי יצחק מברדיטשוב למגיד מישרים בעיר זיטומיר, בערך בשנת 
מאד"  מאד  עליו  זיטומיר[  אנשי  ]את  אותם  "והזהיר  תקנ"ח, 
כיהן כשלוש שנים. לאחר מכן עקר  זה  שיזהרו בכבודו. במינויו 
לגלילות הונגריה וכיהן כמגיד מישרים בערים קראלי ואשוואר. 
את זו האחרונה הפך לעיירה חסידית בהשפעתו. בספר שלפנינו 

נדפסו דרשותיו שאמר בזיטומיר בשנים תקנ"ח-תקס"א.
רישומי בעלות וחתימות בדף השער.

ס"מ. מצב   20 )מספור משובש(.  דף  ]4[, כא-לו, מ-קצא  יח,   ,]2[
קשים.  כתמים  )בחלקם  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב. 
סימני עובש קלים(. קרעים משוקמים בדף השער ובדפים נוספים 
)בדף השער קרע חסר עם השלמת מספר אותיות בצילום(. קרע 
פגיעות  עם  עש,  סימני  בטקסט.  פגיעה  עם  עז,  בדף  קטן  חסר 
והאחרונים  הראשונים  ובדפים  השער  בדף  בעיקר  בטקסט, 

)מרביתם משוקמים במילוי נייר(. חותמות. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 604. 

פתיחה: $1500

94. Teshuot Chen, by Rabbi Gedalia of Linitz, 
Disciple of the Baal Shem Tov – Berditchev, 
1816 – First Edition
Teshuot Chen, Chassidic novellae on the Torah, 
"which gladden G-d and righteous men", by R. 
Gedalia [Rabinowitz] of Linitz, disciple of the Baal 
Shem Tov. Berditchev, 1816. First edition. 
On verso of the title page, approbation by R. Levi 
Yitzchak of Berditchev, who writes that the teachings 
in this book "are matters of utmost importance". In his 
foreword, the publisher states in the name of R. Levi 
Yitzchak that the author's teachings are so profound, 
that many people did not reach full understanding 
of his intention. 
[5], 45 leaves. 20.5 cm. Greenish paper. Good 
condition. Stains. Tears to bottom of title page and 
other leaves, repaired with paper, not affecting text. 
Stamps. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 641.

Opening price: $400

תלמיד  מליניץ,  גדליהו  לרבי  חן,  תשואות  ספר   .94
הבעש"ט - ברדיטשוב, תקע"ו - מהדורה ראשונה

ספר תשואות חן, חידושים על התורה בדרך החסידות "המשמחים 
מליניץ,  ]רבינוביץ[  גדליהו  רבי  מאת  צדיקים",  ואנשים  אלהים 

תלמיד הבעש"ט. ברדיטשוב, תקע"ו ]1816[. מהדורה ראשונה. 
על  שכתב  מברדיטשוב,  יצחק  לוי  רבי  הסכמת  לשער  מעבר 
הדברים בספר כי הם "עומדים ברומו של עולם", ובהקדמת המו"ל 
מובא בשמו כי "הרבה אנשים לא ירדו לדעת כוונת המחבר ז"ל 

מרוב עומקו". 
קרעים  כתמים.  טוב.  מצב  ירקרק.  נייר  ס"מ.   20.5 דף.  מה   ,]5[
משוקמים  נוספים,  ודפים  השער  דף  של  התחתונים  בשוליים 

במילוי נייר, ללא פגיעה בטקסט. חותמות. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 641. 

פתיחה: $400
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ספרי חסידות

96. ספר אורח לחיים - ברדיטשוב, תקע"ז - מהדורה ראשונה - העותק של חכמי משפחת אור שרגא מיזד - 
הגהות

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

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

מאפטא; רבי חיים מבוטושאן )בעל "סידורו של שבת"(.
בערך-תקע"ו;  )תפ"ו  מזלוטשוב  חיים  אברהם  רבי  המחבר, 
והחסידות  התורה  מגדולי  פ-פא(,  עמ'  א',  לחסידות,  אנצ' 
פנחס  רבי  חתן  זולקווא,  אב"ד  גדליה  רבי  של  בנו  בדורו. 
דב  יששכר  רבי  חתן  שני  ובזיווג  ההפלאה",  "בעל  הורוויץ 
עיני". מתלמידי המגיד ממזריטש,  "בת  ספר  בעל  מזלוטשוב, 
רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, בעל ההפלאה ואחיו רבי שמואל 

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

מגדולי  רבים  של  הסכמותיהם  את  בעצמו  וקיבל  תקע"ד, 
החסידות, הכותבים עליו בידידות ואהבה רבה, אך לא הספיק 

להדפיסו. הספר נדפס בשנת תקע"ז, כשנה לאחר פטירתו.
העותק של חכמי משפחת אור שרגא מיזד )פרס(. בדף השער 
חתימת רבי משה בכ"ר יצחק אור שרגא )מולא אג'בבא, נכד 
ה"אור שרגא"(. חותמות בנו רבי רפאל ב"ר משה אור שרגא 
וחתימות של בנו רבי משה ב"ר רפאל אור שרגא. בדפי הספר 
חתומה:  מהן  אחת  פרסית,  בכתיבה  ארוכות  הגהות  מספר 
הגהה אחרת חתומה:  נר"ו".  בן משה[  ]=רפאל  רב"ם  "צעיר 

"צר"ק ]=צעיר רפאל? ק?[ נר"ו".
אור  "מולא  המקובל  צאצאי  מיזד,  שרגא"  "אור  משפחת 
שרגא  אור  מולא  פרס.  יהדות  של  רבניה  מגדולי  שרגא", 
יהדות  נשארה  ומכוחו  שנים,  עשרות  במשך  ברבנות  כיהן 
ריחוקה  למרות  מצוות,  ובקיום  התורה  בלימוד  דבקה  יזד 
ממרכזי היהדות. הוא וצאצאיו הנהיגו את יהדות פרס במשך 
יזד  לעיר  אור שרגא  הרב  הגיע  לפי המסופר  שנה.  כמאתים 
לפני כמאתים וחמישים שנה מהעיר איספאהן, בה היו עשרה 
רבנים גדולים בתורה שהמלך גזר להורגם. שבעה מהם נהרגו 
ולהנצל.  לברוח  הצליחו  האחרים  ושלשת  השם,  קידוש  על 
ליזד. מעברו  אחד מן השלשה היה מולא אור שרגא שהגיע 
לעיר גרם לפריחתה של היהדות בעיר והפיכתה למרכז תורני. 
יהודי יזד היו גם מן הראשונים שעלו מפרס לירושלים, והקימו 

בה את קהילת ה"יזדים" המפורסמת. 
הרב אור שרגא וצאצאיו היו נערצים על יהודי פרס. ביניהם 
"מולא  המכונה  יצחק,  ב"ר  משה  רבי  החכם  במיוחד  נודע 
)ראה  פלאית  כדמות  ונחשב  יזד  של  רבה  שהיה  אג'בבא", 

אודותיו: יוסף שרגא, מיזד לארץ הקודש, עמ' 157-161(. 
הדפים  רוב  משתנה.  מצב  ס"מ.   22 דף.  לא  לז;  כט;  נט;  נב; 
קרעים  בינוני.  במצב  ואחרונים  ראשונים  דפים  טוב.  במצב 
גסים עם חסרון בדף השער, עם פגיעה בטקסט. קרעים חסרים 
בדפים נוספים, חלקם משוקמים בהדבקת נייר. כתמים, בהם 
כתמי רטיבות. בלאי. חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות במספר 

מקומות. כריכה ישנה, עם פגמים.

פתיחה: $800

95. Toldot Aharon – Berditchev, 1817 – First Edition
Toldot Aharon, Chassidic and kabbalistic essays on the 
Torah portions, by R. Aharon of Zhitomir (close disciple 
of R. Levi Yitzchak of Berditchev). Berditchev (Berdychiv): 
R. Yisrael Bak, [1817]. First edition. With approbations 
by great Chassidic leaders: the Ohev Yisrael of Apta, R. 
Mordechai of Chernobyl and R. Yisrael of Pikov. In all 
three approbations, the author is termed "the holy light, 
G-dly man".
Toldot Aharon contains inspirational sermons and 
guidance in worship of G-d based on Chassidic teachings, 
recorded by one of the disciples of R. Aharon of Zhitomir, 
and brought to press within the year of mourning following 
the passing of his teacher, the author. The book is written in 
an animated, passionate style, as the approbations describe 
it: "His holy words enthuse the hearts of the Jewish people 
towards their Father in Heaven, like a tongue of flame 
rising heavenwards"; "His words are impassioned like a 
fiery flame". The book quotes dozens of teachings received 
by the author from his prime teacher, R. Levi Yitzchak 
of Berditchev, as well as expressions of his exceptional 
reverence for his teacher.
The author, R. Aharon of Zhitomir (ca. 1750-1817, 
Encyclopedia L'Chassidut, I, p. 156) was appointed in 
ca. 1798 by his teacher R. Levi Yitzchak of Berditchev 
as maggid in Zhitomir, and the latter cautioned the 
townspeople of Zhitomir exceedingly to treat him with 
great respect. He held this position for some three years. 
He later moved to Hungary, where he served as maggid in 
Karaly (Carei) and Ashvar (Nyírvasvári), which became a 
Chassidic town under his influence. This book contains the 
sermons he delivered in Zhitomir in 1798-1801. 
Ownership inscriptions and signatures on title page.
[2], 18, [4], 21-36, 40-191 leaves (misfoliation). 20 cm. 
Fair-good condition. Stains, including dampstains (some 
significant. Minor mold stains). Tears to title page and 
other leaves, repaired (open tear to title page, with 
photocopy replacement of several characters). Small open 
tear to leaf 77, affecting text. Worming, primarily to title 
page, first and final leaves, affecting text (mostly repaired 
with paper). Stamps. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 604.

Opening price: $1500
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issued a decree ordering the killing of ten great Torah 
scholars. He was one of three Torah scholars who 
managed to escape, the other seven died sanctifying 
G-d's Name. In Yazd, he facilitated the flourishing of 
the city's Jewish population and transformed the city 
into a Torah center. Yazd Jews were among the first to 
emigrate from Persia to Jerusalem, establishing there 
the famous Yazdim community.
Rabbi Or Shraga and his descendants were revered by 
the Jews of Persia. Of particular renown is R. Moshe 
son of R. Yitzchak, known as Mullah Aghababa, who 
served as rabbi of Yazd (see: Yosef Shraga, MiYazd 
LeEretz HaKodesh, pp. 157-161).
52; 59; 29; 37; 31 leaves. 22 cm. Condition varies. Most 
leaves in good condition. First leaves and last leaves in 
fair condition. Large open tears to title page, affecting 
text. Open tears to some other leaves, some repaired 
with paper. Stains, including dampstains. Wear. 
Leaves trimmed, affecting headings in several places. 
Old binding, with damage. 

Opening price: $800

approbations from many leading Chassidic masters. 
However, he did not merit seeing his book in print; 
it was finally printed in 1817, a year after his passing.
This copy belonged to rabbis of the Or Shraga family 
of Yazd (Persia). Signature of R. Moshe son of R. 
Yitzchak Or Shraga (Mullah Aghababa, grandson of 
the Or Shraga) on the title page. Stamps of his son R. 
Refael son of R. Moshe Or Shraga, and signatures of 
R. Refael's son – R. Moshe Or Shraga. Several long 
glosses in Persian script, one signed: "R.B.M." (Refael 
ben Moshe), and another signed: "Tz.R.K" (the young 
Refael? K?).
The Or Shraga family of Yazd, descendants of the 
Kabbalist Mullah Or Shraga, were among the greatest 
rabbis of Persia. Mullah Or Shraga served as a rabbi 
for decades and was the force behind the enduring 
adherence of Yazd Jewry to Torah study and mitzvah 
observance. He and his descendants led the local 
community for some two hundred years. Rabbi Or 
Shraga reputedly came to Yazd from the city of Isfahan, 
some two hundred and fifty years ago, after the king 

96. Orach LaChaim – Berdychiv, 1817 – First 
Edition – Copy Owned by Rabbis of the Or 
Shraga Family of Yazd – Glosses
Orach LaChaim, kabbalistic and Chassidic homiletics 
on the Torah, in five parts, by Rebbe Avraham Chaim 
of Zlotchov. [Berdychiv: R. Yisrael Bak, 1817]. First 
edition.
Interesting approbations by Chassidic leaders: R. 
Levi Yitzchak of Berdichev (who writes: "This book 
was written by a titan among giants, and was written 
in purity and holiness"); R. Yisrael of Kozhnitz; R. 
Yaakov Yitzchak, the Chozeh of Lublin (who writes: 
"Although I do not usually conduct myself in 
greatness, because a person knows himself and I am 
neither a rabbi or a Maggid, however… out of my love 
of G-d, I greatly love every Jew and most certainly 
tzaddikim, therefore I am writing an approbation…"); 
R. Avraham Yehoshua Heshel of Apta; R. Chaim of 
Botoșani (author of Sidduro shel Shabbat).
The author, R. Avraham Chaim of Zlotchov (ca. 1726-
1816; Encyclopedia L'Chassidut, I, pp. 80-81), was 
one of the greatest Torah scholars and Chassidim in 
his generation. He was the son of R. Gedalia Rabbi of 
Zhovkva, and the son-in-law of R. Pinchas Horowitz, 
the Haflaah. Through his second marriage he came to 
be the son-in-law of R. Yissachar Dov of Zlotchov, the 
author of Bat Eini. He was a disciple of the Maggid 
of Mezeritch, of R. Yechiel Michel of Zlotchov, of the 
Haflaah and of his brother R. Shmuel Shmelke of 
Nikolsburg.
This book opens with a long foreword by R. Efraim 
Zalman Margolies of Brody, which ends with 
praise for the author: "…He was great in Torah and 
Chassidut, spent much of the day in prayer, involved 
himself extensively in charity and good deeds and 
brought many to repentance. He was proficient in the 
hidden facets of the Torah". R. Avraham Chaim once 
sent a letter to the Ohev Yisrael of Apta requesting 
that the Ohev Yisrael pray for his recovery, to which 
the Ohev Yisrael replied that he was surprised by the 
request, since a person such as R. Avraham Chaim can 
certainly pray for himself and be sure that his prayers 
will be answered (Igrot HaOhev Yisrael, Igeret 23b). 
The author himself prepared the book Orach Chaim 
for print, between 1804 and 1814, and received 
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97. Divrei Moshe – Medzhybizh, 1818 – First 
Edition
Divrei Moshe, Chassidic and kabbalistic essays on 
the weekly Torah portions, by R. Moshe Shoham 
Rabbi of Dolyna. [Medzhybizh?, 1818?]. First edition. 
With approbations by the Ohev Yisrael of Apta and 
R. Yitzchak of Radyvyliv, the author's son-in-law.
The kabbalist R. Moshe Shoham Rabbi of Dolyna (d. 
1820) was one of the youngest disciples of the Baal 
Shem Tov and he quotes his teacher in his book. In 
1786, he was appointed rabbi of Dolyna, through the 
efforts of R. Elimelech of Lizhensk. The Ohev Yisrael 
of Apta writes in his approbation that the author 
possesses great knowledge both in the revealed 
and esoteric realms of Torah. The Divrei Chaim of 
Sanz writes that he is an awesome G-dly person. In 
addition to this book, he also wrote the kabbalistic 
composition Saraf Pri Etz Chaim (Chernivtsi 1866) 
and the book Imrei Shoham (Kolomyia 1880) on 
Tractates Ketubot, Kiddushin and Bava Metzia. In the 
approbation of R. Yehuda Tzvi Steg Rabbi of Skolye 
to Imrei Shoham, he writes: "It is a great mitzvah to 
keep this book in the Jewish home, because it gives 
great protection, since he is a disciple of the Baal 
Shem Tov".
58; 6 leaves. 20.5 cm. Greenish paper. Good-fair 
condition. Stains. Mold stains, primarily to first 
and final leaves. Small tears to bottom of first 
leaves, repaired. Worming. Leaves trimmed close to 
headings. Erased stamp on title page. New leather 
binding.
The place and year of printing do not appear on 
the title page. According to the Bibliography of the 

מהדורה   - תקע"ח  מז'יבוז',   - משה  דברי  ספר   .97
ראשונה

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

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

שמירה גדולה בבית, כי הוא מתלמודי]![ הבעש"ט ז"ל". 
נח; ו דף. 20.5 ס"מ. נייר ירקרק. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני 
קטנים  קרעים  והאחרונים.  הראשונים  בדפים  בעיקר  עובש, 
משוקמים בשוליים התחתונים של הדפים הראשונים. סימני עש. 
חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים. חותמת מחוקה בדף השער. 

כריכת עור חדשה.
בדף השער לא מופיעים פרטי מקום ושנת הדפוס. על פי הרשום 
שנת  בסביבות  במז'יבוז'  נדפס  הספר  הביבליוגרפיה,  במפעל 
שנדפס  כותב   )448 מס'  ספרים,  עקד  )בית  פרידברג  תקע"ח. 
העברי  הדפוס  וונדר,  )ראה:  טעות  זו  אך  תקס"א,  בפולנאה 
בפולנאה, עלי ספר, ה, עמ' 156(. לפי אלפסי, אנצ' לחסידות, ג', 

עמ' שיט, הספר נדפס בין השנים תקפ"ב-תקפ"ג.
סטפנסקי חסידות, מס' 121. 

פתיחה: $1000 

Hebrew Book, the book was printed in Medzhybizh, 
ca. 1818. Friedberg (Bet Eked Sefarim, no. 448) writes 
that it was printed in Polonne in 1801, but this is 
incorrect (see: Wunder, The Hebrew Printing in 
Polonne, Alei Sefer, V, p. 156). According to Alfasi, 
Encyclopedia L'Chassidut, III, p. 319, the book was 
printed between 1822-1823.
Stefansky Chassidut, no. 121. 

Opening price: $1000

97



96

ספטמבר 2020

98. Otot HaShamayim, by Rabbi Aryeh Leib 
of Strizov, Teacher of the Yismach Moshe – 
Zhitomir, 1805
Otot HaShamamyim – Derishat Ari, on Shulchan Aruch. 
Part I: Laws of Mila and Tefillin, Shabbat, Yom Tov and 
Chol HaMoed. Part II: Laws of Niddah. By Rebbe Aryeb 
Leib HaLevi Rabbi of Strizov (Strzyżów). Zhitomir, 
1805. Name of printer not indicated.
Approbations by R. Levi Yitzchak of Berditchev, the 
maggid R. Yisrael of Kozhnitz, and Rebbe Moshe 
Teitelbaum (the Yismach Moshe) – disciple of the 
author.
The author, R. Aryeh Leib HaLevi (1736-1803, 
Encyclopedia L'Chassidut, I, p. 58) was a foremost 
Chassidic leader, rabbi of Strizov and other communities. 
He authored Derishat HaAri, Otot HaShamayim 
and Even Pina on Shulchan Aruch Even HaEzer. The 
Maggid of Kozhnitz writes in his approbation to this 
book: "…I knew him in the past, when he was in this 
community, and I perceived that he was an eminent 
rabbi…". Rebbe Moshe Teitelbaum, author of Yismach 
Moshe, cousin and close disciple of the author R. Aryeh 
Leib, refers to him reverently in his approbation: "The 
greatest amongst giants… my master and teacher….". R. 
Levi Yitzchak of Berditchev, in his approbation, extols the author's virtues: "His entire life, he did not depart 
from the tent of Torah, rendering his nights like days… and he studied Torah for the sake of Heaven, and 
dove into the mighty waters of the Talmud and halachic literature, in order to derive the laws from them…".
R. Yosef Shaul Nathansohn, author of Shoel UMeshiv, writes in his approbation to Responsa Heshiv Moshe 
by the Yismach Moshe: "He [=the Yismach Moshe] was a disciple of the great Torah scholar, author of 
Derishat Ari on Even HaEzer, and it appears that he learnt from him both revealed and hidden parts of the 
Torah, since the Derishat Ari was well-versed in Torah and Chassidut, no secret was hidden from him, and 
the Yismach Moshe received both Torah and practical Kabbalah from him".
In their foreword, the sons of the author relate to the unusual name given to the composition – Otot 
HaShamayim, asserting that although they do not know their father's reason for giving this name to his 
book, they are certain that he had a precise explanation for it, which he did not disclose. They add that his 
disciple, the Yismach Moshe, heard directly from the author that his compositions and the names he gave 
them were all based on Kabbalah.
93, 18 leaves. Approx. 20 cm. Good-fair condition. Stains. Tears to final leaves, repaired. Small open tear to 
title page, affecting text. Creases and wear to some leaves. Leaves trimmed close to text, slightly affecting text 
of several leaves. Minor worming. New binding. 
Only very few Hebrew books, including several Chassidic books, were printed in Zhitomir in the early 19th 
century (1804-1805), prior to the relocation of the Shapira printing press from Slavita to Zhitomir in 1847. This 
is one of the first books printed in Zhitomir.
Stefansky Chassidut, no. 36.

Opening price: $800

98. ספר אותות השמים, לרבי אריה ליב מסטריזוב, רבו של 
ה"ישמח משה" - זיטומיר, תקס"ה

ספר אותות השמים – דרישת ארי, על שלחן ערוך. חלק א': הלכות מילה 
נדה. מאת האדמו"ר רבי  ב': הלכות  וחוה"מ. חלק  יו"ט  ותפילין, שבת, 
אריה ליב הלוי אב"ד סטריזוב. זיטומיר, תקס"ה ]1805[. ללא שם מדפיס.

מקוזניץ,  ישראל  רבי  מהמגיד  מברדיטשוב,  יצחק  לוי  מרבי  הסכמות 
ומתלמיד המחבר האדמו"ר רבי משה טייטלבוים )בעל "ישמח משה"(.

אנצ'  )תצ"ו-תקס"ג,  הלוי  ליב  אריה  רבי  הקדוש  המקובל  המחבר 
לחסידות, א, עמ' נח(, מגדולי החסידות, אב"ד סטריזוב וקהילות נוספות. 
שו"ע  על  פינה"  ו"אבן  "אותות השמים"  הארי",  "דרישת  הספרים  בעל 
אבן העזר. המגיד מקוזניץ כותב עליו בהסכמתו לספר שלפנינו: "...מכירו 
הייתי לשעבר בהיות פ"ק וראיתי שהיה רב גדול בישראל...". רבי אריה 
ליב היה רבו המובהק של בן-דודו האדמו"ר רבי משה טייטלבוים בעל 
הגדול  "האדם  שלפנינו:  לספר  בהסכמתו  עליו  הכותב  משה",  "ישמח 
בענקים... מורי ורבי וש"ב ב"ד הרב הגאון האמיתי החסיד". רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב כותב עליו בהסכמה לספר שלפנינו: "כל ימיו לא מש מתוך 
אוהל של תורה ושם לילות כימים... ולמד תורת ה' לשמה, וצלל במים 
אדירים בים התלמוד והפוסקים לאסוקי לשמעתתא אליבא דהלכתא...".

בהסכמתו  כותב  ומשיב",  ה"שואל  בעל  נתנזון  שאול  יוסף  רבי  הגאון 
לשו"ת "השיב משה" לבעל ה"ישמח משה": "הוא ]=בעל ה"ישמח משה"[ 
היה תלמיד הגאון הקדוש בעל המחבר ספר דרישת ארי על אבן העזר, 
וכפי הראות ממנו למד נגלה ונסתר, כי הגאון בעל דרישת ארי ז"ל ידיו רב 
לו עשר ידות בתורה ובחסידות, והגאון הנ"ל כל רז לא אניס ליה, ומשה 

]=בעל הישמח משה[ קיבל תורה וקבלה מעשית מהגאון הצדיק הלז".
"אותות  החיבור  של  המעניין  שמו  על  בהקדמתם  כותבים  המחבר  בני 
השמים", שאינם יודעים את טעמו של אביהם המחבר שקרא לספרו כך, 
מדייק  הי'  שודאי  נאמנה  "ידענו  מסוימת:  מסיבה  זאת  עשה  וודאי  אך 
יודע  אתנו  ואין  עמדו  כמוס  ז"ל  אבינו  של  טעמו  ובודאי  בשמ']יה[... 
על מה". הם מוסיפים כי שמעו על כך מתלמידו הקדוש בעל ה"ישמח 
משה" ששמע מפיו כי חיבר את חיבוריו וקרא את שמותיהם על פי תורת 
הגאון  הרב  כבוד  ה"ה  תלמידו  מפי  שמענו  באזנינו  זאת  "רק  הנסתר: 
בצינא קדישא חסידא ופרישא מו"ה משה נ"י אב"ד ור"מ דק"ק שינאווי 
בסידר]![  ספרים  הג'  בחבורי']ו[  שכוונתו  ז"ל  אבינו  מפי  ששמע  והעיד 

חיבוריהם ושמותיהם הכל עפ"י נסתר וכבוד ה' הסתר דבר...".
יח דף. 20 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים משוקמים  צג, 
בדפים האחרונים. קרע חסר קטן בדף השער, עם פגיעה בטקסט. קמטים 
קלה  פגיעה  עם  הטקסט,  גבול  על  דפים  חיתוך  מהדפים.  בחלק  ובלאי 

בטקסט במספר דפים. סימני עש קלים. כריכה חדשה.
שפירא  משפחת  של  הדפוס  הקמת  קודם  ה-19,  המאה  בראשית 
מסלאוויטא בזיטומיר בשנת תר"ז )1847(, נדפסו בזיטומיר ספרים בודדים 
בלבד )בשנים תקס"ד-תקס"ה(, בהם מספר ספרי חסידות. לפנינו אחד מן 

הספרים הראשונים שנדפסו בזיטומיר.
סטפנסקי חסידות, מס' 36.

פתיחה: $800 
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99. Megaleh Temirin – Anti-Chassidic Book 
Authored by a Maskil – First Edition, Vienna, 
1819
Megaleh Temirin, a satirical parody on Chassidut 
and its leaders, [by Joseph Perl]. Vienna, 1819. First 
edition. 
An epistolary parody of Chassidic tales and the 
Chassidic style of speech. The book is comprised of 
151 fictitious letters, exchanged between Chassidim, 
in effort to prevent the distribution of an anti-
Chassidic book. Megaleh Temirin ridicules the 
Chassidic doctrine, the Chassidic leaders and the 
faith of the masses in the tzaddikim. It primarily 
imitates the style of Shivchei HaBaal Shem Tov and 
Sipurei Maasiyot.
The author, Joseph Perl of Tarnopol, Galicia (1773-
1839), was a radical maskil, one of the leaders of 
Galician Haskalah. He dedicated his life to leading 
an intensive battle against the Chassidim of Galicia, 
printing anti-Chassidic satires in Hebrew and in 
Yiddish, denouncing Chassidim to the authorities 
and harassing them. His actions affected prominent 
rebbes in Galicia, including R. Yisrael of Ruzhin and 
R. Tzvi Hirsh of Zidichov.
One of the personalities mocked by Joseph Perl in this 
book is Tamerl Bergson, a Jewish businesswoman 
and philanthropist, who was the patroness of 
Chassidic courts in Poland. According to Chassidic 
lore, the Chozeh of Lublin dubbed her "R. Tamerl". 
Reputedly, Tamarl, in attempt to eradicate this 
composition, declared (and had announced in her 
name in the synagogues of Warsaw) that she would 

 - וחסידות  פולמוס השכלה   - טמירין  מגלה  ספר   .99
מהדורה ראשונה, וינה, תקע"ט

וגדוליה,  החסידות  על  סאטירית  פארודיה  טמירין,  מגלה  ספר 
]מאת יוסף פרל[. וינה, ]תקע"ט[ 1819. מהדורה ראשונה.

פארודיה סטירית על סיפורי החסידים, שיחותיהם ולשונם, בצורת 
נגד  ספר  הפצת  למנוע  המבקשים  חסידים  בין  מכתבים  חליפת 
שנשלחו  בדויות  אגרות   151 של  כאוסף  בנוי  הספר  החסידות. 
תורת  על  ולהתלוצץ  ללעוג  הספר  מטרת  החסידים.  בין  כביכול 
החסידות וגדוליה, ולבזות את האמונה התמימה של המון העם 
בצדיקים. הספר מחקה בעיקר את סגנון הספרים "שבחי הבעש"ט" 

ו"ספורי מעשיות".
משכיל  )תקל"ד-ת"ר(,  שבגליציה  מטרנופול  פרל  יוסף  המחבר 
חייו  את  הקדיש  בגליציה.  ההשכלה  תנועת  מראשי  רדיקלי, 
ידי  על  ניהל  בגליציה. את מלחמתו  עיקשת בחסידות  למלחמה 
ידי הלשנות  וכן על  וביידיש,  הדפסת ספרים סאטיריים בעברית 
גדולי האדמו"רים  וירידה לחייהם של החסידים ושל  לשלטונות 

בגליציה, בהם, רבי ישראל מרוז'ין ורבי צבי הירש מזידיטשוב.
לאשת  ב(  לט,  )דף  שלפנינו  בספרו  פרל  יוסף  לעג  היתר,  בין 
פטרונית  שהיתה  ברגסון,  תמר'ל  היהודית  והנדבנית  העסקים 
של חצרות החסידות בפולין, ואשר לפי המסורת החסידית הורה 
ה"חוזה מלובלין" לכנותה כגבר "ר' תמריל". לפי המסופר, ניסתה 
הוכרז  )וכך  הודיעה  היא  העולם,  מן  הספר  את  לבער  תמר'ל 
משמה בבתי הכנסיות בוורשא( כי תשלם שלושה מטבעות זהב 
לכל מי שיביא לה עותק של ספר מגלה טמירין, ושרפה את כל 

העותקים שהביאו לה. 
]2[, נה דף. 25 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים )בהם כתמים כהים( 
ובלאי. קרעים בדף השער ובמספר דפים נוספים, משוקמים. קרע 
חסר באחד הדפים, עם פגיעה בטקסט. רישום בעלות. חותמות. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $500

pay three gold coins to whoever would bring her a 
copy of the book Megaleh Temirim. She then burned 
all the copies which were brought to her.
[2], 55 leaves. 25 cm. Good-fair condition. Stains 
(including dark stains) and wear. Tears to title page 
and several other leaves, repaired. Open tear to one 
leaf, affecting text. Ownership inscription. Stamps. 
New leather binding.

Opening price: $500 
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100. Likutei Moharan Kama – First Edition 
– Ostroh, 1808 – Incomplete Copy
Likutei Moharan, "Pure essays of the renowned 
Chassid… R. Nachman, grandson of the Baal 
Shem Tov". [Ostroh: Shmuel son of Yissachar 
Ber Segal, 1808]. First edition.
Likutei Moharan (acronym of "our master 
and teacher, the rabbi R. Nachman"), the most 
important book of R. Nachman of Breslov 
(Bratslav), is the primary work of the Breslov 
Chassidic doctrine and has considerable 
influence on Chassidic Jewry until this day. 
This book is the first edition, and it comprises 
the first part of the work. This is the only book 
of R. Nachman's teachings printed during 
his lifetime and under his directives. After 
R. Nachman's passing, R. Natan published a 
second part named Likutei Moharan Tinyana.
R. Nachman considered the printing and study 
of the book as the Atchalta D'Geula – beginning 
of the Redemption (Chayei Moharan, 346). He 
effusively praised his book and its power to 
confer holiness and purity on whoever studies 
it, saying that the book can grant a person 
superior intellect, since it contains exceptional 
and profound wisdom, and that studying the 
book could influence a person to complete repentance (Chayei Moharan, 347, 349). He informed his 
disciple R. Natan: "You know a little of this book's magnitude of greatness and holiness, but more so 
should you believe in its greatness" (Chayei Moharan, 369).
R. Nachman also described the great importance of buying this book, asserting that every person 
should endeavor to purchase the book, and that anyone who could not afford it, should sell the pillow 
from under his head to buy it (Chayei Moharan, 349). He predicted that the book would be in high 
demand and reprinted many times (ibid.). Furthermore, R. Nachman declared that just having his book 
(referring to Likutei Moharan, the only book printed in his lifetime) in one's house is very beneficial for 
the protection of property, and urged wealthy people to buy his book to safeguard their fortune (Chayei 
Moharan, 355).
Incomplete copy. 2-31, 46-128, 130-153, 155-157 leaves. Lacking: first two leaves, 17 leaves between leaf 
31 and leaf 46 (misfoliation), leaf 129 and last three leaves (lacking a total of 23 leaves). 19.5 cm. Fair 
condition. Stains, including dark stains to margins of most leaves and dampstains. Worming. Several 
tears, slightly affecting text. Leaves trimmed close to text. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 284.

Opening price: $3000

100. ספר ליקוטי מוהר"ן קמא - מהדורה ראשונה - אוסטרהא, 
תקס"ח - עותק חסר 

ספר ליקוטי מוהר"ן, "מאמרות טהורות של הרב החסיד המפורסם בוצינא 
קדישא מה"ו נחמן נ"י כאור הבהיר נכדו של הרב הקדוש הבעש"ט זצוק"ל". 
מהדורה  סג"ל[.  בער  ישכר  בן  שמואל  ]דפוס   .]1808 תקס"ח  ]אוסטרהא, 

ראשונה.
ספרו  הוא  נחמן[,  רבי  הרב  ורבינו  ]=מורנו  מוהר"ן  ליקוטי  הקדוש  הספר 
החשוב ביותר של רבי נחמן מברסלב, ספר היסוד של תורת חסידות ברסלב 
ומהספרים המשפיעים ביותר בעולם החסידות עד ימינו. לפנינו המהדורה 
הראשונה, בה נדפס חלקו הראשון של החיבור. ספר זה הוא הספר היחיד 
מתורת רבי נחמן שנדפס בחייו ובהדרכתו. לאחר פטירת רבי נחמן הדפיס 

רבי נתן חלק נוסף "ליקוטי מוהר"ן תנינא".
"אתחלתא  היא  בו  והלימוד  הספר  הדפסת  כי  ואמר  התבטא  נחמן  רבי 
דגאולה" )חיי מוהר"ן, שמו(. הוא שיבח מאד את ספרו ואת הסגולה שבו 
"יכולין להיות  כי  ובין היתר אמר  וטהרה,  בו קדושה  להשפיע על הלומד 
נעשה בעל מוח גדול על ידי ספרו, כי יש בו שכל גדול ועמוק נפלא מאד...", 
וכי "יכולין להיות נעשה בעל-תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו..." )חיי 
מוהר"ן, שמז, שמט(. לתלמידו רבי נתן אמר: "מעט אתה יודע מעוצם מעלת 
גדולת הספר וקדושתו, ויותר מזה ראוי לך להאמין בעוצם גדולת הספר" 

)חיי מוהר"ן, שסט(.
רבי נחמן אף דיבר על החשיבות הגדולה שיש בקניית ספרו זה: "ואמר שכל 
אדם צריך להשתדל לקנות הספר שלו, ומי שאין לו במה לקנות וכו', ימכור 
כר מתחת ראשו ויקנה הספר שלו..." )חיי מוהר"ן, שמט(, וניבא כי בעתיד 
יהיה  שלו  "ואמר שהספר  רבות:  פעמים  ויודפס  מאד  מבוקש  הספר  יהיה 
וכמה  כמה  ויודפס  ויחזור  ויודפס  מאד,  ויחפשוהו  ויבקשוהו  מאד,  חשוב 
)שם(. בנוסף, אמר רבי נחמן שעצם החזקת  ויהיה חשוב מאד..."  פעמים, 
)וכוונתו היתה לספר ליקוטי מוהר"ן  ספריו בבית יש בה סגולה לעשירות 
שהוא היחיד שנדפס בחייו(: "ואמר שצריכין להשתדל מאד לקנות ספריו, 
כי ספריו הם שמירה  גדולה,  ומגדל הם טובה  כי אפילו כשעומדין בתבה 
גדולה בבית לשמור גם העשירות וממון האדם מכל ההזקות" )חיי מוהר"ן, 
שנה(, וזירז בפועל עשירים לקנות את ספרו כדי שתישמר עשירותם, וכפי 
שמסופר )שם(: "והזכיר אז עשיר אחד, שהיה יודעו ומכירו, ואמר שגם אליו 
היא טובה גדולה שיהיה הספר שלי בביתו, כי יהיה לו שמירה גדולה לכל 

דבר ושתתקיים עשירותו".
הדפים  שני  חסרים:  דף.  קנה-קנז  קל-קנג,  מו-קכח,  ב-לא,  חסר.  עותק 
דף  משובשת(,  הדפים  )ספירת  מו  לדף  לא  דף  בין  דפים   17 הראשונים, 
קכט, ו-3 דפים אחרונים )סך הכל חסרים 23 דפים(. 19.5 ס"מ. מצב בינוני. 
כתמים, בהם כתמים כהים בשולי מרבית הדפים וכן כתמי רטיבות. סימני 
גבול  על  דפים  חיתוך  פגיעה קלה בטקסט.  דפים, עם  קרעים במספר  עש. 

הטקסט. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 284. 

פתיחה: $3000
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ספרי חסידות

הספר )בדפים אלה שוליים קטנים יותר מדפי הספר עצמו(. כתמים. סימני עובש. קרעים חסרים גדולים 
בדף השער ובדפים הראשונים, עם פגיעה וחיסרון רב בטקסט. יתר הדפים במצב טוב-בינוני. סימני עש, 

עם פגיעות בטקסט )משוקמים במילוי נייר(. קרעים משוקמים במילוי נייר. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 286.

פתיחה: $1000

101. ספר ליקוטי מוהר"ן תנינא - מהדורה ראשונה - מאהלוב, תקע"א - ספר סגולה 
ספר ליקוטי מוהר"ן תנינא, מאת רבי נחמן מברסלב. מאהלוב, תקע"א ]1811[. מהדורה ראשונה. 

תקס"ח-תקע"א,  מהשנים  מברסלב  נחמן  רבי  הרה"ק  של  תורותיו  נדפסו  תנינא"  מוהר"ן  ב"ליקוטי 
מוהר"ן"  "ליקוטי  של  הראשון  החלק  לאור  שיצא  מיום  מוהר"ן  על-ידי  שהתגלו  ה"תורות"  כלומר, 
)אוסטרהא תקס"ח(, עד לפטירתו בסוכות תקע"א )1810(. הספר נכתב והובא לדפוס בקיץ תקע"א, על 

ידי תלמידו המובהק הרה"ק רבי נתן מברסלב )מוהרנ"ת(, בתוך שנת האבל על פטירת רבו.
בהקדמתו לספר כותב רבי נתן: "ואלה דבריו האחרונים אשר הוסיף לחדש ולגלות אחרי אשר נגמר 
ספר הנ"ל. ואת אשר נשמע לאזנינו מפיו הקדוש מיום ההוא והלאה עד הסתלקותו, נכתב בספר הזה".

רבי נתן מספר בזכרונותיו ב"ימי מוהרנ"ת" בהרחבה על הדפסת הספר שלפנינו. כבר בימים הראשונים 
לאחר צאת החלק הראשון מהדפוס, אמר רבי נחמן: "צריכין לחבר עוד ספר אחד, שיהיה נאה ויפה 
עוד יותר מהראשון", ולאחר שגילה תורה חדשה, אמר רבי נחמן למוהרנ"ת: "זה יהיה לך על הספר 
השני". בהמשך מאריך מוהרנ"ת לספר על כל התלאות וה"מניעות" שהיו לו בהדפסה, "עד שגמרתי 
בקיץ הזה ]תקע"א[ כל הדפסת ספר לקוטי מוהר"ן תנינא... והבאתים בשלמות לקהלת קדש אומין על 

ראש השנה הראשון אחר הסתלקותו. רבים ראו וישמחו וישרים יעלזו".
"בן  "נחמן"  אביו  ושם  לשמו  אקרוסטיכונים  עם  זצוק"ל",  רבינו  מכת"י  "חרוזים  שיר  נדפס   ]2[ בדף 

שמחה" – "ושמו קודש ושם אביו חתום בראשי החרוזות, כפול ומשולש".
והסגולה שבו להשפיע על  נדפס בחיי רבי נחמן, שדיבר רבות על ספרו  חלקו הראשון של החיבור 
הלומד בו קדושה וטהרה, ובין היתר אמר כי "יכולין להיות נעשה בעל מוח גדול על ידי ספרו, כי יש 
בו שכל גדול ועמוק נפלא מאד...", וכי "יכולין להיות נעשה בעל-תשובה גמור על ידי לימוד הספר 
שלו..." )חיי מוהר"ן, שמז, שמט(. לתלמידו רבי נתן אמר: "מעט אתה יודע מעוצם מעלת גדולת הספר 
וקדושתו, ויותר מזה ראוי לך להאמין בעוצם גדולת הספר" )חיי מוהר"ן, שסט(. רבי נחמן אף דיבר על 
החשיבות הגדולה שיש בקניית ספרו: "ואמר שכל אדם צריך להשתדל לקנות הספר שלו, ומי שאין לו 
במה לקנות וכו', ימכור כר מתחת ראשו ויקנה הספר שלו..." )חיי מוהר"ן, שמט(, וניבא כי בעתיד יהיה 
הספר מבוקש מאד ויודפס פעמים רבות: "ואמר שהספר שלו יהיה חשוב מאד, ויבקשוהו ויחפשוהו 
מאד, ויודפס ויחזור ויודפס כמה וכמה פעמים, ויהיה חשוב מאד..." )שם(. בנוסף, אמר רבי נחמן שעצם 
החזקת ספריו בבית יש בה סגולה לעשירות: "ואמר שצריכין להשתדל מאד לקנות ספריו, כי אפילו 
כשעומדין בתבה ומגדל הם טובה גדולה, כי ספריו הם שמירה גדולה בבית לשמור גם העשירות וממון 
האדם מכל ההזקות" )חיי מוהר"ן, שנה(, וזירז בפועל עשירים לקנות את ספרו כדי שתישמר עשירותם, 
וכפי שמסופר )שם(: "והזכיר אז עשיר אחד, שהיה יודעו ומכירו, ואמר שגם אליו היא טובה גדולה 

שיהיה הספר שלי בביתו, כי יהיה לו שמירה גדולה לכל דבר ושתתקיים עשירותו".
]2[, נה, ]1[ דף. דפים נו ו-נח חסרים )הושלמו בצילום(. דף לו נכרך שלא במקומו, לפני דף לד. שוליים 
רחבים. 21 ס"מ. מצב משתנה. שבעת הדפים הראשונים מצורפים מעותק אחר ומופיעים בנפרד משאר 
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102. ספר לקוטי מהר"ן - למברג, תקס"ט - העותק של האדמו"ר רבי אברהם 
ברנדוויין

החסיד  הרב  של  טהורות  "ממאמרות  ותניינא:  קדמאה  א-ב,  חלקים  מהר"ן,  לקוטי  ספר 
המפורסם... מהור"ר נחמן זלה"ה" מברסלב. "תקס"ט" ]לעמברג?/זולקוא?, שנות התק"ץ?[. 

בדף השער חותמתו של האדמו"ר רבי אברהם ברנדוויין מסטרטין – גורא-הומורא – חיפה )נפטר 
נכד  זללה"ה  אורי  מו"ה  המפורסים  בהה"צ  "אברהם  טז(:  עמ'  א,  לחסידות,  אנצי'  בתשל"ג. 

ההצה"ק המפורסים מסטרעטין זי"ע – גאראהאמארא".
חתימות, רישומי בעלות, רישומים שונים וניסויי קולמוס בדף הבטנה ודף המגן הקדמיים.

]1[, פא; ]1[, כט דף. 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קמטים ובלאי. כריכה קדמית ושדרת עור 
מקוריים פגומים וקרועים, מנותקים חלקית. כריכה אחורית חסרה. 

סטפנסקי חסידות, מס' 285. 
בשער לא מצוין מקום הדפוס, פרט השנה שצוין הוא תקס"ט ]דבר שלא יתכן, שכן רבי נחמן 
מברסלב נפטר בשנת תקע"א, וכאן הוא נזכר בשער בברכת "זלה"ה"[. על מהדורה זו חלוקות 
הדעות באיזו שנה נדפסה, והיכן נדפסה, אם בלמברג, בזולקווא או בקוריץ. רבי נתן צבי קעניג 
)נוה צדיקים, בני-ברק תשכ"ט, עמ' מא( כותב: לעמבערג, תק"ץ בערך. לעומתו אצל רוזנטאל, 

יודע ספר, ובקטלוג צעדנר נרשם: קוריץ תקס"ט.

פתיחה: $500 

101. Likutei Moharan Tinyana – First Edition – Mohyliv, 1811 – Segulah Book
Likutei Moharan Tinyana, by R. Nachman of Breslov. Mohyliv, 1811. First edition.
Likutei Moharan Tinyana contains the teachings of R. Nachman of Breslov from 1808-
1810 – from the publishing of the first part of Likutei Moharan (Ostroh 1808), until 
his passing on Sukkot 1810. The book was compiled and brought to press by his close 
disciple R. Natan of Breslov (Moharnat) within the year of mourning following the 
passing of R. Nachman.
In his foreword, R. Natan writes: "These are his later teachings, which he innovated and 
revealed after his book was completed. And that which we heard from him from that 
day until his passing, is recorded in this book".
In his memoirs in Yemei Moharnat, R. Natan describes at length the publishing of this 
book. Already in the initial days following the publication of the first part, R. Nachman 
asserted: "We must compose another book, which will be even finer and more beautiful 
than the first one". Upon revealing a new Torah thought, R. Nachman informed R. 
Natan: "This will be in the second book". R. Natan further relates of all the hardships 
and obstacles he encountered while publishing this book, "until the printing was finally 
completed in the summer of 1811… and I brought the finished books to Uman for the 
first Rosh Hashanah following R. Nachman's passing. Many saw and rejoiced".
On leaf [2]: "Rhymes from the writings of Rabbenu", with acrostics of his name and the 
name of his father: "Nachman" "ben Simcha" – "His holy name and the name of his father 
are signed at the beginning of the lines, doubled and tripled".
The first part of this composition was printed in the lifetime of R. Nachman, who spoke 
extensively about his book and its power to confer holiness and purity on whoever 
studies it, saying that the book can grant a person superior intellect, since it contains 
exceptional and profound wisdom, and that studying the book could influence a person 
to complete repentance (Chayei Moharan, 347, 349). He informed his disciple R. Natan: 
"You know a little of this book's magnitude of greatness and holiness, but more so 
should you believe in its greatness" (Chayei Moharan, 369). R. Nachman also described 
the great importance of buying this book, asserting that every person should endeavor 
to purchase the book, and that anyone who could not afford it, should sell the pillow 
from under his head to buy the book (Chayei Moharan, 349). He predicted that the book 
would be in high demand and reprinted many times (ibid). Furthermore, R. Nachman 
declared that just having his book in one's house is very beneficial for the protection of 
property, and urged wealthy people to buy his book to safeguard their fortune (Chayei 
Moharan, 355).
[2], 55, [1] leaves. Lacking leaves 56 and 58 (replaced in photocopy). Leaf 36 bound out of 
place, before leaf 34. Wide margins. 21 cm. Condition varies. First seven leaves supplied 
from a different copy, not bound together with rest of book (with smaller margins). 
Stains. Mold stains. Large open tears to title page and first leaves, affecting text, with 
significant loss. Other leaves in good-fair condition. Worming, affecting text (repaired 
with paper). Tears repaired with paper. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 286.

Opening price: $1000
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103. Four Rare Leaves from the Book Sipurei Maasiot by Rabbi Nachman of 
Breslov – First Edition – Ostroh, 1815
Four rare leaves from the first edition of Sipurei Maasiot by R. Nachman of Breslov 
(Bratslav). Ostroh, 1815.
Leaves 3-6 of the errata for the first edition of Likutei Moharan, published by Moharnat 
(R. Natan of Breslov), which were appended to the first edition of Sipurei Maasiot. These 
leaves are rare, and did not appear in the copy sold in Kedem Auction 63 (item 123).
Sipurei Maasiot was published by the illustrious disciple of R. Nachman of Breslov, R. 
Natan Sternhartz of Nemirov – Moharnat, several years after his teacher's passing. At 
the end of the book, R. Natan incorporated corrections and additions to the first edition 
of Likutei Moharan, which he had published in his teacher's lifetime (Ostroh, 1808). The 
two title pages of Sipurei Maasiot state that the book was printed in 1815, however R. 
Natan writes in his memoir (Yemei Moharnat, p. 45b) that he published the book in 1816.
[4] leaves. 19.5 cm. Good-fair condition. Stains, dampstains and wear. Several marginal 
tears.
Stefansky Chassidut, no. 437.

Opening price: $300

103. ארבעה דפים נדירים מספר סיפורי מעשיות לרבי נחמן מברסלב - מהדורה 
ראשונה - אוסטרהא, תקע"ה

ארבעה דפים נדירים מן המהדורה הראשונה של ספר סיפורי מעשיות לרבי נחמן מברסלב. 
אוסטרהא, תקע"ה ]1815[.

נתן  )רבי  מוהרנ"ת  שהדפיס  הראשון"  מוהר"ן  ליקוטי  מספר  הטעות  מ"לוח  ג-ו  דפים  לפנינו 
מברסלב( וצירף בסוף המהדורה הראשונה של ספר סיפורי מעשיות. דפים אלה נדירים ולא 

הופיעו בטופס שנמכר ב"קדם" במכירה 63 )פריט 123(.
את ספר סיפורי מעשיות הדפיס תלמידו הגדול של רבי נחמן מברסלב, רבי נתן שטרנהארץ 
תיקונים  נתן  רבי  צירף  הספר  בסוף  רבו.  פטירת  לאחר  ספורות  שנים  מוהרנ"ת,   – מנמירוב 
והוספות למהדורה הראשונה של "ליקוטי מוהר"ן" שהדפיס בחיי רבו )באוסטרהא, תקס"ח(. 
התאריך הרשמי, כפי שנדפס בשני השערים של ספר סיפורי מעשיות, הוא תקע"ה, אך רבי נתן 

עצמו כותב בזכרונותיו )ימי מהרנ"ת, דף מה/2( כי הדפיס את הספר בשנת תקע"ו.
]4[ דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, כתמי רטיבות ובלאי. מספר קרעים בשוליים.

סטפנסקי חסידות, מס' 437.

פתיחה: $300

102. Likutei Moharan – Lviv, 1809 – Copy of Rebbe Avraham 
Brandwein
Likutei Moharan, Parts I & II, Kadmaa and Tinyana: "Pure essays by the 
renowned rabbi… R. Nachman" of Breslov. "1809" [Lviv?/Zhovkva?, 1830s?].
On the title page, stamp of Rebbe Avraham Brandwein of Stretin – Gura 
Humora – Haifa (d. 1973. Encyclopedia L'Chassidut, I, p. 16): "Avraham son 
of the renowned Tzaddik R. Uri, grandson of the Tzaddik of Stretin – Gura 
Humora".
Signatures, ownership inscriptions, other inscriptions and pen trials on the 
front endpapers. 
[1], 81; [1], 29 leaves. 22.5 cm. Good condition. Stains, creases and wear. 
Original leather front board and spine damaged and torn, partially detached. 
Lacking back board. 
Stefansky Chassidut, no. 285. 
The title page does not state the place of printing, and the date given is 
1809 (impossible date, since R. Nachman of Breslov, who passed away in 
1811, is mentioned on the title page as deceased). Bibliographers differ as to 
the date and place of publication: Lviv, Zhovkva or Korets. R. Natan Tzvi 
König (Neve Tzaddikim, Bnei Brak 1969, p. 41) writes: Lviv, ca. 1830; while 
Rosenthal (Yode'a Sefer) and Zedner record: Korets, 1809.

Opening price: $500
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104. ספר סיפורי מעשיות לרבי נחמן מברסלב - מהדורה מוקדמת ונדירה - מהדורה ראשונה ביידיש בלבד - סגולה לפקידת עקרות
ספר סיפורי מעשיות, "מה שזכינו לשמוע מפי רבינו הקדוש אור הגנוז הר"נ זצוק"ל", סיפורים שסופרו 
ונאמרו על ידי רבי נחמן מברסלב, ונכתבו על ידי תלמידו וכותב תורותיו רבי נתן מברסלב. ]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 או תקע"ו, באוסטראה או 
מוהילוב. במהדורה הראשונה הופיעו 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 
הוכנה  לנו,  הידועה  השניה  הקודש[. המהדורה  ללשון  אותן  הוא שתרגם  נתן  ורבי  ביידיש,  במקור 
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 )ראה פריט הבא(. גם 
מהדורת "סיפ"ם" 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 
ושנת הדפוס. כפי  )ירושלים תרפ"ח(. בשער הספר לא מופיעים מקום  לספרי ברסלב "אלה שמות" 
הנראה, הספר נדפס בלמברג, אך תאריך ההדפסה אינו ברור לגמרי. פרידברג )בית עקד ספרים, ג, מס' 
552( משער 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 
הידועה  השניה  למהדורה  בסמוך  שנדפסה  וכנראה  תר"י,  שנת  לסביבות  זו  מהדורה  לתארך  יותר 
)"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 
)ביידיש( הראשונה )על המהדורה שלפנינו ראה: מ'  ספר סיפורי מעשיות, והמהדורה החד-לשונית 

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 בספריית שוקן. לא ידוע לנו על עותקים נוספים.
במהדורה שלפנינו מספר שינויים והשמטות מהמהדורה הראשונה, להלן העיקריים שבהם: מעשה 
נמסר  וסיומו  בלבד,  חציו  עד  נדפס  שנתחלפו"  ושפחה  מלך  מבן  ה"מעשה  נדפס;  לא  תפלה  בבעל 
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" ונוסח ההקדמה שבשער נדפסו בהשמטות ובשינויים לשוניים קלים.
]"מעשה  הסיפורים  שמות  עם  העמודים,  בראשי  המופיעות  הכותרות  הן  זו  במהדורה  נוסף  חידוש 
מאבידת בת מלך", "מעשה ממלך וקיסר", וכן הלאה[. כותרות אלה לא מופיעות במהדורה הראשונה 
זהה(. יש  )בנוסח  ומופיעות לראשונה במהדורה שלפנינו ובמהדורת סיפ"ם הנ"ל  נתן,  שהדפיס רבי 

יותר.  מאוחרות  במהדורות  המוכרים  מהשמות  שונים  לפנינו  שהם  כפי  המעשיות  שמות  כי  לציין 
לדוגמה: במקום "מעשה מזבוב ועכביש", מופיע לפנינו "מעשה במלך שכבש כמה מלחמות"; במקום 
"מעשה  לפנינו  שגזר שמד",  ממלך  "מעשה  במקום  מחכם";  "מעשה  לפנינו  מופיע  מחיגר",  "מעשה 

נסים", ועוד.
וכן בכל המהדורות הבאות  הבדל מעניין מופיע בפסקה החותמת את הספר. במהדורה הראשונה, 
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 דווקא, 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(.
ודבור של אלו  ואמר: "שכל דבור  סיפוריו,  וקדושתם של  נחמן מברסלב הפליג בשגב עמקותם  רבי 
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 
חסידי  של  בפיהם  התקדשו  הספורים  מעשיות(.  לסיפורי  נתן  רבי  הקדמת  )מתוך  המעשיות"  מאלו 
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(. 24.5 ס"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 ]1858[. נח, 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[ 1873. ]26[ דף. חסרים 16 הדפים האחרונים.

חמשה ספרים כרוכים יחד. 24 ס"מ בקירוב. מצב משתנה. כריכה פגומה.

פתיחה: $4000
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Maaseh MiBen 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. Maaseh of Seven Butlers and the first part of Maaseh MiBen 
Melech V'Shifcha, as well as the introduction on the title page were all printed 
with slight textual variations and omissions.
The headings printed at the top of the pages – the names of the stories, are another 
innovation of this edition. 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 printed in later editions. For example: Maaseh MiZvuv VeAkavish 
appears under the title Maaseh B'Melech SheKavash Kama Milchamot, Maaseh 
MiChiger is titled Maaseh MiChacham, etc.
Another interesting  difference appears in the concluding 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 extremity, one of thousands of 
thousands… of the wonderful awesome lofty allusions of this awesome story [of 
the seven butlers] which is replete with profound 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 replete with profound 
secrets…".
R. Nachman himself is cited as describing the importance of printing these tales 
in Yiddish and that this is a segulah for fertility: "His will was that these stories 
be printed in our spoken language, Yiddish, and he said then that it is likely 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 with kabbalistic interpretations 
producing extensive literature by Breslov Chassidim about Sipurei Maasiot.
18, 21-22, 21-42, 45-48 leaves (complete copy, misfoliated). 24.5 cm. Wide margins. 
Fair-good condition. Stains and wear.
Bound with four Yiddish books:
· Nachlat Tzvi, compilation of ethical sayings from the Zohar translated into 
Yiddish, according to the order of the weekly Torah portions, by R. Tzvi Hirsch 

Chotsh of Krakow. Unidentified edition. 12, [130] leaves. Without title page.
· Kav HaYashar, kabbalistic ethics, by R. Tzvi Hirsch Kaidanover, translated into 
Yiddish. Iaşi, 1858. 58, 60-79 leaves (lacking leaf 59).
· Kehal Chassidim, stories about tzaddikim, 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 Maggid of Dubno, 
translated into Yiddish. Lviv, 1873. [26] leaves. Lacking final 16 leaves.
Five books bound together. Approx. 24 cm. Condition varies. Damaged binding.

Opening price: $4000
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 - ספר סיפורי מעשיות לרבי נחמן מברסלב - ואריאנט של מהדורת "סיפ"ם"   .105
למברג, תר"י - סגולה לפקידת עקרות

ספר סיפורי מעשיות, "מה שזכינו לשמוע מפי רבנו הקדוש אור הגנוז והצפון הר"נ זצוק"ל", סיפורים 
שסופרו ונאמרו על ידי רבי נחמן מברסלב, ונכתבו על ידי תלמידו וכותב תורותיו רבי נתן מברסלב. 

]למברג? תר"י?[. 
מהדורה דו לשונית. למעלה בלשון הקודש ולמטה ביידיש.

מהדורה זו מוכרת בשם "סיפ"ם", שכן הכותר בדף השער הוא: ספר סיפ"ם )ראשי התיבות: "סיפורי 
מעשיות"(. לפנינו ואריאנט שבו מופיע בדף השער שם הכותר באופן מלא: "ספר סיפורי מעשיות", 

ולא בראשי תיבות.
זו נוספו החיבורים שבחי הר"נ ושיחות הר"נ, עם שער נפרד )חלקי( בשם "מגיד שיחות"  למהדורה 

)חסר בעותק שלפנינו(. 
ספר סיפורי מעשיות נדפס לראשונה על-ידי רבי נתן מברסלב בשנת תקע"ה או תקע"ו, באוסטראה או 
מוהילוב. במהדורה הראשונה הופיעו 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 
היא   – לנו  הידועה  השניה  המהדורה  הקודש[.  ללשון  אותן  שתרגם  הוא  נתן  ורבי  ביידיש,  במקור 
נתן )שהוסיף לה  המהדורה שלפנינו, אף היא מהדורה דו-לשונית, שהוכנה כנראה לדפוס ע"י רבי 

הקדמה שניה(, אך נדפסה לאחר פטירתו )בשנת תר"ה(, ע"י אחד מתלמידיו, בלמברג תר"י בערך. 
ודבור של אלו  ואמר: "שכל דבור  סיפוריו,  וקדושתם של  נחמן מברסלב הפליג בשגב עמקותם  רבי 
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 
חסידי  של  בפיהם  התקדשו  הספורים  מעשיות(.  לסיפורי  נתן  רבי  הקדמת  )מתוך  המעשיות"  מאלו 
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.
רבי נחמן אף אמר כי יש בכוחם של סיפורי המעשיות לשמש כסגולה לפקידת עקרות: "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(.
]1[, סב, ]1[; לד דף. חסרים שני דפים: דף השער של "מגיד שיחות", והדף האחרון של הספר. 23.5 
ובכל  בדף השער  בטקסט,  פגיעה משמעותית  עם  עש,  ונקבי  חסרים  קרעים  בינוני-גרוע.  מצב  ס"מ. 
דפי הספר. במספר דפים קרעים חסרים גדולים במיוחד. כל הדפים עברו שיקום מקצועי במילוי נייר. 

כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 436.

וואריאנט עם כותר מלא )כמו העותק שלפנינו( נרשם במפעל הביבליוגרפיה. ראה גם: נפתלי בן מנחם, 
פתחי שערים, ירושלים תשל"ו, עמ' 249.

פתיחה: $700

104. Sipurei Maasiot by Rabbi Nachman of Breslov – Early and Rare 
Edition – First Edition in Yiddish Only – Segulah for Fertility
Sipurei Maasiot, "That which we have merited hearing from our holy rabbi, the 
hidden light, R. Nachman", tales related by R. Nachman of Breslov, recorded by 
his disciple R. Natan of Breslov. [Lviv, ca. 1850]. Yiddish. Early, rare edition.
Bound with four books of homiletics and ethics in Yiddish (see details below).
The first edition of Sipurei Maasiot was printed by R. Natan of Breslov in 1815 or 
1816, in Ostroh or Mohyliv. In that edition, the tales were printed in two languages: 
in Hebrew (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 described by R. 
Natan in his introduction to the book: "Once, he disclosed that he wants to publish 
a book of tales, and said to a group of people: I intend to print a book of tales, in 
the Holy Tongue on top and in Yiddish below" (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 a second 
foreword). However, it was only printed after his death (in 1845), by one of his 
disciples, in Lviv, ca. 1850, and was entitled "Sipam" (see next item). The "Sipam" 
edition was also a bilingual edition. The present edition, 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 Eleh Shemot 
(Jerusalem 1928). The place and date of printing do not appear on the title page. 
In all likelihood, it was printed in Lviv, 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; 
d. 1845), making it 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. The style of 
the title page border and typeface corresponds with that of books printed in Lviv 
in 1840-1850. In summary, this is the second or third edition of Sipurei Maasiot 
and the first monolingual (Yiddish) edition (see: M. Piekarz, Chassidut Breslov: 
Chapters in the Life of its Founder, in its Writings…, Jerusalem 1995, pp. 185-186).
Rare copy. To the best of our knowledge, one copy lacking two leaves (11-12) is 
held in the NLI, and another copy is held in the Schocken Institute library. No 
other copies are known to us.
This edition has several variations and omissions in comparison to the first edition. 
Among them: Maaseh BeBaal Tefillah is not printed in this edition, only part of 
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[1], 62, [1]; 34 leaves. Lacking two leaves: Title page of Maggid Sichot, and last 
leaf of the book. 23.5 cm. Fair-poor condition. Open tears and worming to title 
page and all other leaves, with significant damage to text. Several leaves with 
particularly large open tears. All leaves professionally restored. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 436.
A variant with the full title (just like the present copy) is recorded in the Bibliography 
of the Hebrew Book. See also: Naftali Ben Menachem, Pitchei She'arim, Jerusalem 
1976, p. 249.

Opening price: $700

105. Sipurei Maasiot by Rabbi Nachman of Breslov – Variant of the 
"Sipam" Edition – Lviv, 1850 – Segulah for Fertility
Sipurei Maasiot, "That which we have merited hearing from our holy rabbi, the 
hidden light, R. Nachman", tales related by R. Nachman of Breslov, recorded by 
his disciple R. Natan of Breslov. [Lviv? 1850?].
Bilingual edition; Hebrew (at the top of the page) and Yiddish (at the bottom of 
the page).
This edition is known as "Sipam", since the title of the book – Sefer Sipurei Maasiot 
– is printed on the title page in acronym: Sefer Sipam. In this variant, however, the 
title page bears the full title: Sefer Sipurei Maasiot. 
Shivchei HaRan and Sichot HaRan were added to this edition, with a divisional 
title page entitled Maggid Sichot (lacking in the present copy).
The first edition of Sipurei Maasiot was printed by R. Natan of Breslov in 1815 or 
1816, in Ostroh or Mohyliv. In that edition, the tales were printed in two languages: 
in Hebrew (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 described by R. 
Natan in his introduction to the book: "Once, he disclosed that he wants to publish 
a book of tales, and said to a group of people: I intend to print a book of tales, in 
the Holy Tongue on top and in Yiddish below" (R. Nachman originally told these 
tales in Yiddish and R. Natan translated them into Hebrew). The second known 
edition – the present edition, was also a bilingual edition, and it was apparently 
prepared for print by R. Natan (who added a second foreword). However, it was 
only printed after his death (in 1845), by one of his disciples in Lviv, ca. 1850.
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 with kabbalistic interpretations 
producing extensive literature by Breslov Chassidim about Sipurei Maasiot. 
R. Nachman also said that these tales can serve as a segulah for fertility: "His will 
was that these stories be printed in our spoken language, Yiddish, and he said 
then that it is likely that a barren woman will read a story and hence merit bearing 
children" (Chayei Moharan, 25).
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106. Breslov Books – Warsaw – Elegant Editions with Fine, Gilt-Decorated Leather Bindings
62, [15] pages. Siddur and Tehillim: 32; 24; 32 pages. 22.5 cm. Dry, brittle paper. 
Good condition. Stains. Small marginal tears to several leaves. Original leather 
binding. Damage and wear to binding.
Both volumes are bound in fine, gilt-decorated leather bindings, with the following 
dedication: "Gift to the groom Shabtai Aryeh Alberstein, Jerusalem – 1944". Tablets 
of the Law are gilt embossed on both bindings, with the sayings: "There is no 
despair in the world whatsoever" and "It is a great mitzvah to be happy constantly" 
on the binding of Likutei Moharan; and "Prayer is the main source of vitality…" on 
the binding of Likutei Tefilot.
Handwritten dedication on the endpapers of both volumes: "Gift from his father-
in-law, Yitzchak Meir Korman, Jerusalem".

Opening price: $500

Three books of Breslov Chassidut in two volumes, with elegant, gilt-decorated 
bindings:
1. Likutei Moharan, by R. Nachman of Breslov. Warsaw, 1924.
Printed on high-quality paper. Two title pages, the first printed in green, depicting 
a brook and foliage. The verso features a drawing of the gravesite of R. Nachman 
of Breslov.
[1], 4, 141, [1]; [2], 51, [9] leaves. 25.5 cm. Good condition. A few stains. Original 
leather binding. Damage and wear to binding.
2. Likutei Tefilot, by R. Natan Sternhartz. Warsaw, 1930. Bound with: Likutei 
Tefilot VeTachanunim, by R. Nachman Goldstein of Tcherin. Warsaw, 1937; and 
with a siddur and Tehillim, without title page.
Likutei Tefilot: [7], 41, 43-191, [1]; 83, [6] leaves. Likutei Tefilot VeTachanunim: [2], 

והטבעות  נאות  עור  כריכות  עם  מפוארות  מהדורות   - וורשא   - ברסלב  ספרי   .106
מוזהבות 

שלושה ספרי חסידות ברסלב, בשני כרכים, עם כריכות מפוארות והטבעות זהב:
1. ספר לקוטי מוהר"ן, מאת רבי נחמן מברסלב. וורשא, תרפ"ד ]1924[. 

הדפסה על נייר איכותי. שני שערים, הראשון מודפס בדיו ירוקה עם ציור נחל וצמחייה. בצדו השני 
של השער הראשון, ציור ציון קברו של רבי נחמן מברסלב.

]1[, ד, קמא, ]1[; ]2[, נא, ]9[ דף. 25.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכת עור מקורית. פגמים ובלאי 
בכריכה.

2. ספר לקוטי תפלות, מאת רבי נתן שטרנהארץ. וורשא, תר"צ ]1930[. כרוך עם: ספר לקוטי תפלות 
ותחנונים, מאת רבי נחמן גולדשטיין מטשערין. וורשא, תרצ"ז ]1937[. 

כרוך בסופו עם סידור ותהלים, ללא דף שער. 
ספר לקוטי תפלות: ]7[, מא, מג-קצא, ]1[; פג, ]6[ דף. ספר לקוטי תפלות ותחנונים: ]2[, 62, ]15[ עמ'. 
סידור ותהלים: 32; 24; 32 עמ'. 22.5 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב טוב. כתמים. קרעים קטנים בשולי 

מספר דפים. כריכת עור מקורית. פגמים ובלאי בכריכה. 
שני הכרכים נתונים בכריכות עור נאות, עם עטורים מוזהבים והכיתוב "מתנה להחתן שבתי אריה 
אלברשטין ירושלים – תש"ד". איור מוטבע של לוחות הברית על שתי הכריכות, עם כיתובי האמרות: 
ליקוטי מוהר"ן. על  יאוש בעולם כלל" על כריכת  ו-"אין שום  גדולה להיות בשמחה תמיד"  "מצוה 
כריכת ליקוטי תפילות מופיעה האמרה: "עיקר החיות מקבלין מהתפלה כמ"ש תפלה לאל חיי, בשביל 

זה צריך להתפלל בכל כחו". 
קורמן  מאיר  יצחק  מחותנו  מאת  שלוחה  "מנחה  הכרכים,  שני  של  המגן  בדף  בכתב-יד  הקדשה 

ירושלים".

פתיחה: $500
106
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on greenish paper. Fair-good condition. Stains, 
including dark dampstains, primarily to first leaves. 
Open tears to title page and other leaves, affecting 
text, repaired. Leaves trimmed with damage and loss 
to headings. Stamps. New leather binding.
Stefansky Chassidut no. 28.
Less than five Hebrew titles were ever printed in 
Sde Lavan. The city Bila Tserkva, literally "White 
Church", was known in Hebrew as "Sde Lavan" 
("White Field"). In Yiddish it was also referred to as 
"Shwarze Tume" ("Black Abomination").

Opening price: $1000

107. Meir Einei Chachamim – Sde Lavan, 1823 
– First Edition
Meir Einei Chachamim, profound and inspiring 
Chassidic essays on the holiness of Chanukah and 
the commandment of lighting the Chanukah lights, 
by R. Meir Rabbi of Korostyshiv and Chodorkov 
(Khodorkiv). Sde Lavan (Bila Tserkva, presently: 
Ukraine), [1823]. First edition.
With approbations by R. Mordechai of Chernobyl, 
R. Avraham Dov of Ovruch author of Bat Ayin and 
others. Title page printed in red and black. Contents 
of the book: "Explanation of the commandment 
of lighting the Chanukah lights, arranging them, 
inserting the wicks, lighting with olive oil, the 
location of the lighting and the time of lighting… 
and adequate commentary for all the laws which 
are practiced during the eight days of Chanukah… 
we also added homiletics for Parashat Shekalim and 
Parashat Zachor, for Purim, for weddings and for 
Pidyon HaBen". R. Mordechai of Chernobyl writes 
in his approbation: "I am convinced that whoever 
studies his holy words, will find serenity for his soul, 
and they will light up his eyes and enthuse his heart 
to worship G-d… words emanating from the pure 
and holy heart of the author". The author, R. Meir 
was the close disciple of R. Zev Wolf of Zhitomir 
author of Or HaMeir, who was the inspiration for this 
book, as Chassidic tradition relates: "…This R. Meir 
once came to his teacher R. Zev Wolf of Zhitomir on 
Chanukah eve, and saw his holy teacher standing 
with his face aglow, cleaning the Chanukah lamp, 
for several hours, and he sensed the Kavanot that 
his teacher was concentrating on at that time. When 
R. Meir returned home, he composed this book on 
Chanukah, beautiful homiletics according to various 
levels of interpretation… and he was a great wonder-
worker and kabbalist" (Emunat Tzadikim). 
[4], 1-2, [2], 7-111 leaves. 20 cm. Mostly printed 

 - תקפ"ג  שדה-לבן,   - חכמים  עיני  מאיר  ספר   .107
מהדורה ראשונה 

על  ומלהיבים  עמוקים  חסידות  מאמרי  חכמים,  עיני  מאיר  ספר 
קדושת ימי חנוכה ועל מצוות הדלקת נר חנוכה, מאת רבי מאיר 
כיום:   ,Bila Tserkva( שדה-לבן  וחודורקוב.  קריסטשוב  אב"ד 

אוקראינה(, ]תקפ"ג 1823[. מהדורה ראשונה.
עם הסכמות רבי מרדכי מטשרנוביל ורבי אברהם דב מאווריטש 
נדפסו  השער  מאותיות  חלק  נוספות.  והסכמות  עין"  "בת  בעל 
חנוכה,  נרות  הדלקת  מצות  "ביאור  הספר:  תוכן  אדומה.  בדיו 
ומקום  זית,  בשמן  הדלקתן  וסדר  הפתילות  ונתינות  בעריכתן 
הנהוגים  הדינים  לכל  מספיק  ופירוש  הדלקתן...  וזמן  עמידתן 
בשמנת ימי חנוכה... גם הוספנו בו דרוש לפ' שקלים ולפ' זכור, 
מרדכי  רבי  הבן".  ופדיון  לחתונה  ודרושים  לפורים,  ודרושים 
שיעיין  מי  שכל  "ומובטחני  לספר:  בהסכמתו  כותב  מטשרנוביל 
ויתלהב  עיניו  ויאירו  לנפשו  מרגוע  ימצא  הקדושים,  בדבריו 
היוצאים  הקדושים  בדבריו  נפלא  בשכל  הש"י  לעבודת  לבבו 
היה  מאיר  רבי  המחבר  המחבר".  מהרב  והקדוש  הטהור  מהלב 
תלמידו המובהק של רבי זאב וואלף מזיטומיר בעל "אור המאיר", 
ובהשראת רבו חיבר את ספרו זה. וכך מספרת המסורת החסידית 
על חיבור הספר שלפנינו: "...הרב רבי מאיר הנ"ל בא פעם אחת 
לרבו הקדוש רבי זאב וואלף מזיטומיר ערב חנוכה, וראה את רבו 
הקדוש עומד ופניו כלפידים, ומנקה את הלעמפיל של חנוכה, כן 
היה ערך כמה שעות, והרגיש ברבו הקדוש את הכוונות אשר הוא 
מכוון אז. וכשבא הרב ר' מאיר ז"ל לביתו, חיבר את הספר הנ"ל 
על חנוכה, דרושים נחמדים בדרך פרד"ס... והיה איש מופת מאד 

ומקובל גדול" )אמונת צדיקים(. 
]4[, א-ב, ]2[, ז-קיא דף. 20 ס"מ. נייר ירקרק )ברובו(. מצב בינוני-
טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות כהים, בעיקר בדפים הראשונים. 
קרעים חסרים משוקמים בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעה 
הדפים.  בכותרות  וחיסרון  פגיעה  עם  דפים  חיתוך  בטקסט. 

חותמות. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 28.

כותרים עבריים. הכינוי  נדפסו פחות מחמשה  לבן"  "שדה  בעיר 
יַלה ֶצְרְקוַוה,  "שדה לבן" הוא על פי שמה המקורי של העיירה: בִּ
לבן",  ל"שדה  זאת  שינו  היהודים  לבנה".  "כנסיה  שמשמעותו 
"שווארצע- סגי-נהור  בלשון  ביידיש  העיירה  כונתה  ולעתים 

טומאה" )טומאה שחורה(.

פתיחה: $1000
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108. מקבץ ספרי חסידות שנדפסו בליוורנו בשנות הת"ק - ע"י רבי ישראל נחמן מדרוהוביץ'
תקס"ד- השנים  בין  בליוורנו  שנדפסו  חסידות  ספרי  שלושה 

תקפ"א, ע"י הרה"ק רבי ישראל נחמן מדרוהוביץ' וצפת:
1. ספר פקודת המלך, ב' חלקים, על הרמב"ם, על התורה וליקוטים 
שונים, מאת רבי ישראל נחמן מדרוהוביץ'. ליוורנו, תקס"ד 1804. 

מהדורה ראשונה.
2. ספר קהלת עם פירוש חמדת ישראל, מאת רבי ישראל נחמן 
בספר  ראשונה.  מהדורה   .]1820[ תק"פ  ליוורנו,  מדרוהוביץ'. 
שלפנינו מוזכרים דברים ששמע המחבר בנדודיו בארצות שונות. 
דליטא,  בריסק  אב"ד  רבי שמחה  מפי  דברים ששמע  מביא  הוא 
ביקוריו  ותיאור על  דברים ששמע מפי מלמד תינוקות במצרים, 
בקהילת חלב שבארם צובה, באיזמיר ובשאלוניקי. ספר זה נדפס 
בהגיעו לליוורנו לאיסוף כספים, והוא מבקש כי יעשו לו "מעמד" 

קבוע למען יוכל ללמוד תורה בעיר צפת, מבלי לנדוד.
על  והט"ז  אברהם  המגן  לדברי  חידושים  הנחלים,  אשד  ספר   .3
"נאות דשא",  לדוגמא מספר  ומספר תשובות  חיים,  שו"ע אורח 
מאת האדמו"ר בעל "ערבי נחל" רבי דוד שלמה אייבשיץ אב"ד 
סורוקה ומגדולי צפת. ליוורנו, ]תקפ"א 1821[. הספר נדפס בעלום 

נחמן  ישראל  רבי  החסיד  הגאון  המו"ל,  בהקדמת  המחבר.  שם 
המחבר:  ֵרעֹו  על  כותב  הוא  ישראל",  "חמדת  בעל  מדרוהוביץ' 
כי  אף  פולוניא,  במדינתינו  באבו  עודינו  לשעבר  הייתי  "מכירו 
ישבנו  אחרי עלינו אל ההר הטוב הזה אדמת קודש צפת... שם 
על התורה ועל העבודה עבודת הקודש... וחיובא רמיא עלי דידי 
לפארו ולהללו ולספר שמו בכל הארץ... אמנם מה אעשה כי זממא 

נפל בפומיה... בצוותו לבל אשא את שמו על שפתי חיבוריו...".
יוסף  רבי  של  בנו  מדרוהוביץ',  נחמן  ישראל  רבי  החסיד  הגאון 
בפולין  בגליציה,  רב  היה  הבעש"ט(.  )תלמיד  מדרוהוביץ' 
ישראל  לארץ  ובדרכו  שונות,  בארצות  רבות  נדד  ובהונגריה. 
בשנת תקס"ד התעכב בליוורנו, שם התיידד עם רבינו החיד"א – 
שקיבל ממנו ידיעות רבות על הבעש"ט ותנועת החסידות. בספריו 
ששמע  דברים  נחמן,  ישראל  רבי  של  משמו  הביא  החיד"א  של 
ממנו בשם אביו רבי יוסף תלמיד הבעש"ט. בשנת תק"פ הדפיס 
הספר  את  תקפ"א  ובשנת  ישראל",  "חמדת  הספר  את  בליוורנו 
"אשד הנחלים". בשליחותו באיטליה עשה רושם רב, ורבי מרדכי 
שמואל גירונדי מעיד על רבי ישראל נחמן "שהיה מתרץ ומשיב 

ובכל  מרגליות  מפיק  פה  ובנסתר,  בנגלה  שנשאל  קושיה  לכל 
התלמוד  שערי  בכל  מאד  גדולה  בקיאותו  ידות,  עשר  לו  חכמה 
והפוסקים". חזר בסוף ימיו לארץ ישראל לעיר הקודש צפת ובה 
נפטר אחרי שנת תקפ"א ]ראה עוד אודותיו: ישורון, א', עמ' תצג-

תקא; אנצ' לחסידות, ב', עמ' תרא-תרב[.
3 ספרים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות.

)נט-סב(,  בספר חמדת ישראל מופיעים ארבעת הדפים הנדירים 
שנוספו אחרי ההדפסה, רק לחלק מן העותקים.

סטפנסקי חסידות, מס' 476; מס' 225; מס' 70.
המזרח  ]בארצות  בליוורנו  שנדפסו  הבודדים  החסידות  מספרי 
בליוורנו  חסידות.  ספרי  נדפסו  ולא  כמעט  וליוורנו  יוון  והבלקן, 
ישראל  רבי  ע"י  כולם  חסידות,  ספרי  ארבעה  רק  נדפסו  עצמה 
במקבץ  מופיעים  הללו  הספרים  מן  שלושה   – מדרוהוביץ'  נחמן 

שלפנינו[. 

פתיחה: $700
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 - תקפ"ה-תקפ"ו  סדילקוב,   - נחל  ערבי  ספר   .109
מהדורה ראשונה

ספר ערבי נחל, "חיבור נפלא על התורה", מאת רבי דוד שלמה 
 .]1825-1826 תקפ"ה-תקפ"ו  ]סדילקוב,  סראקא.  אב"ד  אייבשיץ 

]דפוס פנחס אליעזר ביליטש?[.
המחבר, הגאון הקדוש רבי דוד שלמה אייבשיץ )תקט"ו-תקע"ד, 
וגדולי  החסידות  מגדולי  תקא-תקג(,  עמ'  א',  לחסידות,  אנצ' 
ישראל,  לארץ  עלה  תקס"ט  בשנת  סורוקה.  אב"ד  ההוראה, 
לעיה"ק צפת, ושם מנוחתו כבוד. קרובו רבי לוי יצחק מברדיטשוב 
כותב עליו בהסכמה "חריף ובקי בחדרי תורה כחד מן קמאי וכל 
מעשיו לשם שמים". כתב חיבורים רבים, ביניהם חיבורו ההלכתי 
מספרי  לאחד  הפך  נחל"  "ערבי  ספרו  שרד".  "לבושי  המפורסם 
הספר  נדפס  הראשונה,  הדפסתו  מאז  החסידות.  בתורת  היסוד 

בלמעלה מעשרים מהדורות )ואף צורף למהדורת חומש(.
]2[, צח; מא; ]1[, מג-קסח דף. 23 ס"מ. מצב בינוני. כתמים )בהם 
גם כתמים כהים וכתמי רטיבות( ובלאי. קרעים משוקמים, בהם 
קרעים חסרים במספר דפים. סימני עש בדפים רבים, עם פגיעות 
הדפים.  בכותרות  פגיעה  עם  דפים  חיתוך  בטקסט.  משמעותיות 

חתימות. כריכה חדשה. 
המהדורות  בין  הספר.  של  מקבילות  מהדורות  שתי  ידועות 
בדף  קלים  טיפוגרפיים  הבדלים  ביניהם  הבדלים,  מספר  ישנם 
מרובע  בכתב  התחתונות  השורות  האחת  )במהדורה  השער 
)ההערות  הטקסט  ובעימוד  רש"י(  בכתב  המקבילה  ובמהדורה 
שבסוגריים נדפסו במהדורה האחת באותיות רגילות ובמהדורה 
המקבילה באותיות קטנות(. ח' ליברמן, שציין מספר הבדלים בין 
המהדורות, טען כי המהדורה שלפנינו )שבה ההערות שבסוגריים 
שנדפסה  ביניים",  "מהדורת  היא  רגילות(  באותיות  מופיעות 
בסדילקוב בערך בשנת תק"צ, בין המהדורה הראשונה – סדילקוב 
תקפ"ה-תקפ"ו, לבין מהדורת סדילקוב תקצ"ה; בעקבותיו נרשם 
כך במפעל הביבליוגרפיה. עם זאת, לא ברור המקור לשנת דפוס 
ולא ברור כיצד קבע ליברמן איזו משתי המהדורות  זו  משוערת 
נדפסה ראשונה. ראה: ח' ליברמן, אהל רח"ל, א', ניו יורק תש"מ, 

עמ' 372-373. 
כשני  המהדורות  שתי  את  רושם   ,470 מס'  חסידות,  סטפנסקי 

וואריאנטים של המהדורה הראשונה, וכך התייחסנו גם אנו.

פתיחה: $1000 

108. Three Chassidic Books Printed in Livorno in the Early 19th Century – By Rabbi Yisrael Nachman 
of Drohobych

of Drohobych (disciple of the Baal Shem Tov), was 
a rabbi in Galicia, Poland and Hungary. He visited 
many countries. On his way to Eretz Israel in 1804, 
he stopped in Livorno and became friendly with the 
Chida. R. Yisrael Nachman told him about the Baal 
Shem Tov and the Chassidic movement, as related 
to him by his father R. Yosef, who was a disciple 
of the Baal Shem Tov. The Chida later cited these 
accounts in his books. In 1820, R. Yisrael Nachman 
printed the book Chemdat Yisrael in Livorno, and 
in 1821, he printed the book Eshed HaNechalim, 
also in Livorno. Whilst in Italy, R. Yisrael Nachman 
made a great impression, and R. Mordechai Shmuel 
Ghirondi attests that R. Yisrael Nachman answered 
all questions posed to him in both the revealed and 
hidden realms of Torah, showing great proficiency in 
all areas of the Talmud and poskim. Before his death, 
R. Yisrael Nachman returned to Eretz Israel, settling 
in Safed where he passed away after 1821 (see: 
Yeshurun, I, pp. 493-501; Encyclopedia L'Chassidut, 
II, pp. 601-602).
3 books. Size and condition vary. New bindings.
The book Chemdat Yisrael contains the four rare 
leaves (59-62), which were added after printing to 
only some copies.
Stefansky Chassidut, no. 476; no. 225; no. 70.
Of the few Chassidic books printed in Livorno (very 
few Chassidic books were printed in the Orient and 
Balkans, Greece and Livorno; only four Chassidic 
books were printed in Livorno, all by R. Yisrael 
Nachman of Drohobych, and three of them compose 
this lot).

Opening price: $700

Three Chassidic books printed in Livorno in 1804-
1821, by R. Yisrael Nachman of Drohobych and 
Safed.
1. Pekudat HaMelech, two parts, on the Rambam, 
on the Torah and various selections, by R. Yisrael 
Nachman of Drohobych. Livorno, 1804. First edition.
2. Kohelet with the Chemdat Yisrael commentary, 
by R. Yisrael Nachman of Drohobych. Livorno, 1820. 
First edition. The author includes things he heard on 
his travels in various countries. He cites teachings 
he heard from R. Simcha Rabbi of Brisk and from a 
teacher of young children in Egypt, and describes 
his visits to the Haleb communities in Aleppo, Izmir 
and Salonika. This book was printed upon his arrival 
in Livorno to collect funds, and he requests that the 
donors grant him a permanent "Maamad" (status), to 
enable him to study Torah in Safed without further 
wanderings.
3. Eshed HaNechalim, novellae on the teachings 
of the Magen Avraham and the Taz (Turei Zahav) 
on Shulchan Aruch Orach Chaim, and samples of 
responsa from the book Ne'ot Deshe, by the author 
of Arvei Nachal, Rebbe David Shlomo Eybeschutz, 
Rabbi of Soroca and one of the leading Torah scholars 
of Safed. Livorno, [1821]. The book was published 
anonymously. In the foreword of the publisher, R. 
Yisrael Nachman of Drohobych, author of Chemdat 
Yisrael, he writes that he knows the author from their 
youth in Poland and that after their immigration to 
Safed they studied together. He writes further that 
he feels obligated to praise the author and recount 
his greatness, but the author does not allow him to 
mention his name in his compositions.
R. Yisrael Nachman of Drohobych, son of R. Yosef
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110. שלושה כרכים מתוך המהדורה הראשונה של ה"פנים יפות" 
לבעל ה"הפלאה" - אוסטרהא, תקפ"ה-תקפ"ו - עותקים חסרים - 

ברכה של רבי עקיבא איגר לקוני הספר

פירוש  ועם  הטורים,  ובעל  רש"י  פירושי  עם  ובמדבר,  שמות  בראשית,  ספר 
"פנים יפות", מאת רבינו פנחס הלוי הורוויץ אב"ד פרנקפורט דמיין. ]אוסטרהא, 
בלבד,  )חסרים(  כרכים  שלושה  ראשונה.  מהדורה   .]1825-1826 תקפ"ה-תקפ"ו 

מתוך חמישה במקור.
מליסא  יעקב  רבי  סופר",  ה"חתם  איגר,  עקיבא  רבי  הסכמות  שמות,  בכרך 
וה"ברוך טעם". בדף השער של כרך זה נדפס: "פנים יפות... והוא חלק שלישי 
מספר הפלאה". החלקים הראשונים של ספר "הפלאה" הם ספר "כתובה" על 
מסכת כתובות )אופיבאך תקמ"ז( וספר "המקנה" על מסכת קידושין )אופיבאך 

תקס"א(.
זה:  ספר  שבקניית  והזכות  החשיבות  על  איגר  עקיבא  רבי  כותב  בהסכמתו 
"אשרי שיאחז צדיק דרכו דרך הקודש יקרא לה, לקוח ספר התורה הזאת בביתו 

ובחומותיו, והבית ימלא אורה כשחר נכון מוצאו".
)תצ"א-תקס"ה(, בעל ה"הפלאה".  הורוויץ  פנחס הלוי איש  רבי  הגאון הקדוש 
בצעירותו כיהן ברבנות בערים וויטקוב ולכוביץ. בכ"ו טבת תקל"ב הוכתר כאב"ד 
ור"מ העיר פרנקפורט דמיין, שהיתה באותה תקופה מרכז התורה הגדול בגרמניה, 
ובה כיהן ברבנות למעלה משלושים ושלוש שנים, עד לפטירתו. בישיבתו העמיד 
תלמידים הרבה, שהמפורסם שבהם הוא תלמידו המובהק הגאון בעל ה"חתם 
סופר". היה מראשי הלוחמים בהשכלה וברפורמה. רבי פנחס וחידושי תורתו היו 
נערצים מאד על כל גדולי דורו, הן על גדולי החסידים והן על גדולי המתנגדים.

בראשית שנת תקל"ב, מעט לפני שהגיע לפרנקפורט, שהה רבי פנחס, יחד עם 
המגיד  אצל  שבועות  מספר  ניקלשבורג,  אב"ד  שמעלקא  הר"ר  הגה"ק  אחיו 
ממעזריטש, שם קבלו סתרי תורה ועבודת ה' מהמגיד וגדולי תלמידיו. בספרו 
"פנים יפות" מובאים כמה יסודות מתורתו של המגיד ממעזריטש )ראה: ערכי 
ההפלאה, ירושלים תשס"ו, א, עמ' מ-מא(, אך הוא מזכירו בפירוש רק במקום 

אחד בלבד, בפרשת בשלח )דף נז/2( בדיבור המתחיל "ויבאו מרתה".
שלושה כרכים בלבד. עותקים חסרים. בראשית: קנו, ב-ז דף. חסרים ]4[ דפים 
דף  דף. חסרים:  ק-קה, קה-קיב, קכא-קסח, קמט-קנב  ק,   ,]2[ ראשונים. שמות: 
השער הראשון ו-42 הדפים האחרונים של הכרך )קנג-קס, קסו-קעא, ]1[; י, ]3[; 
כא-לב, ]2[(. הדפים החסרים הושלמו בצילום. במדבר: ]1[, קמו; ג, ]2[ דף. דף 
בין הכרכים.  ירקרק. מצב משתנה  נייר  בקירוב.  ס"מ   20 חסר.  השער הראשון 
כרכים בראשית ובמדבר במצב כללי טוב-בינוני. כרך שמות במצב בינוני. כתמים 
ובלאי. קרעים משוקמים בדפים הראשונים ובדף האחרון של כרך בראשית, בדף 
השער של כרך במדבר ובמספר מקומות נוספים בכרך. סימני עש קלים בכרך 
קרעים  עובש,  וסימני  רטיבות  כתמי  בהם  רבים,  כתמים  שמות  בכרך  במדבר. 
פגיעות  עם  חסרים  קטנים  וקרעים  הראשונים,  בדפים  עש  וסימני  משוקמים 

בטקסט במספר מקומות. חותמות. כריכות חדשות. 

פתיחה: $800 

109. Arvei Nachal – Sudylkiv, 1825-1826 
– First Edition
Arvei Nachal, on the Torah, by R. David 
Shlomo Eibeschutz, Rabbi of Soroki. 
[Sudylkiv: Pinchas Eliezer Bilitch? 1825-
1826].
The author, R. David Shlomo Eibeschutz 
(1755-1813, Encyclopedia L'Chassidut, I, pp. 
501-503), was a prominent Chassidic leader 
and posek, and served as rabbi of Soroki. 
In 1809, he immigrated to Eretz Israel and 
settled in Safed, and there he is buried. His 
relative R. Levi Yitzchak of Berdychiv writes 
about him in an approbation that he is "as 
astute and well-versed in Torah as the sages 
of old, and all his deeds are performed for 
the sake of Heaven". R. Eibeschutz wrote 
many compositions, among them the famous 
halachic work Levushei Serad. His book 
Arvei Nachal became a classic Chassidic text 
– more than 20 editions have been printed 
since its initial printing (it was also included 
in an edition of the Torah). 
[2], 98; 41; [1], 43-168 leaves. 23 cm. Fair 
condition. Stains (including some dark stains and dampstains) and wear. Tears, including several 
open tears, repaired. Worming to many leaves, with significant damage to text. Leaves trimmed, 
affecting headings. Signatures. New binding. 
Two editions of this book were printed simultaneously. There are several differences between the 
editions, including minor typographic variations to the title page (in one edition the bottom lines are 
in a square typeface and in the parallel edition in Rashi script) and in the text layout (the notes in 
parentheses were printed in one edition in regular-sized letters and in the parallel edition in small 
letters). Ch. Lieberman, who noted several differences between the editions, claims that the edition 
offered here (in which the notes in parentheses are printed in regular-sized letters) is an "intermediate 
edition", printed in Sudylkiv ca. 1830, between the first edition – Sudylkiv 1825-1826 and the Sudylkiv 
1835 edition. This assertion is also recorded in the Bibliography of the Hebrew Book. Nonetheless, the 
source of this supposed date of printing is not clear, nor are the reasons for Lieberman's conclusion as 
to which edition was printed first. See: Ch. Lieberman, Ohel Rachel, I, New York 1980, pp. 372-373.
The publishing year listed here follows Stefansky Chassidut, no. 470, where both editions are 
recorded as variants of the first edition. 

Opening price: $1000
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 - מזידיטשוב  הירש  צבי  לרבי  צבי  עטרת  ספר   .111
מהדורה   - תקצ"ד-תר"א  לבוב,   - החלקים  שלושת 

ראשונה

ספר עטרת צבי, פירוש על ספר הזוהר, מאת האדמו"ר "שר בית 
הזוהר" רבי צבי הירש מזידיטשוב, חלק ראשון על בראשית, חלק 
ודברים.  במדבר  ויקרא,  ספרים  על  שלישי  וחלק  שמות  על  שני 

]לבוב, תקצ"ד-תר"א? 1834-1841?[. מהדורה ראשונה.
שלושה חלקים בשני כרכים. דף שער נפרד לכל חלק.

הדפסת הספר נמשכה על פני מספר שנים. החלק הראשון נדפס 
לדפוס,  המביא  בדברי  הרמוז  השנה  פרט  פי  על  תקצ"ד,  בשנת 
דברי  פי  )על  לאחריו  נדפס  השלישי  הכרך  השער.  לדף  מעבר 
המביא לדפוס, הכותב: "אבטח בחסד אל... להוצי']א[ גם את ספר 
שמות ממכבש הדפוס בקרב]![..."(. הכרך השני נדפס ככל הנראה 
רק בשנת תר"א ]שכן אחד מהמסכימים, רבי אהרן משה טויבש 

"אב"ד דק"ק ייאס", נתמנה לכהונתו ביאס בשנת תר"א[.
האדמו"ר בעל ה"עטרת צבי" מזידיטשוב – הגאון הקדוש רבי צבי 
הירש אייכנשטיין )תקכ"ג-תקצ"א, אנצ' לחסידות, ג', עמ' תקצו-

בחכמת  גדלותו  שם  על  הזוהר"  בית  "שר  בכינויו  נודע  תקצט(, 
מקיפות  ידיעות  בעל  מופלא  כ"עילוי"  נודע  צעיר  מגיל  הקבלה. 
ה"חוזה"  של  וממקורביו  הגדולים  מתלמידיו  התורה.  חלקי  בכל 
מלובלין. נסע ונפגש גם עם יתר גדולי החסידות, ביניהם רבי משה 
מנדל  מנחם  רבי  מקוז'ניץ,  ה"מגיד"  ישראל  רבי  מסאסוב,  ליב 
מרימנוב ורבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. לאחר פטירת רבו 
ה"חוזה" מלובלין, בשנת תקע"ה, הפכה זידיטשוב תחת הנהגתו 
של רבי צבי הירש לאחד ממרכזי החסידות הגדולים והחשובים 
בגליציה. ההערצה אליו היתה עצומה, והתבטאה גם בדברי שבח 
מופלאים שנאמרו עליו על ידי צדיקי דורו. מבין תלמידיו בתורת 

הקבלה היה גם הגאון המלבי"ם ]על אף שלא היה חסיד[.
בספרו "עטרת צבי" על ספר הזוהר מתגלה מעט מעומק ידיעותיו 
בתורת הקבלה. שמו של החיבור לא ניתן על ידי רבי צבי הירש 
עצמו, אלא על ידי העורך והמביא לדפוס, רבי יוסף הכהן רפפורט, 
יוסף  רבי  רבי צבי הירש.  יתר כתביו של  גם את  שהביא לדפוס 
רפפורט היה חתנו של רבי יחיאל מיכל, בנו היחיד של רבי צבי 

הירש, שנפטר עוד בחיי אביו.
חיבורים נודעים נוספים של רבי צבי הירש מזידיטשוב הם: ספרו 
"סור מרע ועשה טוב" שמכונה גם "הקדמה ודרך לעץ החיים" – 
חיבור המשמש כמבוא לספר "עץ חיים" למהרח"ו, ועליו נכתבו 
הוספות מאת רבי צבי אלימלך מדינוב בעל "בני יששכר"; ספרו 
וביאור  הקדמה   – הלולים"  קודש  "פרי  ספרו  וכן  ישראל",  "בית 

לספר "פרי עץ חיים" על כוונות התפילה.

Three volumes only. Lacking leaves. Bereshit: 156, 
2-7 leaves. Lacking [4] first leaves. Shemot: [2], 100, 
100-105, 105-112, 121-168, 149-152 leaves. Lacking 
first title page and 42 final leaves (153-160, 166-171, 
[1]; 10, [3]; 21-32, [2]). Lacking leaves replaced in 
photocopy. Bamidbar: [1], 146; 3, [2] leaves. Lacking 
first title page. Approx. 20 cm. Greenish paper. 
Condition varies. Bereshit and Bamidbar volumes in 
overall good-fair condition. Shemot volume in fair 
condition. Stains and wear. Repaired tears to first 
leaves and last leaf of Bereshit volume, and to title 
page and several other leaves of Bamidbar volume. 
Minor worming in Bamidbar volume. Shemot 
volume with many stains, including dampstains and 
signs of mildew, repaired tears and worming to first 
leaves, and small open tears affecting text in several 
places. Stamps. New bindings. 

Opening price: $800

110. Three Volumes from the First Edition of 
Panim Yafot by the Haflaa – Ostroh, 1825-1826 
– Incomplete Copies – Rabbi Akiva Eger's 
Blessing for those who Purchase the Book
Bereshit, Shemot and Bamidbar, with the Rashi 
commentary, Baal HaTurim and the Panim Yafot 
commentary by R. Pinchas HaLevi Horowitz Rabbi of 
Frankfurt am Main. [Ostroh, 1825-1826]. First edition. 
Only three (incomplete) volumes out of five.
Approbations of R. Akiva Eger, the Chatam Sofer, R. 
Yaakov of Lissa and the Baruch Taam in the Shemot 
volume. The title page of this volume reads: "Panim 
Yafot… Part III of the book Haflaa". The first parts of 
Haflaa are: Ketuba on Tractate Ketubot (Offenbach 
1787) and HaMikneh on Tractate Kiddushin 
(Offenbach 1801).
In his approbation, R. Akiva Eger describes the 
importance and great merit that lie in acquiring this 
book.
R. Pinchas HaLevi Ish Horowitz (1731-1805), author 
of Haflaa, served in his youth as rabbi of Witkowo 
and Lachovice. On 26th Tevet 1772, he was appointed 
rabbi and dean of Frankfurt am Main, which at that 
time was the largest Torah center in Germany. He 
held this position for over thirty-three years, until 
his passing. He edified many disciples in his yeshiva, 
the most prominent of them being his close disciple 
the Chatam Sofer. He led the battles agains Haskalah 
and the reform movement. R. Pinchas and his Torah 
novellae were held in high regard by all the leaders 
of his generation, whether Chassidic or opponents of 
Chassidut.
At the end of 1771, shortly before he arrived in 
Frankfurt, R. Pinchas spent several weeks together 
with his brother R. Shmelke Rabbi of Nikolsburg, 
by the Maggid of Mezeritch, where they absorbed 
the secrets of Torah and worship of G-d from the 
Maggid and his leading disciples. In his book Panim 
Yafot, the Haflaa brings several principles from the 
teachings of the Maggid of Mezeritch (see: Erchei 
HaHaflaa, Jerusalem 2006, I, pp. 40-41), although he 
only mentions him explicitly in one place, in Parashat 
Beshalach (p. 57b), in the commentary to "VaYavo'u 
Marata".
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111. Ateret Tzvi by Rabbi Tzvi Hirsh of Zidichov – Three Parts – Lviv, 1834-1841 – First Edition
not a Chassid, studied kabbalah under him.
A glimpse of his profound kabbalistic knowledge is 
revealed in his book Ateret Tzvi on the Zohar. The 
title was not given by R. Tzvi Hirsh, rather by the 
editor and publisher, R. Yosef HaKohen Rappaport, 
who also published R. Tzvi Hirsh's other writings. 
R. Yosef Rappaport was the son-in-law of R. Yechiel 
Michel, R. Tzvi Hirsh's only son, who died in his 
father's lifetime.
Other famed compositions of R. Tzvi Hirsh of 
Zidichov are: Sur MeRa V'Aseh Tov, also known 
as "Hakdamah VeDerech L'Etz HaChaim", which 
serves as an introduction to the book Etz Chaim by 
R. Chaim Vital, and contains additions by R. Tzvi 
Elimelech of Dinov, author of Bnei Yissaschar; Beit 
Yisrael; and Pri Kodesh Hillulim – an introduction 
and commentary to the book Pri Etz Chaim on the 
kavanot in prayer.
Two volumes. Vol. I: [1], 83, 85-152 leaves (Bereshit); 
[1], 50 leaves (VaYikra-Devarim). Approx. 23 cm. Fair-
good condition. Stains, including large dampstains. 
Minor signs of mildew. Worming, affecting text on 
some leaves. Stamps. New leather binding.
Vol. II: [1], 54 leaves (Shemot). 23 cm. Printed in 
part on bluish paper. Fair-good condition. Stains, 
including dark stains to title page. Wear to title page 
and other leaves. Repaired tear to title page, affecting 
text on verso. Worming to several leaves, repaired, 
slightly affecting text. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 460. For further information 
about the book, see: A. Segal, VeAl Derech HaAvodah, 
Jerusalem 2011, pp. 101-120.

Opening price: $1500

Ateret Tzvi, commentary on the Zohar, by Rebbe 
Tzvi Hirsh of Zidichov – "Sar Beit HaZohar", Part 
I on Bereshit, Part II on Shemot and Part III on 
Vayikra, Bamidbar and Devarim. [Lviv, 1834-1841?]. 
First edition.
Three parts in two volumes. Separate title page to 
each part.
The work was printed over several years. Part I 
was printed in 1834, as implied by the chronogram 
in the publisher's words on verso of the title page. 
Part III was printed next (based on the words of the 
publisher: "I trust in the kindness of G-d… to soon 
print the book of Shemot as well…"). Apparently, 
Part II was printed in 1841 (since the approbation 
of R. Aharon Moshe Taubes is signed "Rabbi of Iasi" 
and he was appointed rabbi of Iasi in 1841).
Rebbe Tzvi Hirsh Eichenstein, the Ateret Tzvi of 
Zidichov (1763-1831, Encyclopedia L'Chassidut, 
III, pp. 596-599), was known by the name "Sar 
Beit HaZohar" due to his exceptional knowledge 
of kabbalah. From a young age, he was renowned 
as an outstanding genius whose knowledge 
encompassed all facets of the Torah. A close disciples 
of the Chozeh of Lublin, he also travelled to other 
Chassidic masters, such as R. Moshe Leib of Sassov, 
R. Yisrael the Maggid of Kozhnitz, R. Menachem 
Mendel of Rimanov and R. Avraham Yehoshua 
Heshel of Apta. After the passing of his teacher, the 
Chozeh of Lublin, in 1815, Zidichov thrived under 
the leadership of R. Tzvi Hirsh, becoming one of 
the largest and most prominent Chassidic centers 
in Galicia. He was highly venerated, this being 
expressed in the exceptional praise he received from 
tzaddikim of his generation. The Malbim, although

נ   ,]1[ )בראשית(;  דף  פה-קנב  פג,   ,]1[ ראשון:  כרך  כרכים.  שני 
כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   23 )ויקרא-דברים(.  דף 
קלים.  עובש  וסימני  גדולים בחלק מהדפים,  רטיבות  בהם כתמי 
סימני עש, עם פגיעות בטקסט במספר דפים. חותמות. כריכת עור 

חדשה. 
)בחלקו(.  כחלחל  נייר  ס"מ.   23 )שמות(.  דף  נד   ,]1[ שני:  כרך 
בלאי  השער.  בדף  כהים  כתמים  בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב 
בדף השער ובדפים נוספים. קרע משוקם בדף השער, עם פגיעה 
בטקסט בצידו השני של הדף. סימני עש משוקמים במספר דפים, 

עם פגיעות קלות בטקסט. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 460. ראה עוד על הספר: א' סגל, ועל דרך 

העבודה, ירושלים תשע"א, עמ' 101-120. 

פתיחה: $1500
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Zidichov are: Ateret Tzvi on the Zohar, in which 
a glimpse of his profound kabbalistic knowledge 
is revealed; Sur MeRa V'Aseh Tov, also known as 
"Hakdamah VeDerech L'Etz HaChaim", which serves 
as an introduction to the book Etz Chaim by R. Chaim 
Vital, and contains additions by R. Tzvi Elimelech of 
Dinov, author of Bnei Yissaschar; and Beit Yisrael – 
Chassidic homiletics on the Torah portions.
[1], 21; 15, [1] leaves. 22 cm. Good condition. Stains. 
Worming, slightly affecting text, repaired with 
paper. Marginal tears to some leaves, repaired. New 
binding.

Opening price: $800

112. Pri Kodesh Hilulim (Zidichov) – Lviv, 1833 
– First Edition
Pri Kodesh Hilulim, introduction and commentary 
to the book Pri Etz Chaim on prayer kavanot, by 
Rebbe Tzvi Hirsh of Zidichov – "Sar Beit HaZohar". 
Lviv, [1833]. The title pages states that it was printed 
in "1802" by "Jides [Yehudit] Rosanes".
False imprint. The name of the printer and the 
two dates (Hebrew and civil) on the title page, are 
incorrect. The actual year of printing is hinted to in 
the closing note of the publisher at the end of the 
book, where two chronograms each indicate the year 
5593 (=1833). This type of falsification was common 
in Chassidic books printed in Galicia at that time, 
due to censorship restrictions and the persecution of 
Chassidim by the Haskalah movement (A. Yaari lists 
16 books with similar false imprints; see A. Yaari, The 
Printing Press of Rebbetzin Yehudit Rosanes in Lviv, 
Kiryat Sefer, XVII, 1940, p. 108, no. 47).
Rebbe Tzvi Hirsh Eichenstein, the Ateret Tzvi of 
Zidichov (1763-1831, Encyclopedia L'Chassidut, 
III, pp. 596-599), was known by the name "Sar Beit 
HaZohar" due to his exceptional knowledge of 
kabbalah. From a young age, he was renowned as an 
outstanding genius whose knowledge encompassed 
all facets of the Torah. A close disciple of the Chozeh 
of Lublin, he also travelled to other Chassidic 
masters, such as R. Moshe Leib of Sassov, R. Yisrael 
the Maggid of Kozhnitz, R. Menachem Mendel of 
Rimanov and R. Avraham Yehoshua Heshel of Apta. 
After the passing of his teacher, the Chozeh of Lublin, 
in 1815, Zidichov thrived under the leadership 
of R. Tzvi Hirsh, becoming one of the largest and 
most prominent Chassidic centers in Galicia. He 
was highly venerated, this being expressed in the 
exceptional praise he received from tzaddikim of 
his generation. The Malbim, although not a Chassid, 
studied kabbalah under him.
Other famed compositions of R. Tzvi Hirsh of 

112. ספר פרי קדש הלולים )זידיטשוב( - לבוב, תקצ"ג 
- מהדורה ראשונה

ספר פרי קדש הלולים, הקדמה וביאור לספר "פרי עץ חיים" על 
כוונות התפילה, מאת האדמו"ר "שר בית הזוהר" רבי צבי הירש 
ושם   ,"1802" ]תקס"ב[  1833[. בשער:  ]תקצ"ג  מזידיטשוב. לבוב, 

הדפוס: Jides Rosanes ]יהודית רוזאניס[. 
מזוייפים.  התאריכים  ושני  המדפיסה  שם  מזוייפת.  הדפוסת 
הדפוס,  לבית  המביא  בחתימת  נרמז  האמיתי  ההדפסה  תאריך 
)ללא  יחד"  ויהודה  "ישראל  המילים  הודגשו  בה  הספר,  שבסוף 
)כל אחד בפני  בגימטריה  "ויבשר לגאולה", העולים  ו' החיבור(, 
עצמו(, תקצ"ג. זיופים מן הסוג הזה נעשו בספרי החסידות שנדפסו 
בגליציה באותה תקופה בשל איסורי צנזורה ורדיפות המשכילים 
נגד החסידים ]א' יערי מונה 16 ספרים שזויפו באופן הזה. ראה: א' 
יערי, בית דפוסה של הרבנית יהודית ראזאניש בלבוב, קרית ספר, 

יז, ת"ש, עמ' 108, מס' 47[.
האדמו"ר בעל ה"עטרת צבי" מזידיטשוב – הגאון הקדוש רבי צבי 
הירש אייכנשטיין )תקכ"ג-תקצ"א, אנצ' לחסידות, ג', עמ' תקצו-
בחכמת  גדלותו  שם  על  הזוהר"  בית  "שר  בכינויו  נודע  תקצט(, 
מקיפות  ידיעות  בעל  מופלא  כ"עילוי"  נודע  צעיר  מגיל  הקבלה. 
ה"חוזה"  של  וממקורביו  הגדולים  מתלמידיו  התורה.  חלקי  בכל 
מלובלין. נסע ונפגש גם עם יתר גדולי החסידות, ביניהם רבי משה 
מנדל  מנחם  רבי  מקוז'ניץ,  ה"מגיד"  ישראל  רבי  מסאסוב,  ליב 
מרימנוב ורבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. לאחר פטירת רבו 
ה"חוזה" מלובלין, בשנת תקע"ה, הפכה זידיטשוב תחת הנהגתו 
של רבי צבי הירש לאחד ממרכזי החסידות הגדולים והחשובים 
בגליציה. ההערצה אליו היתה עצומה, והתבטאה גם בדברי שבח 
מופלאים שנאמרו עליו על ידי צדיקי דורו. מבין תלמידיו בתורת 

הקבלה היה גם הגאון המלבי"ם ]על אף שלא היה חסיד[.
חיבורים נודעים נוספים של רבי צבי הירש מזידיטשוב הם: ספרו 
ידיעותיו  מעומק  מעט  מתגלה  בו  הזוהר,  ספר  על  צבי"  "עטרת 
בתורת הקבלה; ספרו "סור מרע ועשה טוב" שמכונה גם "הקדמה 
חיים"  "עץ  לספר  כמבוא  המשמש  חיבור   – החיים"  לעץ  ודרך 
מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  מאת  הוספות  נכתבו  ועליו  למהרח"ו, 
בעל "בני יששכר"; וכן ספרו "בית ישראל" – דרושים על התורה 

בדרך החסידות.
עם  עש  סימני  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   22 דף.   ]1[ טו,  כא;   ,]1[
משוקמים  קרעים  נייר.  במילוי  משוקמים  בטקסט,  קלות  פגיעות 

בשולי חלק מהדפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $800 
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Vital, and contains additions by R. Tzvi Elimelech of 
Dinov, author of Bnei Yissaschar; and Pri Kodesh 
Hillulim – an introduction and commentary to the 
book Pri Etz Chaim on the kavanot in prayer.
[1], 32; 31-34, [1] leaves. 23 cm. Good-fair condition. 
Stains, including dampstains. Creases to edges 
of leaves. Worming, slightly affecting text of first 
leaves, repaired with paper. Stamps and handwritten 
inscriptions. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 86. For further information 
about the book, see: A. Segal, VeAl Derech HaAvodah, 
Jerusalem 2011, pp. 55-56.

Opening price: $800

113. Beit Yisrael (Zidichov) – Lviv, 1834 – First 
Edition 
Beit Yisrael, homiletics on the Torah according to 
Chassidic teachings, by Rebbe Tzvi Hirsh of Zidichov 
– "Sar Beit HaZohar". [Lviv, 1834]. First edition.
The book Beit Yisrael comprises a compilation of 
sermons following the order of the weekly Torah 
portions (skipping many portions), delivered at 
unknown dates. The book was printed about three 
years after the passing of the author, the sermons 
being edited by R. Yosef HaKohen Rappaport, who 
also published R. Tzvi Hirsh's other writings. R. 
Yosef Rappaport was the son-in-law of R. Yechiel 
Michel, R. Tzvi Hirsh's only son, who died in his 
father's lifetime.
Rebbe Tzvi Hirsh Eichenstein, the Ateret Tzvi of 
Zidichov (1763-1831, Encyclopedia L'Chassidut, 
III, pp. 596-599), was known by the name "Sar Beit 
HaZohar" due to his exceptional knowledge of 
kabbalah. From a young age, he was renowned as an 
outstanding genius whose knowledge encompassed 
all facets of the Torah. A close disciple of the Chozeh 
of Lublin, he also travelled to other Chassidic 
masters, such as R. Moshe Leib of Sassov, R. Yisrael 
the Maggid of Kozhnitz, R. Menachem Mendel of 
Rimanov and R. Avraham Yehoshua Heshel of Apta. 
After the passing of his teacher, the Chozeh of Lublin, 
in 1815, Zidichov thrived under the leadership 
of R. Tzvi Hirsh, becoming one of the largest and 
most prominent Chassidic centers in Galicia. He 
was highly venerated, this being expressed in the 
exceptional praise he received from tzaddikim of 
his generation. The Malbim, although not a Chassid, 
studied kabbalah under him.
Other renowned compositions by R. Tzvi Hirsh of 
Zidichov are: Ateret Tzvi on the Zohar, in which 
a glimpse of his profound kabbalistic knowledge 
is revealed; Sur MeRa V'Aseh Tov, also known as 
"Hakdamah VeDerech L'Etz HaChaim", which serves 
as an introduction to the book Etz Chaim by R. Chaim 

 - תקצ"ד  לבוב,   - )זידיטשוב(  ישראל  בית  ספר   .113
מהדורה ראשונה

מאת  החסידות,  בדרך  התורה  על  דרושים  ישראל,  בית  ספר 
]לבוב,  מזידיטשוב.  הירש  צבי  רבי  הזוהר"  בית  "שר  האדמו"ר 

תקצ"ד 1834[. מהדורה ראשונה. 
ספר בית ישראל מורכב מאוסף דרשות על סדר פרשיות התורה 
)לעיתים עם דילוגים על פרשיות רבות(, שנאמרו בתאריכים לא 
ידועים. הספר נדפס כשלוש שנים לאחר מות המחבר, והדרשות 
גם  לדפוס  רפפורט, שהביא  הכהן  יוסף  רבי  ידי  על  נערכו  שבו 
את יתר כתביו של רבי צבי הירש. רבי יוסף רפפורט היה חתנו 
של רבי יחיאל מיכל, בנו היחיד של רבי צבי הירש, שנפטר עוד 

בחיי אביו. 
האדמו"ר בעל ה"עטרת צבי" מזידיטשוב – הגאון הקדוש רבי צבי 
הירש אייכנשטיין )תקכ"ג-תקצ"א, אנצ' לחסידות, ג', עמ' תקצו-

בחכמת  גדלותו  שם  על  הזוהר"  בית  "שר  בכינויו  נודע  תקצט(, 
מקיפות  ידיעות  בעל  מופלא  כ"עילוי"  נודע  צעיר  מגיל  הקבלה. 
ה"חוזה"  של  וממקורביו  הגדולים  מתלמידיו  התורה.  חלקי  בכל 
מלובלין. נסע ונפגש גם עם יתר גדולי החסידות, ביניהם רבי משה 
מנדל  מנחם  רבי  מקוז'ניץ,  ה"מגיד"  ישראל  רבי  מסאסוב,  ליב 
מרימנוב ורבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. לאחר פטירת רבו 
ה"חוזה" מלובלין, בשנת תקע"ה, הפכה זידיטשוב תחת הנהגתו 
של רבי צבי הירש לאחד ממרכזי החסידות הגדולים והחשובים 
בגליציה. ההערצה אליו היתה עצומה, והתבטאה גם בדברי שבח 
מופלאים שנאמרו עליו על ידי צדיקי דורו. מבין תלמידיו בתורת 

הקבלה היה גם הגאון המלבי"ם ]על אף שלא היה חסיד[.
חיבורים נודעים נוספים של רבי צבי הירש מזידיטשוב הם: ספרו 
ידיעותיו  מעומק  מעט  מתגלה  בו  הזוהר,  ספר  על  צבי"  "עטרת 
בתורת הקבלה; ספרו "סור מרע ועשה טוב" שמכונה גם "הקדמה 
חיים"  "עץ  לספר  כמבוא  המשמש  חיבור   – החיים"  לעץ  ודרך 
מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  מאת  הוספות  נכתבו  ועליו  למהרח"ו, 
בעל "בני יששכר"; וכן ספרו "פרי קודש הלולים" – הקדמה וביאור 

לספר "פרי עץ חיים" על כוונות התפילה. 
 ]1[, לב; לא-לד, ]1[ דף. 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם 
פגיעות  עם  עש,  סימני  הדפים.  בקצות  קמטים  רטיבות.  כתמי 
קלות בטקסט בדפים הראשונים, משוקמים במילוי נייר. חותמות 

ורישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 86. ראה עוד על הספר: א' סגל, ועל דרך 

העבודה, ירושלים תשע"א, עמ' 55-56.

פתיחה: $800
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115. ספר דרוש על התורה ועל המצות - ווארשא, תקצ"ו - חתימות - עם מאמר רבי פייבל מגריצא בשם רבי יצחק 
מוורקא

ליווא  יהודה  רבי  מאת  המצות",  ועל  התורה  על  "דרוש  ספר 
מפראג )מהר"ל מפראג(. ווארשא, ]תקצ"ו[, 1836.

שני שערים. בראש עמוד השער הראשון חתימה: "שייך לי הק' 
שלמה איגר" ]לא התברר לנו אם מדובר ברבי שלמה איגר, בנו 
של רבי עקיבא איגר, או במישהו אחר מבני המשפחה[. חתימה 

מאוחרת יותר: "י. איגר".
לב דף. 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חותמות. כריכת עור חדשה.

בעמוד האחרון נדפס "פירוש על מאמר מספר דרך החיים אשר 
ובעילום  לראשונה  כאן  נדפסה  זו  הגהה  ספר".  גליון  על  מצאנו 
רבי  האדמו"ר  הוא  מחברה  כי  התברר  שערכנו,  בבדיקה  שם. 

נדפסה  וכלשונה  ככתבה  זו  הגהה  שכן  מגריצא,  פייבל  שרגא 
בתוספת   ,)8 עמ'  תרס"ט,  )פיוטרקוב  משה"  "משענת  בספר 
בגריצא  רב  שהי'  זצ"ל  פייויל  שרגא  ה"ר  "מהרה"ק  הכותרת: 
זו  הגהה  בתוך  כבוד".  מנוחתו  ושם  למאקאווע  נתקבל  ואח"כ 
]"וכאשר הגדתי הדברים לפני מורי שיחי'  "מורי שיחיה"  מוזכר 
אמר ברוחב דעתו..."[, כשהכוונה להאדמו"ר רבי יצחק מוורקא. 
ההגהה נדפסה מאוחר יותר בספר "אהל יצחק" – ליקוטי תורותיו 

של האדמו"ר רבי יצחק מוורקא )פיוטרקוב תרע"ד, סעיף רסח(.

פתיחה: $300 

114. Sefer HaZechira – Vilna and Grodno, 1835
Sefer HaZechira, on the eight zechirot, with 
commentaries by the author of Marpeh LaNefesh 
and by R. Levi Yitzchak of Berditchev. Vilna and 
Grodno, 1835.
30 leaves. 18.5 cm. Fair condition. Stains. Marginal 
tears to title page and several other leaves, repaired, 
slightly affecting text on last leaf. Wear. Worming, 
affecting text. Stamps. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 200.

Opening price: $300

114. ספר הזכירה - ווילנא והורודנא, תקצ"ה 
"מרפא  מבעל  פירושים  עם  הזכירות,  שמונה  על  הזכירה,  ספר 
תקצ"ה  והורודנא,  ווילנא  מברדיטשוב.  יצחק  לוי  ומרבי  לנפש" 

.1835
ל דף. 18.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים משוקמים בשולי דף 
השער ודפים נוספים, עם פגיעה קלה בטקסט בדף האחרון. בלאי. 

סימני עש, עם פגיעות בטקסט. חותמות. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 200.

פתיחה: $300 
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המלאך,  רזיאל  בספר  שנדפסו  שלו  קצרות  הגהות  שתי  )למעט 
הוא  לשער  מעבר  שנדפס  המאמר  תקע"ב(.  ווארשא  מהדורת 
ברזי  הידועים  מיסודותיו  אחד  והוא  שבתורתו,  היסוד  מאבני 
הידיעה והבחירה. במקומות רבים בספריו מפנה המגיד למאמר 
הגהות  גם  כתב  המגיד  שלפנינו.  בספר  לראשונה  שנדפס  זה, 
נדפסו  הם  אך  למהר"ל,  ה'"  "גבורות  הספר  על  רבים  וביאורים 
לאחר פטירתו בספרים "גבורות ישראל" )למברג תרכ"ד( ו"גאולת 

ישראל" )ווארשא תרכ"ה(.
]1[, נח, ]1[ דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. קרעים במספר 

דפים, עם פגיעה קלה בטקסט. חותמת. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 72.

פתיחה: $800

116. שני ספרי מהר"ל מפראג - ספר גבורות ה' - נאווי 
דוואהר,  נאווי   - הגולה  באר  ספר   / תקנ"ו  דוואהר, 
המגיד  מאת  בדפוס  והגהות  הסכמות   - תקס"ד 
המגיד  של  היחידים  המאמרים  שלשת   - מקוז'ניץ 

מקוז'ניץ שנדפסו בחייו

ובעידודו של המגיד  שני ספרי מהר"ל מפראג, שנדפסו בברכתו 
שנדפסו  מקוז'ניץ  המגיד  של  היחידים  המאמרים  עם  מקוז'ניץ, 

בחייו:
1. ספר גבורות ה', ענייני גלות וגאולת מצרים, וענייני ליל הסדר 
בהלכה ואגדה, מאת רבינו יהודה ליווא ]מהר"ל[ מפראג. נאווי 
מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הסכמות  עם   .]1796 ]תקנ"ו  דוואהר, 

והמגיד מקוז'ניץ.
יוסף  לי  "שייך  העללער";  משה  "אברהם  השער:  בדף  חתימות 
יהודה ליב במו"ה אברהם במ"א סאש'... מפלאצק יע"א" )חתימה 

זו מופיעה גם בראשי כמה דפים(; "אברהם ליבש במ"א".
כתמי  )בהם  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   19.5 דף.  קב   ,]1[
מהדפים.  בחלק  בטקסט  פגיעה  עם  עש,  סימני  ובלאי.  רטיבות( 

חותמות. כריכת עור חדשה.
2. ספר באר הגולה, ביאורי אגדות חז"ל, מאת רבינו יהודה ליווא 
הסכמת  עם   .]1804[ תקס"ד  דוואהר,  נאווי  מפראג.  ]מהר"ל[ 

המגיד מקוז'ניץ.
בספר זה נדפסו גם שלשה מאמרים עמוקים מאת המגיד מקוז'ניץ, 
המבארים את עומק כוונת המהר"ל בכמה מקומות בספרו "באר 
הגולה". שניים מהם נדפסו בדף האחרון של הספר, ואחד מהם 

נדפס בעמוד שמעבר לשער.
עד שנות התק"ן נדפסו ספרי מהר"ל מפראג פעם אחת בלבד, בחיי 
מחברם, ומאז עברו כמאתיים שנה בהם לא נדפסו ספריו בשנית. 
בשנות התק"נ-תק"ס נרתם אחד מתלמידי המגיד מקוז'ניץ, הגביר 
רבי יעקב משה מירוסלב, בעידודו הנמרץ של רבו, להדפיס בשנית 
חמישה מספרי מהר"ל: נצח ישראל )נאווי דוואהר תקנ"ג(, גבורות 
ה' )נאווי דוואהר תקנ"ו(, אור חדש )ווארשא תקנ"ח(, באר הגולה 
)נאווי דוואהר תקס"ד( ונתיבות עולם )נאווי דוואהר תקס"ט(. בכל 
חמשת הספרים נדפסו הסכמות נלהבות של המגיד מקוז'ניץ, בהן 
הוא  מהסכמותיו  באחת  וספריו.  המחבר  בקדושת  מפליג  הוא 

כותב על ספרי מהר"ל: "אשר הכל נאמר ברוח הקודש".
הגולה"  "באר  בספר  שנדפסו  מקוז'ניץ,  המגיד  של  מאמריו 
בחייו  שנדפסו  היחידים  תורתו  דברי  הנראה  כפי  הם  שלפנינו, 

115. Drush on the Torah and on the Mitzvot 
– Warsaw, 1836 – Signatures – With Essay by 
Rabbi Shraga Feivel of Gritza in the Name of 
Rabbi Yitzchak of Warka
Drush on the Torah and on the Mitzvot, by R. Yehuda 
Loew of Prague (the Maharal of Prague). Warsaw, 
1836. 
Two title pages. Signature at the top of the first title 
page: "Belongs to me, Shlomo Eger" (we were unable 
to ascertain whether this is R. Shlomo Eger, son of 
R. Akiva Eger, or a different family member). Later 
signature: "Y. Eger".
32 leaves. 20 cm. Good condition. Stains. Stamps. 
New leather binding.
The last page contains a "Commentary on an essay 
in the Derech HaChaim book, in a marginal note", 
printed here for the first time, anonymously. Our 
research revealed that this note was written by 
Rebbe Shraga Feivel of Gritza (Grójec). It was printed 
verbatim in Mish'enet Moshe (Piotrkow 1909, p. 8), 
with the title: "From R. Shraga Feivel who was the 
rabbi of Gritza and was later appointed as rabbi of 
Makova, where he was buried". The note mentions 
"my father-in-law", in reference to R. Yitzchak 
of Warka. This note was later published in Ohel 
Yitzchak – selected teachings of Rebbe Yitzchak of 
Warka (Piotrkow 1914, section 268).

Opening price: $300 
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1812 edition). The essay printed on verso of title 
page is a key tenet of his teachings, on the topic of 
foreknowledge and free will. In many places in his 
books, the Maggid refers to this essay, first printed in 
this book. The Maggid also wrote many glosses and 
commentaries to the book Gevurot Hashem by the 
Maharal, but they were only printed after his passing 
in the books Gevurot Yisrael (Lviv 1864) and Ge'ulat 
Yisrael (Warsaw 1865).
[1], 58, [1] leaves. 18.5 cm. Good condition. Stains 
and wear. Tears to several leaves, slightly affecting 
text. Stamp. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 72.

Opening price: $800

of Yaroslav, undertook, with the encouragement of 
his teacher, to reprint five of the Maharal's books: 
Netzach Yisrael (Nowy Dwór 1793), Gevurot Hashem 
(Nowy Dwór 1796), Or Chadash (Warsaw 1798), 
Be'er HaGolah (Nowy Dwór 1804) and Netivot Olam 
(Nowy Dwór 1809). Each of these five books bear the 
enthusiastic approbation of the Maggid of Kozhnitz, in 
which he profusely praises the sanctity of the author 
and his books. In one of his approbations, he writes 
regarding the books of the Maharal:"Everything was 
said with Divine Inspiration".
The essays of the Maggid of Kozhnitz, printed in 
the present book Be'er HaGolah, are presumably the 
only teachings printed in his lifetime (apart from two 
brief glosses printed in Raziel HaMalach, Warsaw 

116. Two Books by the Maharal of Prague – 
Gevurot Hashem – Nowy Dwór, 1796 / Be'er 
HaGolah – Nowy Dwór, 1804 – Approbations 
and Printed Glosses by the Maggid of Kozhnitz 
– The Only Three Essays by the Maggid of 
Kozhnitz Printed in His Lifetime
Two books by the Maharal of Prague, printed with 
the encouragement of the Maggid of Kozhnitz, with 
the only essays of the Maggid of Kozhnitz printed in 
his lifetime:
1. Gevurot Hashem, on the exile and redemption 
from Egypt and Seder night in halachah and aggadah, 
by R. Yehuda Loew of Prague. Nowy Dwór, [1796]. 
With approbations by R. Levi Yitzchak of Berditchev 
and the Maggid of Kozhnitz.
Signatures on the title page: "Avraham Moshe 
Heller"; "Belongs to me, Yosef Yehuda Leib son of R. 
Avraham… of Plotsk" (this signature appears at the 
top of several leaves); "Avraham Leibush…".
[1], 102 leaves. 19.5 cm. Good-fair condition. Stains 
(including dampstains) and wear. Worming, 
affecting text of several leaves. Stamps. New leather 
binding. 
2. Be'er HaGolah, explanation of Aggadot, by R. 
Yehuda Loew (the Maharal) of Prague. Nowy 
Dwór, 1804. With an approbation by the Maggid of 
Kozhnitz. 
This book includes three profound essays by the 
Maggid of Kozhnitz, which clarify the depth of the 
intent of the Maharal in several places in his book 
Be'er HaGolah. Two of the essays were printed on 
the final leaf of the book, and one on the verso of the 
title page. 
Until the 1790s, the books of the Maharal of Prague 
were only printed once – in the author's lifetime. 
Two hundred years went by without the books being 
reprinted. In 1790-1809, one of the disciples of the 
Maggid of Kozhnitz, the wealthy R. Yaakov Moshe 
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117. Likutim by Rav Hai Gaon 
– Warsaw, 1798 – First Edition – 
Approbation by the Maggid of 
Kozhnitz, Who Encouraged the 
Publication of the Book
Likutim by Rav Hai Gaon, compilation 
of important works composed by 
early Spanish kabbalists. [Warsaw, 
1798]. First edition. Approbation by 
the Maggid of Kozhnitz.
The book was printed with the 
encouragement of R. Yisrael, Maggid 
of Kozhnitz, based on manuscripts 
in his collection. These writings 
were copied by his disciple, the 
publisher R. Gabriel of Warsaw. In his 
approbation, printed on the verso of 
the title page, the Maggid of Kozhnitz 
writes about the manuscripts and 
their publications, and states that 
R. Levi Yitzchak of Berditchev also 
approved the publication of the book. 
The Maggid of Kozhnitz held this book in very high regard, and would study it in-depth. He also composed a 
profound kabbalistic commentary to it. This commentary was only published after his passing (Tishrei 1815), in 
Lviv, in the 1840s-1850s, and was entitled Ner Yisrael (see following item). In his books, the Maggid of Kozhnitz 
repeatedly mentions the Likutim and the commentary he wrote to it. 
The book includes the following works: Likutim by R. Hai Gaon – commentary to the 42-letter name; Shaar 
HaShamayim by R. Yosef Gikatilla; Likutei Shem Tov; Maamar Ploni Almoni on the Ten Sefirot and Names; 
Prayer of R. Yaakov of Segovia; Sefer HaIyun by R. Chamai Gaon; Secrets by the kabbalist R. Yosef Gikatilla on 
the Mitzvot and Explanations to the Ramban's Torah secrets, by R. Shem Tov as heard from the Rashba.
In fact, the Likutim in this book were not composed by R. Hai Gaon. They were composed by R. Moshe of 
Burgos, a leading Spanish kabbalist in the 12th century, but since he brings in his work many traditions received 
from R. Hai Gaon, the composition is named Likutim from R. Hai Gaon. Likewise, other works in this book were 
erroneously attributed on the title page to other authors (for a full list of the true authors of these works, see 
listing in the Bibliography of the Hebrew Book).
Folded Ilan Sefirot on leaf 36 (lacking half).
Signature on title page and following leaf: "Yisrael Yitzchak… here Lodz". Another signature at the end of the 
book, and on p. 7a: "Leizer…". 
[1], 46 leaves. 17 cm. Fair condition. Stains and wear. Open tears to title page and several other leaves, affecting 
text, partially repaired with paper. Leaf of Ilan Sefirot torn and lacking half, professionally restored with paper 
and photocopy replacement of missing text. Stamps. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 305.

Opening price: $300

 - 117. ספר ליקוטים מרב האי גאון - וורשא, תקנ"ח 
מהדורה ראשונה - הסכמת המגיד מקוז'ניץ שבעידודו 

וברכתו נדפס הספר 

ספר ליקוטים מרב האי גאון, קובץ חיבורים חשובים, שהתחברו 
על ידי מקובלי ספרד הקדמונים. ]ווארשא, תקנ"ח 1798[. מהדורה 

ראשונה. הסכמת המגיד מקוז'ניץ.
מקוז'ניץ,  ישראל  רבי  המגיד  של  ובעידודו  בברכתו  נדפס  הספר 
מתוך כתבי יד שהיו גנוזים באוצרותיו. כתבים אלה הועתקו על ידי 
תלמידו, המו"ל רבי גבריאל מווארשא. בהסכמת המגיד מקוז'ניץ, 
הדפסתם  ועל  היד  כתבי  על  כותב  הוא  לשער,  מעבר  שנדפסה 
הוא  אף  יצחק מברדיטשוב הסכים  לוי  כך שרבי  ועל  בשליחותו, 
על הדפסת הספר: "וברשיון דעת מחו' הגאון פאר הדור, ידיד ה' 
וידידי, איש אלוקים מו"ה לוי יצחק נ"י אב"ד דק"ק בארדיטשוב". 
המגיד מקוז'ניץ החשיב ספר זה מאד, ולמד ועיין בו בעומק העיון, 
ואף כתב עליו פירוש קבלי עמוק. פירוש זה נדפס רק לאחר פטירתו 
"נר  ונקרא בשם  )תשרי תקע"ה(, בלמברג, בראשית שנות הת"ר, 
ישראל" )ראה פריט הבא(. בספריו, מזכיר המגיד מקוז'ניץ פעמים 

רבות את ספר הליקוטים שלפנינו ואת הפירוש שכתב עליו.
 – גאון  האי  מרב  "ליקוטים  הבאים:  החיבורים  את  כולל  הספר 
פירוש על שם מ"ב סודות עמוקות דברים חדשים נפלאים מאד"; 
טוב"; "מאמר  "ליקוטי שם  גיקטיליא;  יוסף  "שער השמים" מרבי 
פלוני אלמוני" על עשר ספירות ושמות; "תפלת רבי יעקב ישגובא" 
]מסיגוביה[; "ספר העיון לרב חמאי גאון"; "סודות להחכם המקובל 
מ' יוסף גיקטיליא" על המצוות, ו"קונטרס הגאון רש"ט בן הגאון 

נ"ע מפי הרשב"א, לפי' סודות התורה מהרמב"ן".
ידי  נכתבו על  לאמיתו של דבר, ה"ליקוטים" בספר שלפנינו לא 
מקובלי  מגדולי  מבורגוש,  משה  רבי  ידי  על  אלא  גאון,  האי  רב 
מסורות  בחיבורו  מביא  והוא  מאחר  אך  ה-12,  במאה  ספרד 
"ליקוטים  נקרא החיבור בשם  גאון,  האי  רב  בקבלה בשם  רבות 
יוחסו  נוספים בספר שלפנינו,  חיבורים  כן,  כמו  גאון".  מרב האי 
יחוס  של  מלא  )לפירוט  אחרים  למחברים  בעמוד השער  בטעות 
ברשומות  ראה  שלהם,  האמיתיים  המחברים  אל  החיבורים 

"מפעל הביבליוגרפיה"(.
בדף לו נדפס אילן ספירות מקופל )כחציו חסר(.

לאדז  פה  יצחק...  "ישראל  שאחריו:  ובדף  השער  בדף  חתימה 
יע"א". חתימה נוספת בסוף הספר, ובדף ז/1: "ליזר...".

חסרים  קרעים  ובלאי.  כתמים  בינוני.  מצב  ס"מ.   17 דף.  מו   ,]1[
בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעה בטקסט, חלקם משוקמים 
משוקם  חסר,  וכמחציתו  קרוע  הספירות  אילן  דף  נייר.  במילוי 
בשיקום מקצועי בהשלמת נייר וצילום הטקסט החסר. חותמות. 

כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 305.

פתיחה: $300
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בדף השער צוין מקום הדפוס כ"ווילנא", ללא ציון שנת ההדפסה. על פי מפעל הביבליוגרפיה, הדפוסת 
תק"פ  נרשמו השנים  אחרים  )במקומות  בערך  ת"ר  בשנת  בלבוב  נדפס  הספר  ולהשערתם  מזוייפת, 
ותקפ"ב כשנת ההדפסה(. להשערתנו, ניתן לקבוע את שנת הדפסת הספר בין השנים תר"ב-תרי"ב, 
שכן בדף השער המחבר מכונה "בעהמ"ח ספר עבודת ישראל", וספר "עבודת ישראל" נדפס לראשונה 
רק בניסן תר"ב )שם החיבור ניתן לו רק בהדפסה, על פי המסופר באריכות בהקדמת המו"ל שם(. כמו 
כן, בפתיחה לחידושי "היהודי הקדוש" מפשיסחא שנדפסו מעבר לשער, מוזכר שם בנו של "היהודי" – 

רבי נחמיה מביכוב – בברכת החיים: "מו' נחמיה נ"י", ורבי נחמיה נפטר בתשרי תרי"ג.
סטפנסקי חסידות, מס' 394.

פתיחה: $400

מהדורה   - הת"ר  שנות  ראשית  למברג,   - מקוז'ניץ  להמגיד  ישראל  נר  ספר   .118
ראשונה - סגולה לשמירה - חתימת רבי יעקב אב"ד טורקא, חתנו של ה"בני יששכר"

ורזין  תורה  בחידושי  "נפלא  פירוש  מקוז'ניץ,  המגיד   – הופשטיין  ישראל  רבי  מאת  ישראל,  נר  ספר 
עלאין" על ספר "ליקוטי רב האי גאון – סודות עמוקות ונוראים על שם מ"ב". "ווילנא" ]למברג? תר"ב-

תרי"ב בקירוב[. מהדורה ראשונה של הפירוש "נר ישראל".
בספר שלפנינו נדפסו שני חיבורים שנדפסו קודם לכן בווארשא )תקנ"ח( בעידוד המגיד מקוז'ניץ )ראה 
)מגדולי מקובלי ספרד במאה ה-12(,  גאון", מאת רבי משה מבורגוש  "ליקוטי רב האי  פריט קודם(: 
ו"שער השמים", המיוחס לרבי יוסף גיקטיליא )אך לאמיתו של דבר הוא החלק השני של החיבור "ספר 
"נר ישראל", מאת  נוסף עליהם לראשונה פירוש עיוני עמוק,  זו  העיון לרב חמאי גאון"(. במהדורה 
המגיד מקוז'ניץ. כמו כן, נדפסו כאן לראשונה גם "ח"ן כללים" בחכמת הקבלה, מאת המגיד מקוז'ניץ. 
חיבוריו של המגיד מקוז'ניץ עוסקים בביאור קבלת הגאונים וקבלת רבי ישראל סרוג, משולבים עם 

כתבי האר"י ועם יסודות תורת החסידות, כתובים בקיצור וברמזים, והם קשים להבנה ועמוקים. 
ה"דברי חיים" מצאנז כתב בהסכמתו לספר "עבודת ישראל" למגיד מקוז'ניץ: "לפי דעתי, אין בדורינו 
מי שישיג חכמתו". האדמו"ר רבי אלימלך מגרודז'יסק כותב על חיבורי המגיד מקוז'ניץ: "כל דבריו 
הקדושים סתומים, ולאו כל מוחא סביל דא להבין קצת דקצת מדבריו הקדושים, המרומזים בסודי 
סודות גבוה מעל גבוה". המקובל רבי עמרם אופמן שליט"א כתב סדרת חיבורים לפרש חיבורים אלו; 
בהקדמתו לפירושו "פתילת הנר" )פירוש על "נר ישראל"( הוא כותב שהספר שלפנינו הוא "סגולה 

לשמירה, באשר ידוע ששם מ"ב הוא מסוגל לשמירה".
צריכין  )"אם  בית קברות חדש  חניכה של  ובו סדר  נוספה העתקה מכתב-יד הבעש"ט,  בסוף הספר 
"ליקוטים"  על  130 סעיפים.  ובו  פנחס מקוריץ",  ר'  "ליקוטים מהרב  וכן  בית הקברות"(,  על  להוסיף 
אלו כתב האדמו"ר בעל "היכל הברכה" מקומרנא בספרו "נתיב מצותיך": "מה שנדפס בסוף ספר נר 
ישראל, ליקוטים... והדפיסו שם דבר שקר משמו ]בסעיף כג[, ולא יצאו דברים אלו מפיו הקדוש ]של 

רבי פנחס[... ואיזה ליצן הדפיס דברים של הבל" )ראה חומר מצורף(.
מעבר לשער נדפסו כמה חידושים של "היהודי הקדוש" מפשיסחא על פרק "המפקיד".

בדף השער חתימות רבי יעקב אב"ד טורקא, חתנו של ה"בני יששכר": "לד' הארץ ומלואה, יעקב בהרב 
מו"ה פ"א ]=פנחס אריה[ נ"י". על יד החתימות נוסף מאוחר יותר: "ז"ל" )אביו של רבי יעקב, רבי פנחס 

אריה, נפטר בשנת תרי"ג(.
רישום נוסף בדף השער, על קניית הספר מעזבונו של רבי יעקב: "לד' הארץ ומלואה, הק' יוסף משה 

סופר, קניתי מעזבון הרב דק' טארקו...".
רבי יעקב אב"ד ברעזוב וטורקא )תק"ע-תרט"ו( היה חתנו הצעיר של האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא 
אב"ד דינוב, בעל ה"בני יששכר". מסופר עליו שכשהיה ילד קטן, הגיש אביו רבי פנחס אריה "קוויטל" 
לפני רבו "החוזה" מלובלין, ובו שמות שני ילדיו, "וכאשר קרא בהפתקה את שם בנו הר"ר יעקב, אמר 
הרה"ק זצלה"ה: אה, ער שיינט ]=הוא זורח[, ואחר כך נאנח הרה"ק, ושאל אותו... על מה נאנח רבינו, 
והשיב לו כי אינו רואה עליו אריכות ימים" )ראה "אהל הרבי", מדור אור הנפלאות, אות ע, שם מסופר 

על כך באריכות(. רבי יעקב נפטר בגיל 45, שנים ספורות לאחר פטירת אביו.
פגיעה  ללא  דף השער,  בשולי  קלים  קרעים  ובלאי.  כתמים  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   24 דף.  כד   ,]2[

בטקסט. רישומים. חותמות. כריכת עור חדשה.
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118. Ner Yisrael by the Maggid of Kozhnitz – Lviv, ca. 1840s – First Edition – Segulah for Protection – Signature of R. Yaakov Rabbi of Turka, Son-in-Law 
of the Bnei Yissaschar

Peshischa, pertaining to the chapter of HaMafkid.
On the title page, signatures of R. Yaakov, rabbi of Turka, son-in-law of the 
Bnei Yissaschar: "Yaakov son of R. P.A. [Pinchas Aryeh – alive at the time of the 
inscription]". At a later point, the acronym "zal" (blessing for the deceased) was 
added near the signatures (R. Yaakov's father, R. Pinchas Aryeh, passed away in 
1853).
Another inscription on the title page, attesting that the book was purchased from 
the estate of R. Yaakov: "Yosef Moshe Sofer, I purchased it from the estate of the 
rabbi of Turka…". 
R. Yaakov, rabbi of Berezov (Brzozów) and Turka (1810-1855) was the youngest 
son-in-law of R. Tzvi Elimelech Shapiro Rabbi of Dinov, author of Bnei Yissaschar. 
Reputedly, when he was a young child, his father R. Pinchas Aryeh presented a 
kvittel to his teacher, the Chozeh of Lublin, with the names of his two sons. "When 
he read on the note the name of his son R. Yaakov, the Chozeh exclaimed: 'Ah, he 
shines!' and then sighed. When he was asked why he sighed, he replied that he 
does not foresee longevity" (see Ohel HaRebbi, Or HaNiflaot section, 70, where 
this story is retold in detail). R. Yaakov passed away at the age of 45, several years 
following the passing of his father.
[2], 24 leaves. Approx. 24 cm. Good condition. Stains and wear. Minor marginal 
tears to title page, not affecting text. Inscriptions. Stamps. New leather binding. 
On the title page, the place of printing is stated as Vilna, without noting the year of 
printing. The Bibliography of the Hebrew Book considers the imprint to be false, 
and surmises that the book was printed in Lviv, ca. 1840 (other places list 1820 and 
1822 as the year of printing). We assume that the book was printed in 1842-1852, 
since on the title page, the author is noted as the author of Avodat Yisrael, which 
was first printed in Nisan 1842 (and was only named at the time of the printing, 
as related at length in the publisher's foreword there). Likewise, at the beginning 
of the novellae of the Yehudi HaKadosh of Peshischa, printed on the verso of the 
title page, the latter's son – R. Nechemia of Bichov is mentioned as living, and R. 
Nechemia passed away in Tishrei 1852.
Stefansky Chassidut, no. 394.

Opening price: $400

Ner Yisrael, by R. Yisrael Hopstein – the Maggid of Kozhnitz, "wonderful 
commentary, Torah novellae and lofty secrets", on the book Likutei R. Hai Gaon 
– "profound and awesome secrets on the 42-letter name". "Vilna" [Lviv? ca. 1842-
1852]. First edition of the Ner Yisrael commentary.
This book contains two compositions published earlier in Warsaw (1798) with 
the encouragement of the Maggid of Kozhnitz (see previous item): Likutei R. 
Hai Gaon, by R. Moshe of Burgos (leading Spanish kabbalist in the 12th century) 
and Shaar HaShamayim, attributed to R. Yosef Gikatilla (in fact it is part II of 
the book Sefer HaIyun by Rav Chamai Gaon). This edition includes a profound 
commentary entitled Ner Yisrael, by the Maggid of Kozhnitz, as well as the 58 
kabbalistic principles by the same author, printed here for the first time.
In his works, the Maggid of Kozhnitz focuses on explaining the kabbalah of the 
Geonim and of R. Yisrael Sarug. His profound teachings, which incorporate 
writings of the Arizal and key tenets of Chassidut, were written concisely and 
with allusions, and are difficult to grasp.
The Divrei Chaim of Sanz wrote in his approbation to Avodat Yisrael by the 
Maggid of Kozhnitz: "In my opinion, there is no one in our generation capable of 
grasping his wisdom". Rebbe Elimelech of Grodzisk writes regarding the works 
of the Maggid of Kozhnitz: "All his holy teachings are impenetrable, and not any 
brain is capable of understanding even a minute part of his holy teachings, alluded 
to with profound, exceptionally lofty secrets". The kabbalist, R. Amram Offman 
wrote a series of books to explain these works; in his preface to his commentary 
Petilat HaNer (commentary to Ner Yisrael), he writes that this book is a "segulah 
for protection, as it is well-known that the 42-letter name serves as a protection".
At the end of the book, a transcript of a manuscript of the Baal Shem Tov was 
added, containing the order for inaugurating a new cemetery ("if one needs to 
expand the cemetery"), as well as "selections by R. Pinchas of Korets", comprising 
130 sections. Regarding these selections, the "Heichal HaBerachah" of Komarno 
wrote in his book Netiv Mitzvotecha: "What is printed at the end of Ner Yisrael, 
selections… a false teaching was printed there in his name [section 23], and this 
was not uttered by his holy mouth [of R. Pinchas]… some jester printed that 
nonsense" (see enclosed material).
The verso of the title page contains several novellae by the Yehudi HaKadosh of 
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עד אין שיעור", ואמר לזה שהביא לו את הספר, שאם היה יודע 
שהוא הולך להביא לו את הספר, הוא היה יוצא לקראתו לקבל 

את פני הספר "מחמת חיבת קודש הספר".
ורישום בעלים  ראזינטאהל",  "מאיר שלמה  חתימה בדף השער: 
נוסף. חותמת בדף השער: "משה מרדכי ברין ממאקאווי בהרב צבי 

ז"ל הגאבד"ק חארזיל".
]4[, צ; לב דף. דף השער הראשון חסר )במקור נדפס הספר עם 
רטיבות.  בינוני. כתמים, בהם כתמי  ס"מ. מצב   21 שני שערים(. 
בלאי וקרעים. קרעים חסרים בשולי דף השער )יתכן והוא הושלם 
מעותק אחר(, משוקמים. סימני עש, משוקמים. כריכת עור חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 452.

פתיחה: $1500 

נסיעתו אל המגיד ממעזריטש, הספיק ללמוד כשמונה מאות ספרי 
קבלה. חלק מחיבוריו בתורת הנסתר הוקדשו לפירוש ספרי קבלה 

קדמונים וכן לספריו של המהר"ל מפראג. 
ספר "עבודת ישראל" נדפס 27 שנים לאחר פטירת המחבר, והוא 
החיבור הראשון שנדפס מחיבוריו )למעט מאמרים בודדים שנדפסו 
בחייו – ראה פריט 116(. "עבודת ישראל" נחשב לספר יסוד מרכזי 
תורה  של  הפנימיות  עומק  ביטוי  לידי  בא  בו  החסידות,  בתורת 
זו. האדמו"ר רבי יחזקאל הלברשטאם אב"ד שינאווא אמר: "כל 
ספרי תלמידי אור שבעת הימים רבינו הבעש"ט זיע"א הם בבחינת 
קודש, וספר הקדוש עבודת ישראל הוא בבחינת קודש קדשים". 
האדמו"ר בעל ה"תורת חיים" מקוסוב אמר, שצריך ללמוד ספר זה 
בעיון ועומק כמו שמעיינים בספר הזהר. מסופר על האדמו"ר רבי 
יצחק אייזיק מזידיטשוב שהעריץ מאד את ספרי המגיד מקוז'ניץ, 
גדולה  שמחה  לו  "היה  ישראל",  "עבודת  הספר  לידיו  וכשהגיע 

מהדורה   - תר"ב  יוזפוף,   - ישראל  עבודת  ספר   .119
- עם דף ההסכמות הנדיר )הסכמת ה"דברי  ראשונה 
חיים" מצאנז(, ועם דף ט' המקורי, ללא תיקוני הצנזורה

ספר עבודת ישראל, מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה, 
ההפטרות והמועדים, שני מכתבים, פירוש חסידי על מסכת אבות 
וחידושים על סוגיות במסכת חולין, מאת רבי ישראל הופשטיין – 

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

האחרות, עד למהדורת בני-ברק תשכ"ה. 
בו  זה,  דף  ט'.  דף  הוא  שלפנינו  בעותק  שנמצא  נוסף  נדיר  דף 
מופיעות התייחסויות ל"עמים" ולעכו"ם", צונזר תוך כדי ההדפסה 
)כפי שתואר בקטלוג קדם, מכירה 53, פריט 33(. בעותקים שהיו 
ידועים עד כה, נדפס דף ט' בטיפוגרפיה שונה ועל נייר שונה מיתר 
בקטלוג  שהופיע  )בעותק  התייחסויות  אותן  בהשמטת  הדפים, 
ואילו בעותק  נוספו בכתב-יד המשפטים שנשמטו(,  "קדם" הנ"ל 
שלפנינו נמצא הדף ללא תיקוני הצנזורה, עם הנוסח המקורי של 
והמשפטים  כה,  עד  ידוע  היה  לא  זה  דף  מקוז'ניץ.  המגיד  דברי 
שהושמטו ממנו לא נדפסו עד היום, אף במהדורות החדשות של 

ימינו.
המחבר, הגאון הקדוש והמקובל האלוקי רבינו ישראל הופשטיין 
)תצ"ג/תצ"ז-תקע"ה(, מאבות  "המגיד מקוז'ניץ"  בכינויו  הנודע   –
החסידות בפולין. נודע כגאון גדול בתורה, כעמקן וכמחדש. היה 
רבי  הרה"ק  ממעזריטש,  המגיד  רבותיו  של  המובהק  תלמידם 
תקכ"ה  בשנת  מברדיטשוב.  יצחק  לוי  ורבי  מליז'נסק  אלימלך 
התחיל לכהן כ"מגיד מישרים" בעיר קוז'ניץ. אלפי חסידים נהרו 
לפתחו, והוא נחשב לגדול האדמו"רים בפולין. מתלמידיו הידועים 
שנתגדל  הרי"מ",  "חידושי  בעל  אלטר,  מאיר  יצחק  רבי  הגה"ק 
בביתו. המגיד מקוז'ניץ חיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה, 
ביניהם ספרי הלכה, חידושים, דרוש וקבלה, נחשב לאחד מגדולי 
ספרי הקבלה,  בכל  בבקיאותו העצומה  ונודע  בדורו,  המקובלים 
על שיטותיה ודרכיה השונות. מסופר עליו שעוד בצעירותו, טרם 
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he would have come to meet him to welcome the 
book "due to his cherishing the holiness of the book".
Signature on the title page: "Meir Shlomo Rosenthal" 
and another ownership inscription. Stamp on the 
title page: "Moshe Mordechai Brinn of Makovi 
(Maków Mazowiecki), son of R. Tzvi, rabbi of 
Chorzel (Chorzele)".
[4], 90; 32 leaves. Lacking first title page (book 
originally printed with two title pages). 21 cm. Fair 
condition. Stains, including dampstains. Wear and 
tears. Marginal open tears to title page (title page 
possibly supplied from a different copy), repaired. 
Worming, repaired. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 452.

Opening price: $1500

119. Avodat Yisrael – Józefów, 1842 – First Edition – With Rare Leaf of Approbations (Approbation by 
the Divrei Chaim of Sanz), and With Original, Uncensored Leaf 9

scholar. He was the close disciple of the Maggid of 
Mezeritch, R. Elimelech of Lizhensk, and R. Levi 
Yitzchak of Berditchev. In 1765, he began serving 
as maggid in Kozhnitz. Thousands of Chassidim 
streamed to his door, and he became known as 
one of the leading rebbes in Poland. His renowned 
disciples include R. Yitzchak Meir Alter, the 
Chiddushei HaRim, who was raised in his home. 
The Maggid of Kozhnitz authored many books in all 
Torah areas, including halachah, novellae, homiletics 
and kabbalah, and was considered one of the leading 
kabbalists in his times. He was renowned for his 
tremendous knowledge of all kabbalistic works, 
including varying approaches. Reputedly, already 
in his youth, before he began frequenting the 
court of the Maggid of Mezeritch, he had studied 
some eight hundred kabbalistic works. Some of 
his kabbalistic compositions are explanations of 
early kabbalistic books, as well as the books of the 
Maharal of Prague. 
Avodat Yisrael was published 27 years following the 
passing of its author, and it is the first of his books to 
be published (a few of his essays were printed in his 
lifetime – see item 116). Avodat Yisrael is considered 
a classic Chassidic work, and it portrays the depth 
of the inner richness it contains. Rebbe Yechezkel 
Halberstam of Shinova stated: "All the books of the 
disciples of the Baal Shem Tov are holy, while the 
book Avodat Yisrael is holy of holies". The Torat 
Chaim, rebbe of Kosov declared that one must 
study this book in great depth, just like one studies 
the Zohar. Reputedly, R. Yitzchak Eizik of Zidichov 
held the books of the Maggid of Kozhnitz in very 
high esteem, and when he received the book Avodat 
Yisrael, "he experienced tremendous joy", and 
exclaimed to the person who brought it to him that 
had he known he was coming to bring him the book, 

Avodat Yisrael, Chassidic and kabbalistic essays on 
the Torah portions, Haftarot and festivals; two letters; 
Chassidic commentary to Tractate Avot and novellae 
on Talmudic topics in Tractate Chullin, by R. Yisrael 
Hopstein – the Maggid of Kozhnitz. [Józefów, 1842]. 
First edition.
This copy contains the rare leaf, not present in 
most copies, with three approbations by prominent 
Chassidic leaders: R. Mordechai David of Dombrowa, 
the Aryeh Debei Ila'i R. Aryeh Leib Lipshitz, and the 
famous approbation by the Divrei Chaim of Sanz, in 
which he attests: "In my opinion, there is no one in 
our generation capable of grasping his [the Maggid 
of Kozhnitz's] wisdom". These three approbations 
are not found in most copies of the first edition (they 
were presumably sent to the printers at the end of the 
printing process, and were therefore only bound into 
a few copies), nor in any other editions, until the Bnei 
Brak 1965 edition.
Another rare leaf in this copy is leaf 9. This leaf, 
which contains references to non-Jews, was censored 
during printing (as described in Kedem Auction 
53, item 33). In copies known until now, leaf 9 was 
printed with a different typography and on different 
paper to the rest of the book, with the omission of 
the offensive terms (in the copy sold in the above-
mentioned Kedem auction, the omitted words and 
sentences were handwritten). However, in this copy, 
the leaf is uncensored, and contains the original text 
composed by the Maggid of Kozhnitz. This leaf was 
hitherto unknown, and the omitted sentences were 
never printed until this day, even in more recent 
editions. 
The author, R. Yisrael Hopstein, known as the Maggid 
of Kozhnitz, (1733/1737-1814), a holy kabbalist and 
founder of Chassidut in Poland. He was renowned 
as an outstanding, profound and innovative Torah 
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dumbfounded, and the mouth of those who speak 
lies was closed, and the whole world saw that he 
was brimming with Talmud, its commentaries, and 
Pilpul, encompassing almost the entire Torah".
[1], 188 leaves. Leaf 175 bound after leaf 176. 25 cm. 
Good condition. Stains and wear. Worming. New 
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 74.

Opening price: $400

120. Be'er Moshe (Kozhnitz) – Lviv, 1858 – First 
Edition
Be'er Moshe, Chassidic essays on the Torah portions, 
by Rebbe Moshe Elyakim Beri'a Hopstein of 
Kozhnitz. [Lviv, 1858]. First edition.
The author, Rebbe Moshe Elyakim Beri'a (1757?-
1828), was a close disciple of his father, the Maggid of 
Kozhnitz, and of R. Zusha of Anipoli. R. Moshe shied 
away from the public eye his entire life. He remained 
unknown during his father's lifetime, and even after 
his father's passing, the Chassidim did not intend 
to accept his leadership, until the Chozeh of Lublin 
appointed him his father's successor as rebbe and 
maggid. R. Moshe served as maggid in Kozhnitz and 
Ostrovtza. In his first marriage, he was the son-in-law 
of R. Yehuda Leib HaKohen of Anipoli, author of Or 
HaGanuz, and in his second marriage of R. Elazar of 
Lizhensk, son of the Noam Elimelech. He authored 
other prominent works, including: Binat Moshe, 
Daat Moshe, VaYechal Moshe, Mateh Moshe, Kehilat 
Moshe, Tefillah LeMoshe, and others. In this book, 
as well as in his other works, he quotes extensively 
thoughts and traditions which he received from his 
father and other prominent Chassidic leaders.
The author's son, R. Elazar of Kozhnitz, writes 
regarding this book and its author in his book 
Likutei Mahara (on Psalm 119): "During the lifetime 
of my father, author of Be'er Moshe on the Torah, 
many rose to oppose him… saying that he is unable 
to learn, and only recites psalms, and they dubbed 
him 'Tehillim zoger' (one who recites Tehillim), and 
in terms of study they said he doesn't know what 
is written in the book; and when the book Be'er 
Moshe on the Torah was published, everyone was 

 - תרי"ח  למברג,   - )קוז'ניץ(  משה  באר  ספר   .120
מהדורה ראשונה

מאת  התורה,  פרשיות  על  חסידות  מאמרי  משה,  באר  ספר 
האדמו"ר רבי משה אליקים בריעה הופשטיין מקוז'ניץ. ]למברג, 

תרי"ח 1858[. מהדורה ראשונה.
)תקי"ז?-תקפ"ח(,  בריעה  אליקים  משה  רבי  האדמו"ר  המחבר, 
הרה"ק  ושל  מקוז'ניץ,  המגיד  אביו,  של  המובהק  תלמידו  היה 
הכלים.  אל  נחבא  משה  רבי  היה  ימיו  כל  מאניפולי.  זושא  רבי 
בחיי אביו לא הכירו אותו וגם לאחר פטירת אביו לא היה בדעת 
החסידים לקבל את מרותו, עד ש"החוזה" מלובלין הכתיר ומינה 
אותו למלא את מקום אביו באדמו"רות ובמגידות. רבי משה כיהן 
בזיווג ראשון היה חתנו  ובאוסטרובצה.  בקוז'ניץ  כמגיד מישרים 
הגנוז",  "אור  בעל  מאניפולי,  הכהן  ליב  יהודה  רבי  הרה"ק  של 
בנו של  ובזיווג שני היה חתנו של הרה"ק רבי אלעזר מליז'נסק, 
נוספים,  גדולים  זה, חיבר ספרים  ה"נועם אלימלך". מלבד ספרו 
"קהלת  "מטה משה",  "ויחל משה",  "דעת משה",  "בינת משה", 
משה", "תפלה למשה", ועוד. בספר שלפנינו, וכן ביתר ספריו, הוא 
מרבה להביא שמועות ומסורות שקיבל מאביו ומגדולי החסידות. 
אלעזר  רבי  האדמו"ר  המחבר,  בן  כותב  מחברו  ועל  הספר  על 
מקוז'ניץ, בספרו "ליקוטי מהר"א" )תהלים קיט(: "הלא על כבוד 
קדושת אאמ"ו זצלה"ה, בעל המחבר ספר באר משה על התורה, 
ופערו פיהם  בעודו בחיים חיותו אתנו, רבים קמו והתנגדו עליו 
תהלים,  אומר  הוא  רק  ללמוד,  יכול  שאין  באמרם  חק,  לבלי 
וקראו אותו 'תהלים זעגר' ]=קורא תהלים[, ובעניני לימוד אמרו 
וכאשר הדפיסו ספרו באר משה  יודע מה שכתוב בספר;  שאינו 
ויסכרו פי דוברי שקר, וראו כל  על התורה, כולם נעשו אלמים, 

העולם כי היה מלא בגפ"ת ובפלפול, כמעט בכל התורה כולה". 
טוב.  מצב  ס"מ.   25 קעו.  דף  לאחר  נכרך  קעה  דף  דף.  קפח   ,]1[

כתמים ובלאי. סימני עש. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 74.

פתיחה: $400
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122. ספר שובע שמחות, חלק ראשון - זולקווא, שנות 
הת"ר

ועל  התורה  על  חידושים  ראשון,  חלק  שמחות,  שובע  ספר 
אב"ד  לזר  מנדל  מנחם  רבי  מאת  והספדים,  דרשות  המועדים, 

סטריזוב. זולקווא, ]שנות הת"ר בקירוב[.
אנצ'  )תקמ"ח-תקצ"א,  לזר  מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק  המחבר, 
לחסידות, ג', עמ' קיא(, תלמידם של ה"חוזה" מלובלין, רבי מנחם 
מקוז'ניץ.  והמגיד  תפילה"(  כ"בעל  שימש  )אצלו  מרימנוב  מנדל 

כיהן כאב"ד בסטריזוב ובסוף ימיו חזר לעיר הולדתו טארנא.
נדפס  קידושין,  מסכת  על  חידושים  עם  הספר,  של  השני  חלקו 

בפרמישלה תרל"ט. 
]1[, מא, כו דף. חסר דף ]2[ )עם ההסכמות ותוספות(. 24 ס"מ. 
השער  בדף  קלים  רטיבות  כתמי  )בהם  כתמים  טוב-בינוני.  מצב 
עור  כריכת  הראשונים.  בדפים  בעיקר  בלאי,  ראשונים(.  ודפים 

חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 557. 

פתיחה: $300 

122. Sova Semachot, Part I – Zhovkva, 1840s
Sova Semachot, Part I, novellae on the Torah and the 
holidays, sermons and eulogies, by R. Menachem 
Mendel Lezer Rabbi of Strizov (Strzyżów). Zhovkva, 
[1840s]. 
The author, R. Menachem Mendel Lezer (1788-1831, 
Encyclopedia L'Chassidut, III, p. 111), disciple of the 
Chozeh of Lublin, R. Menachem Mendel of Rimanov 
(by whom he led the prayers) and the Maggid 
of Kozhnitz. Served as Rabbi of Strizov and later 
returned to his hometown, Torna (Tarnów). 
The second part of the book, with novellae on 
Tractate Kiddushin, was printed in Przemyśl, 1879. 
[1], 41, 26 leaves. Lacking leaf [2] (with the 
approbations and additions). 24 cm. Good-fair 
condition. Stains (including minor dampstains 
to title page and first leaves). Wear, mostly to first 
leaves. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 557. 

Opening price: $300

121. Tzavaat Rabbi Yisrael Baal Shem Tov – 
Russia-Poland, After 1815
Tzavaat R. Yisrael Baal Shem Tov, ethics and 
Chassidut by R. Yisrael Baal Shem Tov. [Russia-
Poland, after 1815]. The word "in Dyhernfurth" is 
emphasized on the title page.
This edition was printed based on the Berditchev 
1815 edition.
[18] leaves. 14.5 cm. Fair condition. Stains. Tears and 
worming, affecting text, repaired with paper. New 
binding.
Stefansky Chassidut, no. 498.

Opening price: $300

ספר "צוואת ר' ישראל בעש"ט" - רוסיה-פולין,   .121
לאחר תקע"ה

ספר "צוואת ר' ישראל בעש"ט", דברי מוסר וחסידות מאת רבינו 
ישראל בעל שם טוב. ]רוסיה-פולין, לאחר תקע"ה 1815[. המילה 

"בדיהרנפורט" מובלטת בהגדלה בשער.
מהדורה זו נדפסה על פי מהדורת ברדיטשוב תקע"ה.

וסימני עש, עם  בינוני. כתמים. קרעים  14.5 ס"מ. מצב  דף.   ]18[
פגיעה בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. כריכה חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 498.

פתיחה: $300
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124. ספר אגרת הקודש - למברג או זולקווא, ת"ר 
ספר אגרת הקודש, מאמרי חסידות וליקוטים שונים מאת גדולי 
מקאליסק,  אברהם  רבי  מוויטבסק,  מנדל  מנחם  רבי  החסידות: 
רבי חיים חייקל מהמדורא ורבי אלימלך מליז'ענסק. ]למברג או 

זולקווא? בסביבות ת"ר 1840[.
וספר  לרמב"ם  המתבודד"  הנהגות  "פרקי  נדפסו  הספר  בסוף 

הזכירה מאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב.
הגהות ותיקונים קלים בכתב-יד.

כד דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וסימני עש עם פגיעה בטקסט 
נייר.  במילוי  מקצועי  באופן  שוקמו  הדפים  כל  הספר.  דפי  בכל 

כריכת עור חדשה.
על מהדורה זו ראה: ח' ליברמן, ספר אגרת הקודש, קרית ספר לו 

)תשכ"א(, עמ' 127-128.

פתיחה: $300

123. Tehillim Amarot Tehorot – Warsaw, 1838 – First Chassidic Commentary Printed on Tehillim
and unparalleled, whether in halachah or aggadah…". 
Author of Noam Megadim UKavod HaTorah. He 
died and was buried in Kozhnitz (Kozienice), after 
visiting the city and stating: "This city is fit for burial".
Signatures on the title page (undeciphered).
Two books bound together: Amarot Tehorot: [2], 67; 
59 leaves. Derush Naeh: 11 leaves. 21.5 cm. Good 
condition. Stains. Small open tear to title page, 
slightly affecting text. Leaves trimmed with slight 
damage to text. Stamps and ownership inscriptions. 
New binding.
Stefansky Chassidut, no. 597.

Opening price: $1000 

Amarot Tehorot on Tehillim, by R. Eliezer Ish 
Horowitz. Warsaw, 1838. The first Chassidic 
commentary printed on Tehillim.
Bound with: Derush Naeh, sermon for Shabbat 
Shuva, delivered by the Maharal of Prague in 1584. 
Warsaw, 1841.
R. Eliezer Ish Horowitz Rabbi of Tarnogród (d. 1806, 
Encyclopedia L'Chassidut, I, pp. 257-259), a holy and 
eminent Torah scholar. Descendant of the Shelah, 
disciple of R. Yechiel Michel of Zlotchov and R. 
Elimelech of Lizhensk, and disciple-colleague of the 
Chozeh of Lublin and the Maggid of Kozhnitz. The 
Chozeh of Lublin acclaimed him: "…all his ways were 
for the sake of Heaven... and he was very exceptional

123. ספר תהילים "אמרות טהורות" - וורשא, תקצ"ט - 
הפירוש החסידי הראשון שנדפס על ספר תהלים

איש  אליעזר  רבי  מאת  תהלים,  ספר  על  טהורות  אמרות  ספר 
הורוויץ. וורשא, ]תקצ"ט[ 1838. הפירוש החסידי הראשון שנדפס 

על ספר תהלים.
דרוש לשבת שובה, שדרש המהר"ל  נאה,  דרוש  ספר  עם:  כרוך 

מפראג בשנת שמ"ד. וורשא, ]תר"א[ 1841. 
אנצ'  תקס"ו,  )נפטר  טרנוגראד  אב"ד  הורוויץ  איש  אליעזר  רבי 
תלמיד  השל"ה,  מגזע  וקדוש,  גאון  רנז-רנט(.  עמ'  א,  לחסידות, 
רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי אלימלך מליזנסק, ותלמיד-חבר 
ל"החוזה מלובלין" ולמגיד מקוזניץ. ה"חוזה מלובלין" כתב עליו: 
והיה  יתברך,  לפניו  רוח  נחת  ולעשות  לשמים,  הי'  דרכיו  "...כל 
מופלג גדול אשר לא נמצא כמוהו, הן בהלכות והן באגדות...". 
ונטמן בקוזניץ, לאחר  וכבוד התורה". נפטר  "נועם מגדים  מחבר 

שביקר בה ואמר: "עיר זו נאה לשכב בה".
חתימות ]לא מפוענחות[ בשער.

שני ספרים בכרך אחד. אמרות טהורות: ]2[, סז; נט דף. דרוש נאה: 
יא דף. 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרע חסר קטן בדף השער, 
עם פגיעה קלה בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעות קלות בטקסט. 

חותמות ורישומי בעלות. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 597. 

פתיחה: $1000
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 - תר"ה  לבוב,   - )בוטשאטש(  דוד  ברכת  ספר   .125
מהדורה ראשונה

ספר ברכת דוד, ביאורים בדרך החסידות על חמשה חומשי תורה, 
לבוב,  מבוטשאטש.  ווארמאן  דוד  אברהם  רבי  האדמו"ר  מאת 

]תר"ה 1845[. מהדורה ראשונה.
ושם   ,"1800" ובלועזית  "תקס"ה"  בעברית  נרשמה  הדפוס  שנת 
המדפיסה  שם  רוזאניס[.  ]יהודית   Jihdas Rosanis הדפוס: 
ושני התאריכים )הסותרים זה את זה( מזויפים. תאריך ההדפסה 
האמיתי נרמז בחתימת המביא לבית הדפוס, שבסוף הספר, בה 
מן  זיופים  תר"ה.  דהיינו  דוד",  לאלהי  "תפלה  המילים  הודגשו 
הסוג הזה נעשו בספרי החסידות שנדפסו בגליציה באותה תקופה 
בשל איסורי צנזורה ורדיפות המשכילים נגד החסידים ]א' יערי 
דפוסה  בית  יערי,  א'  ראה:  הזה.  באופן  שזויפו  ספרים   16 מונה 
עמ'  ת"ש,  יז,  ספר,  קרית  בלבוב,  ראזאניש  יהודית  הרבנית  של 

107, מס' 43[.
בעמוד שמעבר לשער, נדפס המשפט "תורת ה' תמימה" באותיות 
הכמוס".  "מטעם  נדפסו  לא  ההסכמות  כי  צוין  ותחתיו  גדולות, 
כפי הנראה, גם השמטת ההסכמות היתה חלק מהסוואת פרטי 

ההדפסה מאותן סיבות שנמנו למעלה.
האדמו"ר רבי אברהם דוד ואהרמן "הגאון מבוטשאטש" )תקל"א-
בתורה  דורו  מגדולי  סח-עב(,  עמ'  א,  לחסידות,  אנצ'  תר"א, 
ובחסידות ומגדולי הפוסקים. בהיותו כבן תשע פגש אותו הגאון 
רבי משולם איגרא ושוחח עמו בדברי תורה, לאחר מכן התבטא 
לכל  מופת  הוראה  מורה  להיות  עתיד  זה  ילד  כי  משולם  רבי 
גדולי  נישואיו התקרב לחסידות והתקשר עם  רבני הדור. לאחר 

האדמו"רים בדורו, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי משה ליב מסאסוב, רבי חיים מטשרנוביץ ורבי צבי הירש מנדבורנה. בהיותו כבן עשרים 
השוררת  בקדושה  חש  בעיר  אז  שעבר  מפרמישלאן  מאיר  רבי  הצדיק  כי  מסופר  יאלאוויץ(.  גם  )נקראה  יאזלוביץ  בעיר  לאב"ד  נתמנה 
במקום ואמר כי היא בזכותו. בשנת תקע"ד נתמנה לאב"ד בוטשאטש על מקום חותנו ורבו רבי צבי הירש קרא אב"ד בוטשאטש בעל "נטע 
שעשועים". נודע כגאון מופלג וצדיק. חיבר ספרים רבים, ביניהם: "דעת קדושים" על יו"ד, "עזר מקודש" על אה"ע, "כסף הקדשים" על 
חו"מ, "ברכת דוד" – על התורה, ועוד. חיבוריו ההלכתיים הפכו לספרי יסוד בפסיקת ההלכה. חיבורו "אשל אברהם" על שו"ע או"ח נדפס 
במהדורות השולחן ערוך ומובא אלפי פעמים בספרות הפוסקים ]נהוג לכנות חיבור זה "אשל אברהם – בוטשאטש", כדי להבדילו מהחיבור 

"אשל אברהם" שקדם לו[. 
]2[, קפב דף. דפים קכה-קכו נכרכו לאחר דף קכח. 22 ס"מ. נייר כחלחל )ברובו(, עבה ואיכותי. מצב טוב. כתמים. חיתוך דפים על גבול 

הטקסט, עם פגיעה בכותרות הדפים. סימני עש קלים במקומות בודדים. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 100. 

פתיחה: $1000

124. Igeret HaKodesh – Lemberg or Zhovkva, 
1840
Igeret HaKodesh, Chassidic essays and various 
selections by Chassidic leaders – Rebbe Menachem 
Mendel of Vitebsk, R. Avraham of Kalisk, R. Chaim 
Chaikel of Amdur (Indura) and R. Elimelech of 
Lizhensk. [Lemberg or Zhovkva? ca. 1840]. 
At the end of the book: Pirkei Hanhagot HaMitboded 
by the Rambam and Sefer HaZechira by R. Levi 
Yitzchak of Berditchev. 
Handwitten glosses and corrections.
24 leaves. 19.5 cm. Fair condition. Tears and worming 
to all leaves, affecting text. All leaves professionally 
restored with paper. New leather binding.
See: Ch. Lieberman, Sefer Igeret HaKodesh, Kiryat 
Sefer 36 (1960-1961), pp. 127-128.

Opening price: $300
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126. ספר ארבעה חרשים - מהדורה ראשונה 
של ה"צעטיל קטן" מבעל "נועם אלימלך" - 

לבוב, תר"ט 

ארבע  ]על  בחסידות  דרושים  חרשים,  ארבעה  ספר 
ליב  אריה  רבי  ועוד[, מאת  פסח  הגדה של  פרשיות, 
אלימלך  לרבי  קדושות"  "הנהגות  עם  מלאנצהוט, 
]לבוב[,  קטן".  צעטיל  בשם  קראם  "אשר  מליזענסק 

שנת נזכה כלנו לישועה ]תר"ט 1849[.
לרבי  קטן"  ה"צעטיל  של  הראשונה  המהדורה  זו 
אלימלך מליז'נסק בעל "נועם אלימלך". בסופו נדפס: 
"כ"ז ]=כל זה[ מצאתי בכ"י". מאז זכה חיבור זה לאין 
העיקריים  החיבורים  אחד  והוא  מהדורות,  ספור 

במשנת עבודת השם בדרכי החסידות.
)החלק  ה'"  שבתות  "מאמר  גם  נדפסו  הספר  בראש 

השני( להרמ"ע מפאנו, ו"תפלת השב לרבינו יונה".
בהם  כתמים,  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   19 דף.  כ   ,]4[
דפים  בודדים.  במקומות  עש  סימני  רטיבות.  כתמי 
]2[-]3[ עם חיתוך דפים שונה, יתכן והושלמו מעותק 

אחר. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 64.

פתיחה: $500 

125. Birkat David (Buchach) – Lviv, 1845 – First Edition
Birkat David, Chassidic commentaries on the Five Books of the Torah, by 
Rebbe Avraham David Wahrman of Buchach. Lviv, [1845]. First edition
The imprint states both the Hebrew year 5565 (=1805) and the civil year 1800, 
with Jihdas Rosanis (Yehudis Rosanes) as printer. The name and the two 
(contradictory) dates are false. The actual year of printing is hinted to in the 
closing note of the publisher at the end of the book, where a chronogram 
indicates the year 5605 (=1845). This type of falsification was common in 
Chassidic books printed in Galicia at that time, due to censorship restrictions 
and the persecution of Chassidim by the Haskalah movement (A. Yaari 
lists 16 books with similar false imprints; see A. Yaari, The Printing Press of 
Rebbetzin Yehudit Rosanes in Lviv, Kiryat Sefer, XVII, 1940, p. 107, no. 43).
On the verso of the title page, the verse "Torat Hashem Temima" is printed in 
large letters, followed by a statement that the approbations were not printed 
"for the concealed reason". Apparently, the omission of approbations was also 
part of the effort to hide the printing details for the reasons stated above.
Rebbe Avraham David Wahrman, the "Gaon of Buchach" (1770-1840, 
Encyclopedia L'Chassidut, I, pp. 68-72), a leading Torah scholar and Chassidic 
figure, and prominent posek in his times. When he was only nine years old, 
R. Meshulam Igra discussed Torah thoughts with him and declared that this 
boy will become a phenomenal posek, an example to all the rabbis of his 
generation. After his marriage, he embraced Chassidut and became close to 
the most eminent rebbes of his times: R. Levi Yitzchak of Berditchev, R. Moshe 
Leib of Sassov, R. Chaim of Czernowitz and R. Tzvi Hirsh of Nadvorna. At 
the age of 20, he was appointed rabbi of the city of Yazlovets. Reputedly, R. 
Meir of Premishlan passed through the city and sensed holiness emanating 
from the place, which he attributed to the merit of R. Avraham David. In 
1814, he was appointed rabbi of Buchach, succeeding his father-in-law and 
teacher R. Tzvi Hirsh Caro Rabbi of Buchach, author of Neta Shaashu'im. 
He was renowned as an outstanding Torah scholar and tzaddik. He wrote 
many books, including: Daat Kedoshim on Yoreh De'ah, Ezer MiKodesh 
on Even HaEzer, Kesef HaKodashim on Choshen Mishpat, Birkat David on 
the Torah, etc. His halachic works became classics in halachic rulings. His 
work Eshel Avraham on Orach Chaim was printed in many editions of the 
Shulchan Aruch and is cited thousands of times in halachic literature (this 
book is usually called Eshel Avraham Buchach, to differentiate it from an 
earlier work with the same title).
[2], 182 leaves. Leaves 125-126 bound after leaf 128. 22 cm. Printed on thick, 
high-quality (mostly) bluish paper. Good condition. Stains. Leaves trimmed 
close to text, affecting headings. Minor worming in a few places. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 100.

Opening price: $1000

126. Arbaa Charashim – First Edition of Tzetel Katan by the Noam Elimelech 
– Lviv, 1849
Arbaa Charashim, Chassidic homiletics (on the four parashiot, Passover Haggadah and 
more), by R. Aryeh Leib of Lańcut, with "Holy Practices" by R. Elimelech of Lizhensk 
"which he named Tzetel Katan". [Lviv, 1849].
This is the first edition of Tzetel Katan by R. Elimelech of Lizhensk, the Noam Elimelech, 
and it ends with the words: "I found all this in a manuscript". This composition has 
since been reprinted in countless editions, and it is a key Chassidic work of guidance 
in worship of G-d. 
"Maamar Shabtot Hashem" (Part II) by the Rama of Fano, and "Tefillat HaShav by 
Rabbenu Yonah" are also printed at the beginning of the book.
[4], 20 leaves. Approx. 19 cm. Good condition. Stains, including dampstains. Worming 
in a few places. Leaves [2]-[3] trimmed to a different size, and are possibly supplied 
from a different copy. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 64.

Opening price: $500
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127. ספר בני יששכר, שני חלקים - זולקווא, תר"ו-תר"י - מהדורה ראשונה
ספר בני יששכר, מאמרי חסידות וקבלה על מועדי וחודשי השנה, חלק ראשון, על ענייני שבת ועל החודשים ניסן-אב, וחלק שני, על 
חודשים תשרי-אדר, מאת האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא אב"ד מונקאטש ודינוב. זולקווא, ]תר"ו[-תר"י 1850-]1846[. מהדורה 

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

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

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

בן מנחם, טמירין, א, עמ' שיג-שטז(.
רבי  מגדולי החסידות המפורסמים, תלמיד מובהק של  )תקמ"ג-תר"א(,  לנגזם-שפירא  צבי אלימלך  רבי  הגאון הקדוש האדמו"ר 
מנדלי מרימנוב ותלמיד "החוזה מלובלין", היה גם תלמידם של הרב מאפטא והמגיד מקוזניץ. מגיל צעיר כיהן ברבנות בעיירות 
שונות בגליציה, אך בעיקר נודע על שם רבנות העיר דינוב, בה אף הוכתר לאדמו"ר בשנת תקע"ה. כיהן גם ברבנות העיר מונקאטש, 
בירת רוסיה הקרפטית. חיבר עשרות חיבורים בהלכה ובאגדה, בחסידות ובקבלה. חיבורו אשר על שמו נודע שמו בישראל, הוא 

הספר הקדוש "בני יששכר". מצאצאיו יצאו שושלות רבות של רבנים ואדמו"רים: דינוב, מונקאטש, בוקאווסק ועוד.
שני כרכים. חלק א': ]1[, כד; עב דף. חלק ב': קטז דף. 23-24 ס"מ בקירוב. נייר ירקרק )בחלקו( בכרך השני. כתמים. קרעים קטנים 
בשולי מספר דפים. קרע חסר בדף נו בכרך השני, עם פגיעה בטקסט, וקרע משוקם בדף האחרון בכרך הראשון. פגם בהדפסה בדפים 
יז-יח מספירת הדפים השנייה, בכרך הראשון )אותיות מטושטשות וכפולות(. חותמות ורישומים בכתב-יד במספר מקומות. כריכות 

עור חדשות.
סטפנסקי חסידות, מס' 91, 92.

פתיחה: $1800
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128. ספר אור החיים )לחסיד יעב"ץ(, עם פירוש מעין 
גנים לבעל "בני יששכר" - זולקווא, תר"ח - מהדורה 
ראשונה של הפירוש מעין גנים - חיבור פולמוסי חריף 

נגד משה מנדלסון ותנועת ההשכלה

באמונה  בחקירות  לעוסקים  מוסר  תוכחות  החיים,  אור  ספר 
יעב"ץ",  "החסיד   – יעב"ץ  יוסף  רבי  מאת  פילוסופיה,  ובלימוד 
רבי  האדמו"ר  מאת  גנים",  "מעין  בשם  והרחבות  ביאורים  עם 
זולקווא,  יששכר".  ה"בני  בעל  דינוב,  צבי אלימלך שפירא אב"ד 

]תר"ח[ 1848. מהדורה ראשונה של הפירוש "מעין גנים".
המחבר רבי יוסף יעב"ץ )ר'?-רס"ח(, ממגורשי ספרד, מאריך לטעון 
בספרו שהסיבה לעונש הגירוש היתה העובדה שרוב יהודי ספרד 
דבקו בלימוד פילוסופיית חכמי יוון והעדיפו את חכמת הגויים על 
בפיררא  לראשונה  נדפס  החיים"  "אור  ספרו  פני חכמת התורה. 

בשנת שי"ד.
פולמוסי  חיבור  הנו  יששכר"  ה"בני  שכתב  גנים"  "מעין  החיבור 
התקפה  דברי  כולל  הגדול  רובו  רב.  ובזעם  גדול  בכאב  שנכתב 
חריפים ביותר על תנועת ההשכלה – על משכילי גליציה, על משה 

מנדלסון וכתביו, ועל כל ההולכים, והנוטים ללכת, בעקבותיהם.
כפי הנראה, זהו החיבור הראשון שבו נדפסו דברי קטרוג והתקפה 
חריפים על מנדלסון עצמו ולא רק דברי ביקורת על תוכן חיבוריו 
ותרגומיו. לדוגמה: "והנה בדורותינו רבם המובהק להם )בוודאי 
אשו לא כבה ותולעתו לא הומת, על שהחטיא את הרבים וגילה 
העתיק  ישראלית(  דת  כהלכות  שלא  מצח,  בעזות  בתורה  פנים 
התנ"ך ללשונות נכרים, והפך ובלבל הדת, עד שאפילו האומות 
עד  ד'  בקהל  לבא  אסורים  וספריו  הדת,  מכלל  שיצאו  מבינים 

עולם" )דף ט/2(.
לאחר  תר"א(.  )טבת  המחבר  פטירת  לאחר  נדפס  גנים"  "מעין 
שנדפס הספר, הביא בן המחבר, האדמו"ר רבי דוד מדינוב, את 
הספר אל האדמו"ר רבי יהושע מבעלז, מגדולי אדמו"רי גליציה. 
לאחר שעיין בספר, אמר רבי יהושע: 'זה לא ספר, אלא חתיכת 
לב יהודי... אש להבה'. אמר לו רבי דוד: 'אספר לכם כיצד כתב 
אבי מורי זצ"ל את הספר "מעין גנים". אבי היה פעם חולה במשך 
מהלך  כשהוא  ושתיה,  באכילה  מיעט  רצופים,  שבועות  ששה 
כדי  לעשות  מה  ידעו  לא  ביתו  אנשי  עמוקות.  ונאנח  מהורהר 
ישנה  לחולה  הלה:  אמר  לרופא שבדקו,  קראו  כאשר  לרפאותו. 

127. Bnei Yissaschar, Two Parts – Zhovkva, 1846-1850 – First Edition
Yissaschar's prediction, Yosef Tarler mockingly 
reported it to R. Naftali of Ropshitz, who replied 
in jest, "If so, it is a mitzva to follow the words 
of the sages". Yosef Tarler later served as kosher 
meat trader in Lviv, and when apprehended for 
forging documents of a Polish nobleman, he evaded 
punishment by converting to Christianity, together 
with his family. He was then appointed the official 
censor in Lviv. When approached for permission to 
publish the book of the Bnei Yissaschar, following 
the latter's passing, the apostate censor categorically 
refused, arguing that he did not wish to approve the 
printing of the book of the one who had predicted 
his defection. The first edition was therefore printed 
without title page, in order to obscure the place and 
year of printing (Ohel Naftali, Warsaw 1911, pp. 98-99; 
Naftali Ben Menachem, Temirin, I, pp. 313-316).
Rebbe Tzvi Elimelech Langsam-Shapiro (1783-1841), 
a most prominent Chassidic leader, close disciple of 
R. Mendele of Rimanov and disciple of the Chozeh 
of Lublin, as well as of the Rebbe of Apta and the 
Maggid of Kozhnitz. From a young age, he served 
as rabbi of various Galician towns, yet is primarily 
renowned as rabbi of Dinov (Dynów), where he 
was later appointed rebbe in 1815. He also served as 
rabbi of Munkacs (Mukachevo), capital of Carpatho-
Russia. He authored dozens of compositions on 
halachah and aggadah, Chassidut and Kabbalah. His 
magnum opus, by whose name he became known 
throughout the Jewish world, is the book Bnei 
Yissaschar. His descendants branched out into many 
dynasties of rabbis and rebbes: Dinov, Munkacs, 
Bikovsk and more.
Two volumes. Vol. I: [1], 24; 72 leaves. Vol. II: 116 
leaves. Approx. 23-24 cm. Vol. II partially printed 
on greenish paper. Stains. Small marginal tears to 
several leaves. Open tear to leaf 56 of vol. II, affecting 
text, and tear to final leaf of vol. I, repaired. Printing 
defect to leaves 17-18 of second sequence of vol. I 
(print double and blurred). Stamps and handwritten 
inscriptions in several places. New leather bindings.
Stefansky Chassidut, nos. 91, 92.

Opening price: $1800

Bnei Yissaschar, Chassidic and Kabbalistic essays on 
the festivals and months of the year, Part I – Shabbat 
and Nissan-Av, and Part II – Tishrei-Adar, by Rebbe 
Tzvi Elimelech Shapiro Rabbi of Munkacs and 
Dinov. Zhovkva, [1846]-1850. First edition.
Two parts in two volumes. Part II was published in 
1846, before Part I, which was only published in 1850. 
The date of printing is indicated in the colophon, 
printed at the end of Part II: "And the work was 
completed on Tuesday, 38th day of the Omer (23rd 
Iyar), 1846…" (Part II was printed without a title 
page, since the censorship did not authorize the 
printing of the book – see below).
Reputedly, the author would experience exceptional 
holiness and elevation during Chanukah. He once 
wished to question his prime teacher the Chozeh of 
Lublin as to the cause of this phenomenon, and even 
before he had a chance to ask, his teacher explained: 
You originate from the tribe of Yissachar, and in your 
earlier incarnation you were a member of the Beit Din 
of the Chashmonaim, which is why you experience 
extra holiness during Chanukah. He therefore 
named his book Bnei Yissaschar. It is recorded that 
the Divrei Chaim of Sanz once closeted himself in his 
room on Rosh Hashanah before the shofar blowing, 
studying the book Bnei Yissaschar for several hours 
with great intensity, as a preparation for the shofar 
blowing (foreword to Yod'ei Binah, by R. Elazar Tzvi 
Shapiro, son of the Bnei Yissachar; Beit Shlomo, New 
York 2005 edition, p. 15; Shai Agnon, Sefer Sofer 
VeSipur, p. 457).
The printing of this first edition without a title page 
is also linked with a wondrous story. There was a 
scholarly young man named Yosef Tarler (1794-1854), 
who associated with the leading members of the 
Haskalah from a young age, and would frequently 
read heretic literature. He once heard the Bnei 
Yissaschar reading the verses in the Torah pertaining 
to the prohibition of Gid HaNasheh with great fervor. 
Yosef responded with mockery, scorning the holiness 
of the Torah. When the Bnei Yissaschar heard of 
this, he retorted: "I am certain that he will eventually 
convert to Christianity…". Upon hearing of the Bnei 
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128. Or HaChaim (by the Chassid Yaavetz), with the Maayan Ganim Commentary by the Bnei 
Yissaschar – Zhovkva, 1848 – First Edition of the Maayan Ganim Commentary – Sharp Polemic Work 
Against Moses Mendelssohn and the Haskalah Movement

from Judaism, and his books must never gain 
acceptability amongst the Jewish people, forever" (p. 
9b).
Maayan Ganim was printed after the author's 
passing (Tevet 1841). After the book was published, 
the author's son, Rebbe David of Dinov, presented it 
to Rebbe Yehoshua of Belz, a leading Galician rebbe. 
After studying the book, R. Yehoshua exclaimed: 
"This is not a book, this is a piece of Jewish heart… 
a fiery flame". In response, Rebbe David described 
to him the circumstances under which his father 
composed the book: "My father was once ill for six 
consecutive weeks, he hardly ate and drank… [His 
family] summoned a doctor to examine him, who 
pronounced that the patient has a certain desire, 
which if fulfilled, would help him recover. Upon 
hearing this, R. Tzvi Elimelech took paper and ink, 
closeted himself in his room, and began writing the 
book Maayan Ganim… without stopping. When he 
finished writing… he declared that he feels better, 
and added: Now I have revealed to all the impure 
character of the maskilim" (R. Tzvi Elimelech of 
Dinov, II, Bnei Brak 2005 edition, p. 514).
[1], 32, [2] leaves. 23.5 cm. Good condition. Stains 
and wear. Worming. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 356.

Opening price: $400 

Or HaChaim, censure of the study of philosophy, by 
R. Yosef Yaavetz – the Chassid Yaavetz, with Maayan 
Ganim, commentary and expansions, by Rebbe 
Tzvi Elimelech Shapiro Rabbi of Dinov, author of 
Bnei Yissaschar. Zhovkva, 1848. First edition of the 
Maayan Ganim commentary.
The author, R. Yosef Yaavetz (1440?-1508), a 
Spanish exile, presents at length his contention 
that the expulsion resulted from Spanish Jewry's 
preoccupation with Greek philosophy, preferring it 
over Torah wisdom. His book Or HaChaim was first 
printed in Ferrara, 1554.
Maayan Ganim by the Bnei Yissaschar is a polemic 
work. The main part is a caustic diatribe on the 
Haskalah movement – against Galician maskilim, 
Moses Mendelssohn and his writings, their followers 
and prospective followers. 
This is presumably the first work fiercely criticizing 
and denunciating not only Mendelssohn's works 
and translations but also Mendelssohn himself. For 
instance: "Behold, in our generation, their prime 
teacher (certainly his fire did not go out and his 
worm did not die, for he caused the public to sin 
and brazenly misinterpreted the Torah, in disaccord 
with Jewish law) translated the Bible into foreign 
languages, overturned and perverted Judaism, until 
even the nations realized that they have departed

תשוקה מסוימת, ואם הוא יקבלה – ייטב לו... רבינו בשמעו את 
דברי הרופא, לקח נייר ודיו, הסתגר בחדר והחל לכתוב את הספר 
כתיבתו,  את  סיים  כאשר  הפסקה.  ללא  תומו,  עד  גנים"  "מעין 
הוציא אנחת רווחה מעמקי לבו. ובאמרו כי עתה הוטב לו, הוסיף: 
עתה גליתי לעין כל את פרצופם הטמא של המשכילים' )הרבי ר' 

צבי אלימלך מדינוב, ב, מהדורת בני-ברק תשס"ה, עמ' תקיד(.
]2[ דף. 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. סימני עש.  ]1[, לב, 

כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 356.

פתיחה: $400
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מהדורה   - תרכ"ח  לבוב,   - דכלה  אגרא  ספר   .130
ראשונה - שני כרכים

ספר אגרא דכלה, על התורה, חלקים ראשון ושני, מאת האדמו"ר 
רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב בעל "בני יששכר". לבוב )למברג(, 

]תרכ"ח[ 1868. מהדורה ראשונה. שני חלקים בשני כרכים.
עם הסכמת האדמו"ר רבי חיים מצאנז, הכותב "כי נודע ומפורסם 
וקדושתו של הרב הגאון המחבר...  וצדקתו  גדולתו  בכל העולם 
ועל מי לא יהל אורהו בחיבוריו הקדושים אשר יצאו לאור כבר... 
המחבר...  הגאון  קדושת  כבוד  למען  אך  לאורם.  ילכו  ורבים 
ולקנות הספר  לעושי מצוה  נטפלים  להיות  בנ"י  ומבקש מאחינו 

הקדוש הזה".
רבי  ובנו  מסטאניסלאב  הורוויץ  ליפא  רבי  של  בעלות  רישומי 

אברהם מרדכי הורוויץ מראדומישל.
שני כרכים. כרך ראשון )בראשית(: ]6[, קלד דף. כרך שני )שמות-

דברים(: ]1[, כו; יב, ]1[; נו דף. 24.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים 
קטנים וקמטים בשולי דף השער של הכרך השני ובמספר דפים 

נוספים. כריכות חדשות. 
סטפנסקי חסידות, מס' 4. 

פתיחה: $400

130. Agra DeKala – Lviv, 1868 – First Edition – 
Two Volumes
Agra DeKala, on the Torah, Part I & II, by Rebbe Tzvi 
Elimelech Shapiro of Dinov, author of Bnei Yissaschar. 
Lviv, 1868. First edition. Two parts in two volumes.
With approbation by Rebbe Chaim of Sanz, who 
writes "The author's eminence, piety and holiness 
is recognized worldwide… and all have been 
enlightened by his holy works which have already 
been published… For the honor of the author… we 
ask our Jewish brethren to join those who perform 
mitzvot and purchase this holy book".
Ownership inscriptions of R. Lipa Horowitz of 
Stanislav, and his son R. Avraham Mordechai 
Horowitz of Radomyshl. 
Two volumes. Vol. I (Bereshit): [6], 134 leaves. Vol. 
II: (Shemot-Devarim): [1], 26; 12, [1]; 56 leaves. 24.5 
cm. Good condition. Stains. Small marginal tears and 
creases to title page of vol. II and several other leaves. 
New bindings.
Stefansky Chassidut, no. 4.

Opening price: $400

129. Regel Yeshara (Dinov) – Lviv, 1858 – First 
Edition
Regel Yeshara, kabbalistic entries in alphabetical 
order, by Rebbe Tzvi Elimelech Shapiro of Dinov, 
author of Bnei Yissaschar. [Lviv, 1858]. First edition.
47, [5] leaves. 25 cm. Greenish paper (in part). Good 
condition. Stains, including dark stains to title page 
and several other leaves. Small marginal tears to title 
page, repaired. Small tears and damage to margins 
of several other leaves. Stamps. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 534.

Opening price: $400

129. ספר רגל ישרה )דינוב( - לבוב, תרי"ח - מהדורה 
ראשונה 

ספר רגל ישרה, ערכים בקבלה על פי סדר הא-ב, מאת האדמו"ר 
]לבוב,  יששכר".  ה"בני  בעל  מדינוב,  שפירא  אלימלך  צבי  רבי 

תרי"ח 1858[. מהדורה ראשונה. 
מז, ]5[ דף. 25 ס"מ. נייר ירקרק )בחלקו(. מצב טוב. כתמים, בהם 
קטנים  קרעים  נוספים.  דפים  ובמספר  השער  בדף  כהים  כתמים 
משוקמים בשולי דף השער. קרעים קטנים ופגמים בשולי מספר 

דפים נוספים. חותמות. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 534.

פתיחה: $400
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132. ספר תורת חיים )קוסוב( - לבוב, תרט"ז - מהדורה ראשונה / אהבת שלום - למברג, תר"י
שני ספרי חסידות של אדמו"רי קוסוב הכרוכים יחד:

מאת  התורה,  פרשיות  על  חסידות  מאמרי  חיים,  תורת  ספר   ·
האדמו"ר רבי חיים הגר מקוסוב. לבוב, ]תרט"ז[ 1855. מהדורה 

ראשונה.
המחבר האדמו"ר רבי חיים הגר מקוסוב )תקנ"ה?-תרי"ד(, מגדולי 
שלום"  "אהבת  בעל  של  בנו  בדורו,  המפורסמים  האדמו"רים 
הקדוש  ספרו  מויז'ניץ.  צדיק"  ה"צמח  בעל  של  ואביו  מקוסוב 
'תורת חיים' שלפנינו נדפס ממחברת שהייתה מונחת למראשותיו 
וכותב  פעמים  מספר  מתעורר  היה  השינה  באמצע  שישן.  בעת 
במחברתו את אשר התגלה לו בשנתו. הספר מיוסד כולו על כתבי 
האר"י, וזאת על אף שמחברו כתב על עצמו בענוותנותו שאין לו 

עסק בנסתרות )נזר החיים, עמ' שט(.

סטפנסקי חסידות, מס' 616.
כרוך לפניו:

על פרשיות התורה, מאת  · ספר אהבת שלום, מאמרי חסידות 
האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר מקוסוב. למברג, תר"י ]1850[.

ז  ה-לט;   ,]1[ חיים:  תורת  ספר  דף.  פב   ,]2[ שלום:  אהבת  ספר 
שחסרים  התיקון  ולוח  השמטות  של  אחרונים  דף  שני  ללא  דף. 
ברוב הטפסים. 22.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. כתמי רטיבות 
ובלאי. קרעים בדף השער של ספר אהבת שלום. קרעים במספר 
פגיעה  עם  גסים,  קרעים  האחרון  בדף  חיים.  תורת  בספר  דפים 

בטקסט. כריכה ישנה.

פתיחה: $400

131. Zot Zikaron by the Chozeh of Lublin – 
Lviv, 1851 – First Edition
Zot Zikaron, "Torah novellae and secrets", by Rebbe 
Yaakov Yitzchak, the Chozeh of Lublin. Lviv, 1851. 
First edition. 
[1], 34, [1], 39-40, 42-56; 10 leaves. 21 cm. Good-fair 
condition. Stains. Worming, significantly affecting 
text, repaired with paper. Leaves trimmed close to 
page headings. Stamps. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 194.

Opening price: $400

131. ספר זאת זכרון מ"החוזה מלובלין" - לבוב, תרי"א 
- מהדורה ראשונה

ספר זאת זכרון, "חידושי תורה ורזין דאורייתא", מאת האדמו"ר 
רבי יעקב יצחק מלובלין "החוזה מלובלין". לבוב, תור"ה ]תרי"א[ 

1851. מהדורה ראשונה.
]1[, לד, ]1[, לט-מ, מב-נו; י דף. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. 
סימני עש, עם פגיעות משמעותיות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. 

חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים. חותמות. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 194.

פתיחה: $400

131132



134

ספטמבר 2020

who would say that whoever is able to understand 
this book, is capable of combining the lower wisdom 
with the higher wisdom" (Yesod HaMaala, ibid).
Lacking final nine leaves, with the selection of Igrot 
HaKodesh – letters of guidance in worship of G-d, 
which R. Menachem Mendel of Vitebsk and R. 
Avraham of Kalisk sent from Eretz Israel to their 
disciples in Reisen (Belarus).
[2], 26, [1] leaves. Lacking final [9] leaves. Approx. 
21 cm. Fair-good condition. Stains, including large 
dampstains to many leaves. Tears, some of them 
slightly affecting several characters and some of 
them repaired with paper. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 477.

Opening price: $800

מהדורה   - תקע"ד  קאפוסט,   - הארץ  פרי  ספר   .133
ראשונה

ספר פרי הארץ, מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה, מאת 
האדמו"ר רבי מנחם מנדל מוויטבסק. קאפוסט, ]תקע"ד 1814[. דפוס 

רבי ישראל יפה, מחשובי תלמידי בעל התניא. מהדורה ראשונה.
מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק  של  מאמריו  נקבצו  שלפנינו  בספר 
בשנת  ישראל  לארץ  עלייתו  לאחר  ידו  על  שנאמרו  מוויטבסק, 
הרב  "וקבצן  נדפס:  הספר  בשער  בטבריה.  כשהתגורר  תקל"ז, 
המופלג בתוי"ר ]בתורה ויראה[ החסיד כמו' אלעזר זוסמן זלה"ה 
סו"ד ]סופר דמתא[ דארעא קדישא תובב"א, וממנו הגיע לידינו". 
רבי אלעזר זוסמן היה הסופר של רבי מנחם מנדל מוויטבסק ורבי 
בעלייה  שעלו  החסידים  חבורת  בני  כל  ושל  מקאליסק,  אברהם 

הידועה בשנת תקל"ז.
הדעות חלוקות מי כותב הספר שלפנינו. יש אומרים כי המאמרים 
נכתבו ע"י התלמידים, ורובם ע"י רבי אלעזר זוסמן, שאף הכינם 
חסידי  אצל  מקובלת  מסורת  מאידך,  רבי(.  )בית  לדפוס  וערכם 
ואילו  סלונים כי הספר כולו נכתב ע"י רבי מנחם מנדל בעצמו, 
וכן הוסיף את תיבות  והכינו לדפוס,  זוסמן רק ערכו  רבי אלעזר 
הפתיחה "פתח הרב", "שאל השואל" )יסוד המעלה, א, עמ' נט(. 
דעתו של החוקר הרב יהושע מונדשיין ז"ל כי רבי אלעזר זוסמן 
"הוא שכתב את אגרות הצדיקים והחסידים מארץ הקודש, וניכר 
שגם את תורתו של הרמ"מ מוויטבסק בספר הקדוש פרי הארץ, 
הראשון,  )המאסר  כמעט"  כספר החתום  עשאו  מליצותיו  וברוב 
הדפים  בשני  שנדפסו  המאמרים   .)222 עמ'  תשע"ב,  ירושלים 

הראשונים הם מתורתו של הרה"ק רבי אברהם המלאך.
ספר פרי הארץ הוא מהספרים העמוקים והקשים ביותר להבנה בין 
ספרי החסידות. בעל ה"יסוד העבודה" מסלונים אמר על מאמריו 
שהלוואי שיוכל להחזיק במדרגות הגבוהות שבהם לעתיד לבוא 
בימות המשיח ובעולם הבא. "מסורה בידינו מפי אנשי אמת שזה 
הספר לא ירד אף פעם משולחנו של הרה"ק מרוז'ין רבי ישראל 
זי"ע, והיה אומר: כל מי שיודע להבין בספר זה, הוא היודע לחבר 

חכמה תתאה עם חכמה עילאה" )יסוד המעלה, שם(.
הקודש"  מ"אגרות  ליקוט  עם  האחרונים,  הדפים  תשעת  חסרים 
מנדל  מנחם  רבי  שהרה"ק  ה',  בעבודת  ההדרכה  ממכתבי   –
ישראל,  מארץ  כתבו  מקאליסק  אברהם  רבי  והרה"ק  מויטבסק 

לקהל תלמידיהם שבמדינת רייסין )רוסיה הלבנה(.
]2[, כו, ]1[ דף. חסרים ]9[ דפים אחרונים. 21 ס"מ בקירוב. מצב 
רבים.  בדפים  גדולים  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב. 
משוקמים.  וקרעים  אותיות,  במספר  קלות  פגיעות  עם  קרעים 
סימני עש בדף השער ובמקומות נוספים, משוקמים במילוי נייר. 

כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 477.

פתיחה: $800 

132. Torat Chaim (Kosov) – Lviv, 1855 – First 
Edition / Ahavat Shalom – Lviv, 1850
Two Chassidic books from rebbes of the Kosov 
dynasty, bound together:
· Torat Chaim, Chassidic essays on the Torah 
portions, by Rebbe Chaim Hager of Kosov (Kosiv). 
Lviv, 1855. First edition.
The author Rebbe Chaim Hager of Kosov (1795?-
1854), prominent and leading rebbe in his times, 
son of the Ahavat Shalom of Kosov and father of 
the Tzemach Tzaddik of Vizhnitz. This book Torat 
Chaim was printed based on a notebook which 
remained beside his head while he slept. He would 
awaken several times during his sleep and record in 
this notebook that which had been revealed to him. 
The book is entirely based on the writings of the 
Arizal, although the author modestly attested that 
he does not engage in Kabbalah (Nezer HaChaim, p. 
309).
Stefansky Chassidut, no. 616.
Bound before it:
· Ahavat Shalom, Chassidic essays on the Torah 
portions, by Rebbe Menachem Mendel Hager of 
Kosov. Lviv, 1850.
Ahavat Shalom: [2], 82 leaves. Torat Chaim: [1], 5-39; 
7 leaves. Without the final two leaves, containing 
omissions and errata, lacking in most copies. 22.5 
cm. Good-fair condition. Stains. Dampstains and 
wear. Tears to title page of Ahavat Shalom. Tears to 
several leaves of Torat Chaim. Large tears to final 
leaf, affecting text. Old binding.

Opening price: $400
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134. ספר פרי הארץ - מאהלוב, תקע"ח
ספר פרי הארץ, מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה, מאת 
 .]1818 ]תקע"ח  מאהלוב,  מוויטבסק.  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר 

מהדורה שניה. 
מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק  של  מאמריו  נקבצו  שלפנינו  בספר 
בשנת  ישראל  לארץ  עלייתו  לאחר  ידו  על  שנאמרו  מוויטבסק, 
בקאפוסט  לראשונה  נדפס  הספר  בטבריה.  כשהתגורר  תקל"ז, 
תקע"ד. בשער הספר נדפס: "וקבצן הרב המופלג בתוי"ר ]בתורה 
דמתא[  ]סופר  סו"ד  זלה"ה  זוסמן  אלעזר  כמו'  החסיד  ויראה[ 
דארעא קדישא תובב"א, וממנו הגיע לידינו". רבי אלעזר זוסמן היה 
הסופר של רבי מנחם מנדל מוויטבסק ורבי אברהם מקאליסק, ושל 

כל בני חבורת החסידים שעלו בעלייה הידועה בשנת תקל"ז. 
הדעות חלוקות מי כותב הספר שלפנינו. יש אומרים כי המאמרים 
זוסמן, שאף הכינם  ורובם ע"י רבי אלעזר  נכתבו ע"י התלמידים, 
חסידי  אצל  מקובלת  מסורת  מאידך,  רבי(.  )בית  לדפוס  וערכם 
סלונים כי הספר כולו נכתב ע"י רבי מנחם מנדל בעצמו, ואילו רבי 
אלעזר זוסמן רק ערכו והכינו לדפוס, וכן הוסיף את תיבות הפתיחה 
"פתח הרב", "שאל השואל" )יסוד המעלה, א, עמ' נט(. דעתו של 
החוקר הרב יהושע מונדשיין ז"ל כי רבי אלעזר זוסמן "הוא שכתב 
את אגרות הצדיקים והחסידים מארץ הקודש, וניכר שגם את תורתו 
מליצותיו  וברוב  פרי הארץ,  הקדוש  בספר  מוויטבסק  הרמ"מ  של 
ירושלים תשע"ב,  עשאו כספר החתום כמעט" )המאסר הראשון, 
עמ' 222(. ספר פרי הארץ הוא מהספרים העמוקים והקשים ביותר 
להבנה מספרי החסידות. בעל ה"יסוד העבודה" מסלונים אמר על 
מאמריו שהלוואי שיוכל להחזיק במדרגות הגבוהות שבהן לעתיד 

לבוא בימות המשיח ובעולם הבא. "מסורה בידינו מפי אנשי אמת שזה הספר לא ירד אף פעם משולחנו של הרה"ק מרוז'ין רבי ישראל זי"ע, 
והיה אומר: כל מי שיודע להבין בספר זה, הוא היודע לחבר חכמה תתאה עם חכמה עילאה" )יסוד המעלה, שם(. 

חתימות בדף השער: "הק' שלמה]?[ רוקח", "אברהם מלמד מ---". 
]24[ דף. 20.5 ס"מ. נייר ירקרק )בחלקו(. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים חסרים משוקמים בדף השער, עם פגיעות בטקסט בשער ומצדו 

השני. סימני עש רבים, בעיקר בדפים הראשונים, עם פגיעות בטקסט. חותמות. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 478.

פתיחה: $300

133. Pri HaAretz – Kopust, 1814 – First Edition
Pri HaAretz, Chassidic and Kabbalistic essays on 
the Torah portions, by Rebbe Menachem Mendel of 
Vitebsk. Kopust (Kopys): R. Yisrael Yoffe, prominent 
disciple of the Baal HaTanya, [1814]. First edition.
This book contains a collection of discourses which R. 
Menachem Mendel of Vitebsk delivered in Tiberias, 
following his immigration to Eretz Israel. The title 
page states: "And they were collected together by 
the rabbi who was outstanding in Torah and fear of 
G-d, R. Elazar Zussman, scribe of the Holy Land, and 
from him it reached our hands". R. Elazar Zussman 
was the scribe of R. Menachem Mendel of Vitebsk, 
R. Avraham of Kalisk, and all the Chassidim who 
reached Eretz Israel in the famous 1777 immigration.
The identity of the writer of this book is subject to 
dispute. Some say the essays were recorded by his 
disciples, primarily R. Elazar Zussman, who also 
edited and arranged them for print (Beit Rebbi). 
Conversely, according to a tradition of Slonim 
Chassidim, the entire book was written by R. 
Menachem Mendel himself, while R. Elazar Zussman 
only edited and arranged it for print, adding 
the opening words "Patach HaRav" and "Shaal 
HaShoel" (Yesod HaMaala, I, p. 59). In the opinion 
of the researcher R. Yehoshua Mondschein, R. Elazar 
Zussman "was the one who wrote the letters of the 
righteous men and Chassidim from Eretz Israel, and 
it is evident that he also wrote the teachings of R. 
Menachem Mendel of Vitebsk in the holy book Pri 
HaAretz, and the numerous figures of speech he uses 
render it an almost impenetrable book" (HaMaasar 
HaRishon, Jerusalem 2012, p. 222). The two first 
leaves contain essays of the Torah thoughts of R. 
Avraham HaMalach.
Pri HaAretz is one of the most profound and difficult 
to understand Chassidic books. The Yesod HaAvoda 
of Slonim declared that he wishes that in the times 
of Mashiach and in the World to Come he will be 
able to uphold the lofty levels described in this book. 
"We have a tradition from reliable people that this 
book never left the table of Rebbe Yisrael of Ruzhin, 
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135. Pri HaAretz – Zhitomir, 1849 – Copy of Rabbi Chaim Berlin
Pri HaAretz, Chassidic and Kabbalistic essays on the Torah portions, by Rebbe Menachem Mendel 
of Vitebsk. Zhitomir: R. Chanina Lipa, R. Aryeh Leib and R. Yehoshua Heshel Shapira, 1849.
The letters of R. Menachem Mendel of Vitebsk and R. Avraham of Kalisk are printed at the end 
of the book.
Stamp on the title page: "Chaim Berlin son of the Netziv, previously rabbi of Moscow, rabbi and 
dean in Volozhin, presently in Jerusalem".
R. Chaim Berlin (1832-1912), foremost Torah scholar in his generation, was an illustrious Torah 
figure of Lithuania and Jerusalem. He was the eldest son of the Netziv of Volozhin. He served 
as chief rabbi of Moscow, and his Torah influence spread throughout Russia. He served for 
a while as yeshiva dean and rabbi in Volozhin, and as rabbi of Kobryn and Yelisavetgrad 
(Kropyvnytskyi). He immigrated to Jerusalem in 1906 and soon became one of the leading 
rabbinic authorities in the city.
46 leaves. 21.5 cm. Good condition. Stains. Worming. Open tear to title page, not affecting text. 
New binding. 

Opening price: $300

135. ספר פרי הארץ - זיטומיר, תר"ט - העותק של 
רבי חיים ברלין

ספר פרי הארץ, מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה, 
תר"ט  זיטומיר,  מויטבסק.  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר  מאת 
יהושע  ורבי  ליב  אריה  רבי  ליפא,  חנינא  רבי  דפוס   .1849

העשיל שפירא.
מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק  של  מכתביהם  נדפסו  הספר  בסוף 

מויטבסק והרה"ק רבי אברהם מקאליסק.
הנצי"ב  אדמו"ר  בהגאון  ברלין  "חיים  השער:  בדף  חותמת 
וכעת  בוואלאזין,  ור"מ  ואב"ד  במאסקווא  רב  מלפנים  זצ"ל, 

בירושלם עה"ק ת"ו".
מגדולי  )תקצ"ב-תרע"ג(,  ברלין  חיים  רבי  המפורסם  הגאון 
הבכור  בנו  וירושלים.  ליטא  של  ההוד  ומדמויות  דורו 
מוסקבה,  בעיר  הראשי  כרב  שימש  מוולוז'ין.  הנצי"ב  של 
תקופה  כיהן  רוסיה.  במרחבי  התפרסה  התורנית  והשפעתו 
כראש ישיבה ואב"ד וואלוז'ין, וברבנות קוברין ויליסבטגרד. 
במעמדו  הוכר  מהרה  ועד  תרס"ו,  בשנת  לירושלים  עלה 

וסמכותו כאחד מגדולי רבני העיר.
מו דף. 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש. קרע חסר בדף 

השער, ללא פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

134. Pri HaAretz – Mohyliv, 1818
Pri HaAretz, Chassidic and Kabbalistic essays on the Torah portions, 
by Rebbe Menachem Mendel of Vitebsk. Mohyliv, [1818]. Second 
edition.
This book contains a collection of discourses which R. Menachem 
Mendel of Vitebsk delivered in Tiberias, following his immigration to 
Eretz Israel. The title page states: "And they were collected together 
by the rabbi who was outstanding in Torah and fear of G-d, R. Elazar 
Zussman, scribe of the Holy Land, and from him it reached our 
hands". R. Elazar Zussman was the scribe of R. Menachem Mendel 
of Vitebsk, R. Avraham of Kalisk, and all the Chassidim who reached 
Eretz Israel in the famous 1777 immigration.
The identity of the writer of this book is subject to dispute. Some 
say the essays were recorded by his disciples, primarily R. Elazar 
Zussman, who also edited and arranged them for print (Beit Rebbi). 
Conversely, according to a tradition of Slonim Chassidim, the entire 
book was written by R. Menachem Mendel himself, while R. Elazar 
Zussman only edited and arranged it for print, adding the opening 
words "Patach HaRav" and "Shaal HaShoel" (Yesod HaMaala, I, p. 
59). In the opinion of the researcher R. Yehoshua Mondschein, R. 
Elazar Zussman "was the one who wrote the letters of the righteous 
men and Chassidim from Eretz Israel, and it is evident that he also 
wrote the teachings of R. Menachem Mendel of Vitebsk in the holy 
book Pri HaAretz, and the numerous figures of speech he uses render 
it an almost impenetrable book" (HaMaasar HaRishon, Jerusalem 
2012, p. 222). Pri HaAretz is one of the most profound and difficult to 
understand Chassidic books. The Yesod HaAvoda of Slonim declared 
that he wishes that in the times of Mashiach and in the World to 
Come he will be able to uphold the lofty levels described in this book. 
"We have a tradition from reliable people that this book never left the 
table of Rebbe Yisrael of Ruzhin, who would say that whoever is able 
to understand this book, is capable of combining the lower wisdom 
with the higher wisdom" (Yesod HaMaala, ibid). 
Signatures on the title page: "Shlomo[?] Roke'ach", "Avraham 
Melamed of ---".
[24] leaves. 20.5 cm. Printed (in part) on greenish paper. Fair-good 
condition. Stains. Open tears to title page, affecting text of title and 
verso, repaired. Extensive worming, primarily to first leaves, affecting 
text. Stamps. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 478.

Opening price: $300
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136. Magen David – Rabbi David of Tolna – 
Zhitomir, 1852 – First Edition
Magen David, Chassidic essays on the Torah 
portions and festivals, by Rebbe David Twersky 
of Tolna. Zhitomir: R. Chanina Lipa, R. Aryeh 
Leib and R. Yehoshua Heshel Shapira, 1852. First 
edition. 
Two title pages, the second printed in red and 
black.
Rebbe David Twersky of Tolna (1808-1882) began 
serving as rebbe after the passing of his father 
Rebbe Mordechai of Chernobyl, in 1837. He was 
one of the foremost leaders of Ukrainian Jewry, 
and a rebbe to thousands of Chassidim. His court 
in Vasilkov (Vasylkiv), and later in Tolna (Talne), 
was one of the largest and most prominent in 
his times. Reputedly, many were aroused to 
repentance from hearing his teachings, including 
numerous maskilim. R. David was the sixth of the 
eight illustrious sons of R. Mordechai of Chernobyl. 
The latter stated: "I and my sons descended to 
this world to repair the souls of the deceased and 
the living" (R. Yeshaya Wolf Tzikernik, Sipurim 
Nifla'im UMaamarim Yekarim, Lviv 1908, p. 6). 
Rebbe Aharon of Belz would speak of the brothers' 
exceptional holiness in effusive terms, and stated in the name of his father Rebbe Yissachar Dov: "We cannot 
conceive the magnitude of their stature", and once, when R. Aharon of Belz mentioned them, his hands shook, 
and he exclaimed: "They were truly angels… entirely angels…" (Beito Naava Kodesh, Nisan, p. 123). 
Stamps of a Chevrat Mishnayot in Chernigov (Chernihiv).
240, [1] pages. Approx. 21 cm. Good condition. Stains, including dampstains to final leaf. Minor wear. Many 
stamps. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 334.

Opening price: $500

136. ספר מגן דוד - רבי דוד מטולנא - זיטומיר, תרי"ב 
- מהדורה ראשונה

והמועדים,  התורה  פרשיות  על  חסידות  מאמרי  דוד,  מגן  ספר 
זיטומיר, תרי"ב 1852.  מאת האדמו"ר רבי דוד טברסקי מטולנא. 
דפוס רבי חנינא ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא. 

מהדורה ראשונה. 
שני דפי שער. בשער השני שם הספר ומקום הדפוס נדפסו בדיו 

אדומה. 
ה'  אל  קויתי  "קוה  ספרו:  על  המחבר  כותב  הספר  בהקדמת 
לשאוב ממי חסדי דוד הנאמנים בזה המחברת, ולחשוף ההשפעה 

מצינורות... העליונים...".
האדמו"ר רבי דוד טברסקי מטולנא )תקס"ח-תרמ"ב(, החל לכהן 
מטשרנוביל,  מרדכי  רבי  האדמו"ר  אביו  פטירת  לאחר  כאדמו"ר 
אוקראינה,  יהדות  של  המנהיגים  מגדולי  היה  תקצ"ז.  בשנת 
ואדמו"ר לאלפי חסידים. חצרו בוואסילקוב, ולאחר מכן בטולנא, 
רבים  על  מסופר  בזמנו.  ביותר  והמפורסמות  מהגדולות  הייתה 
משכילים  בהם  תורתו,  דברי  משמיעת  לתשובה  שהתעוררו 
הנערצים  הקדושים,  בניו  משמונת  השישי  היה  דוד  רבי  רבים. 
והמפורסמים של רבי מרדכי מטשרנוביל. אביהם רבי מרדכי אמר: 
)רבי  ובניי באנו לעולם הזה לתקן נשמות המתים והחיים"  "אני 
לבוב  יקרים,  ומאמרים  נפלאים  סיפורים  ציקרניק,  וואלף  ישעיה 
ו(. האדמו"ר רבי אהרן מבעלזא היה מפליג הרבה  תרס"ח, עמ' 
בגודל קדושתם של שמונת האחים, ואמר בשם אביו האדמו"ר רבי 
ישכר דב: "שאין לנו מושג מהם ומגודל ערכם", ופעם שהזכירם 
רבי אהרן מבעלזא, רעד בשני ידיו ואמר: "הם היו מלאכים ממש... 

לגמרי מלאכים..." )ביתו נאוה קודש, ניסן, עמ' קכג(.
חותמות "חברה משניות ד"בה דקאנטאר דטשערניגוב".

כתמי  בהם  כתמים,  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   21 עמ'.   ]1[  ,240
רטיבות בדף האחרון. בלאי קל. חותמות רבות. כריכת עור חדשה. 

סטפנסקי חסידות, מס' 334.

פתיחה: $500
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עם   - תרי"ז-תרי"ח  זיטומיר,   - חיים  מים  שו"ת   .138
מכתב שו"ת מה"בעל שם טוב" - חתימת רבי שמואל 

מיכל רבינוביץ אב"ד קרלין

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

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

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

בדף השער הראשון, חתימת רבי "שמואל מיכל רבינוביץ" – רבי 
שמואל מיכל רבינוביץ )תרל"א-חשון תר"ץ(, אב"ד קרלין-פינסק. 

בעל "תולדות ש"ם" )ווילנא, תרס"ז(.
84; 151 עמ'. 33.5 ס"מ. שני שערים לכל חלק, ושער נוסף לקונטרס 
"אוצרות חיים" הכרוך בסוף הספר )סך הכל חמישה שערים(. דף 
ג נכרך שלא במקומו. חלק מהאותיות בדף השער הראשון נדפסו 
בדיו אדומה. נייר איכותי. שולים רחבים. מצב טוב. כתמים. סימני 
עש בודדים, עם פגיעות קלות בטקסט. כריכה ישנה )לא מקורית(.

סטפנסקי חסידות, מס' 341.

פתיחה: $500

137. Birkat David – Rabbi David of Tolna – Zhitomir, 1862 – First Edition – Segulah Book
143 pages. Lacking first [4] pages. 21 cm. Good-fair 
condition. Stains, including dampstains. Worming. 
Dark blotted out stamps on title page and in several 
other places. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 101.
Without first [2] leaves with additional title page and 
preface (in some copies, the title page and preface 
are followed by an additional title page and preface, 
with only slight textual variations).

Opening price: $400

Birkat David, Chassidic and kabbalistic homiletics 
on the Torah and Festivals, by R. David of Tolna. 
Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel 
Shapira, grandsons of the rabbi of Slavita, 1862. First 
edition. 
First edition printed during the lifetime of the author 
R. David Twersky of Tolna (1808-1882), son of R. 
Mordechai of Chernobyl. In his preface, the author, 
known as a miracle worker, writes: "We shall merit 
pure future joy, and an outpouring of constant 
blessings".

זיטומיר,   - מטולנא  דוד  רבי   - דוד  ברכת  ספר   .137
תרכ"ב - מהדורה ראשונה - ספר סגולה

ומועדים,  התורה  על  וקבלה,  חסידות  דרושי  דוד,  ברכת  ספר 
רבי  דפוס   .1862 תרכ"ב  זיטאמיר,  מטולנא.  דוד  רבי  מהאדמו"ר 
נכדי הרב מסלאוויטא.  יהושע העשיל שפירא  ורבי  ליפא  חנינא 

מהדורה ראשונה.
דוד  רבי  האדמו"ר  המחבר  בחיי  שנדפסה  ראשונה  מהדורה 
טברסקי מטולנא )תקס"ח-תרמ"ב(, בנו של האדמו"ר רבי מרדכי 
מטשרנוביל. בהקדמותיו מברך המחבר, אשר נודע בדורו ל"פועל 
כל  והשפעות  שלעתיד,  שלמה  לשמחה  ש"נזכה   – ישועות" 

הברכות בלי הפסק".
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   21 ראשונים.  עמ'   ]4[ חסרים  עמ'.   143
כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש. סימני חותמת כהים בדף 

השער ומספר מקומות נוספים. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 101.

)ישנם  נוספים  והקדמה  שער  דף  עם  הראשונים  דף   ]2[ ללא 
ולאחריהם דף שער והקדמה  עותקים שבהם דף שער והקדמה, 

נוספים, אשר ביניהם הבדלי נוסח קלים בלבד(.

פתיחה: $400
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(1871-Cheshvan 1929), rabbi of Karlin-Pinsk. He 
authored Toldot Shem (Vilna, 1907).
84; 151 pages. 33.5 cm. Two title pages for each part, 
additional title page for the Otzrot Chaim section 
bound at end of book (altogether five title pages). 
Leaf 3 bound out of sequence. Title page printed in 
red and black. High-quality paper. Wide margins. 
Good condition. Stains. Minor worming, slightly 
affecting text. Old binding (non-original).
Stefansky Chassidut, no. 341.

Opening price: $500

זיטומיר, תרכ"ג - מהדורה   - 139. ספר אוהב ישראל 
ראשונה - עותק עם דף שער נוסף 

מאת  החסידות,  בדרך  התורה  על  דרושים  ישראל,  אוהב  ספר 
תרכ"ג  זיטומיר,  מאפטא.  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  האדמו"ר 
נכדי  שפירא,  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  דפוס   .1863

הרב מסלאוויטא. מהדורה ראשונה.
בעותק שלפנינו מופיע דף שער נוסף )"קדם שער"( מלבד השער 
במפעל  נרשם  ולא  העותקים  ברוב  נמצא  אינו  זה  שער  הרגיל. 

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

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

מתורתו...". 
]2[, קיז דף. 23.5 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים )בחלק 
השער  קדם  בדף  משוקמים  קרעים  רבים(.  כתמים  מהדפים 
ובמספר מקומות נוספים. סימן עש בשוליים העליונים של מספר 

דפים. חותמות. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 19. 

פתיחה: $1000 

138. Responsa Mayim Chaim – Zhitomir, 1857 
– With a Responsum Letter from the Baal 
Shem Tov – Signature of R. Shmuel Michel 
Rabinowitz Rabbi of Karlin
Responsa Mayim Chaim, two parts, by R. Chaim 
HaKohen Rappaport Rabbi of Ostroh. Zhitomir: 
R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, 
grandsons of the rabbi of Slavita, 1857. First 
edition. With approbations by Rebbe Mordechai of 
Chernobyl and the Sar Shalom, Rebbe of Belz.
Section 27 of Part I includes a query addressed to 
R. Meir Rabbi of Konstantin (Starokostyantyniv; 
son of R. Yaakov Emden), sent by several prominent 
members of the Medzhybizh community, 
questioning the lenient ruling which the rabbi of 
Medzhybizh had issued on a terefah case. Among 
the signatures which appear on the letter is: "Yisrael 
B.Sh. (Baal Shem) of Tłuste (Tovste)" – R. Yisrael, the 
Baal Shem Tov. This query elicited a long response 
by R. Meir, who endorsed their concerns and 
opposed the ruling of the rabbi of Medzhybizh. The 
responsum opens with several lines of honorary titles 
and praise of the Baal Shem Tov (the deciphering of 
these long and flowery titles and their significance 
are discussed at length in research literature).
Two parts in one volume. Part I pertains to Orach 
Chaim and Yoreh Deah, and Part II to Even HaEzer 
and Choshen Mishpat. Otzrot Chaim, aggadic 
novellae and pilpul on the weekly Torah portions by 
the author and his son (the publisher), was printed 
at the end of Part II. Responsa by the author's 
grandfathers and uncles, who were leading Torah 
scholars, are also included. A letter which the Ohev 
Yisrael of Apta sent to the author, endorsing one of 
his rulings, is printed at the beginning of the book, 
amongst the approbations.
Signature on the first title page of R. "Shmuel 
Michel Rabinowitz" – R. Shmuel Michel Rabinowitz 
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140. ספר תורת אמת )אפטא( - לבוב, תרי"ד 
ספר תורת אמת, דרושים על התורה, מאת האדמו"ר רבי אברהם 
יהושע העשיל מאפטא, על פי כתבים של רבי יששכר בער אב"ד 
פרשעדבורז וראדעשיץ, תלמיד האדמו"ר מאפטא. לבוב, ]תרי"ד[ 

1854. מהדורה ראשונה. 
הקדוש...  הרב  ממכתבי  מועתק  הלז  קודש  "הכת"י  השער:  בדף 
מו"ה יששכר בער... שהיה תלמוד]![ מובהק להרב המחבר זי"ע 
מפה  תורה  וסתרי  רמזי  חיים  דברים  אלו  לשמוע  זכה  ובעצמו 

הקדוש של הרב המחבר זצלה"ה".
]1[, לט דף. 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. סימני עש קלים. 

חתימות, רישומים וחותמות רבות. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 614. 

על הקשר בין ספר זה ובין ספרו "אוהב ישראל", ראה: י' אלפסי, 
)תשי"ט(,  א  ארשת  מאפטא,  להרב  ישראל"  "אוהב  הספר  על 
עמ' 481-483; ג' נגאל, הערות אחדות על דרשותיו של בעל ספר 

"אוהב ישראל", קרית ספר נ )תשל"ה(, עמ' 337-339.

פתיחה: $400

139. Ohev Yisrael – Zhitomir, 1863 – First 
Edition – Copy with Additional Title Page 
Ohev Yisrael, homiletics on the Torah according to 
Chassidic teachings, by Rebbe Avraham Yehoshua 
Heshel of Apta. Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. 
Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the rabbi of 
Slavita, 1863. First edition.
This copy includes an additional half-title page. This 
title page does not appear in most copies and is not 
recorded in the Bibliography of the Hebrew Book.
The book was brought to press by the author's 
grandson, Rebbe Meshulam Zusia of Zinkov 
(Zinkiv). In his foreword, he relates how his father, 
Rebbe Yitzchak Meir, son of the author, realized 
that many were copying the Rebbe's teachings and 
each person according to his own understanding, 
and was concerned that this would lead to mistakes. 
He therefore chose one astute, outstanding Torah 
scholar and designated him to record the holy 
teachings, after which the writings were reviewed, 
and when necessary corrected, by the rebbe. 
Further in the foreword, he explains that the book 
was named Ohev Yisrael, based on the author's 
repeated assertion that the one character trait in 
which he could confidently take pride, even before 
the Heavenly court, was his outstanding love for his 
fellow Jew. Before his demise, he instructed his sons 
to write no other praise on his tombstone but Ohev 
Yisrael (Lover of Jews).
In his approbation (to the Lviv edition), R. Yosef 
Shaul Nathansohn writes: "…he loved every Jewish 
person with his heart and soul, and would show 
great affection particularly to Torah scholars. And 
our fathers related to us that while he was here 
[in Lviv], all the leading Torah scholars of the city 

would arise early to come and absorb his wondrous 
teachings…".
[2], 117 leaves. 23.5 cm. Most leaves in good 
condition. Stains (some leaves with many stains). 
Tears to additional title page and in several other 
places, repaired. Worming to upper margin of 
several leaves. Stamps. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 19. 

Opening price: $1000

Minor worming. Signatures, inscriptions and many 
stamps. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 614.
Regarding the connection between this book and 
the book Ohev Yisrael by the same author, see: Y. 
Alfasi, On the Book Ohev Yisrael by the Rabbi of 
Apta, Areshet 1 (1958), pp. 481-483; G. Nigal, Some 
Remarks on the Sermons of the Ohev Yisrael, Kiryat 
Sefer 50 (1974-1975), pp. 337-339.

Opening price: $400
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לישועה  יזכו  הקבר  של  ]=ידית[  בקלמאקע  שיחזיקו  אלה  שגם 
)סיפורי נפלאות מהרב הקדוש "שארית ישראל", עמ' קמז(.

עד היום משמש קברו של רבי ישראל דב בער מווילעדניק כמוקד 
לקברו  נוהרים  העולם  מרחבי  יהודים  ולישועות.  לתפילה  עליה 
)וקופות הצדקה השונות שולחות שליחים להתפלל על קברו עבור 
התורמים(. הקבר שופץ ע"י אגודת "אהלי צדיקים", ובמקום נבנה 

גם בית "הכנסת אורחים" עבור האורחים הרבים מרחבי תבל. 
ודק. מצב טוב-בינוני.  נייר איכותי  25 ס"מ.  דף.   ]2[ טז, כט,   ,]3[
כתמי דיו כהים בשוליים התחתונים של כל הדפים. כריכה חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 544.

פתיחה: $300

 - מווילעדניק(  )הצדיק  ישראל  שארית  ספר   .141
מהדורה ראשונה - למברג, תרכ"ד-תרכ"ה

ספר שארית ישראל – ליקוטי אמרות טהורות, "שער ההתקשרות" 
השובבי"ם,  ולשבתות  השנה  למועדי  נוראים  לימים  ודרשות 
מאת האדמו"ר רבי ישראל דוב בער מווילעדניק. למברג )לבוב(, 

]תרכ"ד-תרכ"ה[ 1864. מהדורה ראשונה.
המחבר היה מגדולי תלמידיו של המגיד רבי מרדכי מטשרנוביל, 
כפי שמובא בשער הספר שלפנינו: "האחד המיוחד שבתלמידי 
אדמו"ר הגדול והקדוש... מו"ה מרדכי מטשרנוביל... עוד משחר 
זז מחבבו עד אשר סמך  נגנז ארוה"ק, ולא  טל ילדותו עד אשר 
ידיו עליו וגלה לו כל תעלומות חכמתו, וכל רז לא אניס ליה...". 
בספרו זה הוא מאריך לבאר ענין התשובה ומעלת ההתקשרות 

לצדיקים. 
"הצדיק מווילעדניק" – הרב הקדוש רבי ישראל דב בער )תקמ"ט-

תר"י(. נודע כפועל ישועות בעל מופת ובעל "רוח הקודש". שמו 
התפרסם מאוד בעקבות סיפור על האדמו"ר בעל ה"צמח צדק" 
והוא  שנים,  כמה  מזה  נעלם  שבעלה  עגונה  אשה  אליו  ששלח 

ברוח קדשו הצליח לגלות לה היכן בעלה נמצא. 
מסופר כי בצוואתו הבטיח שכל מי שיפקוד את קברו בווילעדניק, 
לקבר,  לגשת  יוכלו  לא  אם  ו"אפילו  ריקם,  ישובו  לא  תפילותיו 
יחזיקו בידית הדלת ויזכו להיוושע" )סיפורי נפלאות מהרב הקדוש 
"שארית ישראל", מהדורת התרגום לעברית, ניו יורק, תשנ"ו, עמ' 
קמה(. בימי היארצייט שלו בכ"א טבת היו דרכי אוקראינה הומות 
להגיע  יכלו  שלא  אלו  הקשה.  האוקראיני  החורף  למרות  אדם, 
היו שולחים שליח להדליק שמן על קברו – "כי עד היום נוסעים 
ממרחקים על ציון הק']דוש[, וכל מי שיש לו אמונה חזקה תיכף 
להדליק  זית  שמן  בשליחות  ומרבים  בקשותיו,  לכל  נענה  הוא 
על קברו..." )סיפורי נפלאות, מהדורה ראשונה ביידיש, זיטומיר, 

תרס"א, עמ' 3(.
בימי מלחמת העולם השניה נהרסה העיר ווילעדניק כליל, וכמעט 
שלא נשאר בה בניין אחד שלם העומד על תילו, מלבד האוהל על 
קברו של הצדיק. כשנוכחו השלטונות הקומוניסטים שהקבר של 
הצדיק מושך אליו המונים ומשמש להם לחיזוק האמונה, הלכו 
ואטמו את פתח הכניסה ואת החלון של האוהל. אלא שגם אטימת 
הכניסה לאוהל לא מנעה מההמונים לפקוד את הקבר ולהחזיק 
בברזלים שנקבעו לרוחב הדלת האטומה. להיפך – זה הגביר את 
האמונה בצדיק, כשנוכחו שאחרי מאתיים שנה נתקיימה נבואתו: 

140. Torat Emet (Apta) – Lviv, 1854
Torat Emet, Derush on the Torah, by Rebbe Avraham 
Yehoshua Heshel of Apta, based on the writings of 
R. Yissachar Ber Rabbi of Przedbórz and Radoszyce, 
disciple of the Rebbe of Apta. Lviv, 1854. First edition.
The title page states: "The manuscript was copied 
from the writings of the holy R. Yissachar Ber… who 
was a close disciple of the author and himself heard 
these Torah secrets directly from the holy author".
[1], 39 leaves. 21.5 cm. Good condition. Minor stains. 
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142. ספר עטרת תפארת ישראל - למברג, תרכ"ה - מהדורה ראשונה - ספר סגולה 
וברכה לשמירה והצלחה

ספר עטרת תפארת ישראל, "מגלה נסתרות מבאר תעלומות", סודות ורמזי תורת הקבלה על פרשיות 
התורה, מאת רבי ישראל חריף מסאטנוב – תלמיד הבעש"ט. למברג, ]תרכ"ה[ 1865. מהדורה ראשונה. 

עם הסכמות אדמו"רי רוז'ין.
ספר סגולה. גדולי החסידות כתבו על קדושתו של הספר ועל כך שעצם החזקתו בבית היא סגולה 

לשמירה על בני הבית, להצלחה בכל העניינים, ולהגנה מכל פגע רע )ראה להלן(.
במהדורה שלפנינו נדפסו הסכמות של אדמו"רי רוזין, והסכמותיהם של הגאונים רבי שלמה קלוגר, 
רבי יוסף שאול נתנזון ורבי ישעיה שור. הגאונים הנ"ל מאריכים בהסכמותיהם בסיפורים אודות גדולת 
המחבר בנגלה ובנסתר, ועל גודל קירובו אל רבו הבעש"ט. רבי יוסף שאול מספר בהסכמתו: "כי הגאון 
השלג"  בימי  הארי'  את  והכה  גבורה  רוח  עליו  וצלחה  סאטינאב,  ק"ק  דרך  עבר  אריה  שאגת  בעל 
]כלומר, שניצח אותו בפלפולו[. על קדושת הספר שלפנינו אמר האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה 
שהוא "קודש קדשים, והוא כעין כתבי קודש... המקובל האלקי ר' שמשון מאוסטרפאליע זצ"ל, ועין 
בעין כספר הקדוש בעל מגלה עמוקות ]מ[מוהר"ר נתן שפירא זי"ע" )מתוך הסכמת רבי ישראל מרדכי 

אב"ד חאטין(.
המסכימים  החסידות.  מגדולי  רבות  הסכמות  נוספו  תרל"א  בווארשא  שנדפסה  השניה  במהדורה 
במהדורה שלפנינו ובמהדורה השניה מפליגים בשפע ברכות על כל הרוכשים את הספר. להלן חלק 

מברכותיהם:

141. She'erit Yisrael (Tzaddik of Vilednik) – First Edition – Lviv, 1864
She'erit Yisrael, selected essays – Shaar HaHitkashrut and homilies for the High 
Holidays, festivals and Shabbatot of the Shovavim period, by Rebbe Yisrael Dov 
Ber of Vilednik (Novi Velidnyky). Lviv, 1864. First edition.
The author was one of the leading disciples of the maggid, R. Mordechai of 
Chernobyl, as stated on the title page of this book: "One of the foremost disciples of 
the great Rebbe… R. Mordechai of Chernobyl… from his earliest childhood until 
his passing, he cherished him greatly to the extent he revealed to him all his secret 
knowledge, and no secret was hidden from him…". In this book, he describes at 
length the virtue of repentance and of cleaving to Tzaddikim.
The "Tzaddik of Vilednik" – R. Yisrael Dov Ber (1789-1850), was known as a 
wonder-worker benefiting from Divine Inspiration. His renown increased greatly 
after the Tzemach Tzedek sent him an agunah whose husband had disappeared 
several years earlier, and he succeeded in revealing his location to her through 
Divine Inspiration.
Reputedly, he promised in his will that anyone visiting his gravesite in Vilednik 
would have his prayers answered, and "even if one is unable to come right up to 
the grave, one should hold the door handle and thereby merit salvation (Sipurei 
Niflaot MehaRav HaKadosh She'erit Yisrael, translated to Hebrew, New York 
1996, p. 145). During the days surrounding his yahrzeit on 21st Tevet, the roads 
in Ukraine become crowded, despite the bitter cold Ukrainian winter. Whoever 
is unable to come in person sends a messenger to light an oil-lamp on his behalf 
on the grave – "Since until this day, people travel from afar to the holy site, and 
whoever has unwavering faith immediately has all his requests fulfilled, and many 
send olive oil to ignite on his grave…" (Sipurei Niflaot, first edition in Yiddish, 
Zhitomir 1901, p. 3).
During WWII, Vilednik was completely destroyed, and almost no complete 
buildings remained standing, apart from the structure over the Tzaddik's grave. 
When the Communist authorities realized that the tzaddik's gravesite attracts the 
crowds and strengthens their faith, they sealed the entrance and window of the 
structure. This did not deter the multitudes from pilgriming to his gravesite and 
hanging on to the metal bars affixed to the sealed door. On the contrary, it served 
to bolster their faith in the Tzaddik, as they witnessed how after two hundred 
years, his prophecy was fulfilled – even those who only held the handle of the 
gravesite merited salvations (Sipurei Niflaot of the She'erit Yisrael, p. 147).
Until this day, the gravesite of R. Yisrael Dov Ber of Vilednik serves as a pilgrimage 
destination for prayer and salvation. Jews from around the world flock to his grave 
(and various Tzedakah funds send messengers there to pray on behalf of their 
donors). The site was renovated by the Ohalei Tzadikim organization, and a guest 
house was built there for the many visitors. 
[3], 16, 29, [2] leaves. 25 cm. Thin, high-quality paper. Good-fair condition. Dark 
ink stains to lower margins of all leaves. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 544.

Opening price: $300
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142. Ateret Tiferet Yisrael – Lviv, 1865 – First Edition – Segulah Book, For 
Blessing, Protection and Success
Ateret Tiferet Yisrael, kabbalistic teachings and allusions on the weekly Torah 
portions, by R. Yisrael Charif of Satanov (Sataniv) – disciple of the Baal Shem Tov. 
Lviv, 1865. First edition. With approbations by the rebbes of Ruzhin. 
Segulah book. Prominent Chassidic leaders laud the holiness of the book, and 
describe how just having it in the house is a segulah for the safeguarding of the 
household members, for success in all areas, and for protection from any harm 
(see below). 
This edition contains approbations by the rebbes of Ruzhin, and approbations 
by R. Shlomo Kluger, R. Yosef Shaul Nathansohn and R. Yeshaya Schorr. These 
outstanding Torah scholars bring stories describing the preeminence of the author 
both in revealed and hidden realms of the Torah, and his exceptional attachment 
to his teacher, the Baal Shem Tov. The book is compared for its holiness to the 
writings of R. Shimshon of Ostropolye and R. Natan Shapiro, the Megaleh Amukot.
Many approbations by prominent Chassidic leaders were added in the second 
edition, printed in Warsaw in 1871. In both editions, the approbations shower 
blessings upon the buyers of this book:
"Since this book is filled with Holy Names and names of angels which bring serve as 
segulah for recovery, protection from various kinds of harm, abundance of blessing 
and success, therefore he [Rebbe Avraham Yaakov of Sadigura] pronounced that 
the holy writings of his author are a segulah for excellent protection, and for 
an abundance of peace and blessing"; "…to buy this book… so that it should 
bring protection and an abundance of blessing and success to the home" (Rebbe 
Menachem Nachum of Stefanesht); "I say: whoever buys this holy book… can 
rest assured that the merit of the holy author will protect them… bring blessing 
to their home, to protect them, their wives, sons and household members, with 
good health, and grant them success…" (Rebbe Aharon of Chernobyl); "the 
merit of the author will stand for the buyers… to pour down on them blessing 
for children, life and abundant livelihood, and all goodness forever" (Tzemach 
Tzaddik, rebbe of Vizhnitz); "this book will serve as protection for body and soul" 
(Rebbe Avraham of Mikolaiv, son-in-law of R. Meir of Premishlan). 
[2], 43, [1], 47, [3] leaves (misfoliation). Without gathering of [8] leaves with 
novellae by grandson of the author, included in some copies only at end of book. 
26 cm. Good condition. Stains. Stamps. Old binding, damaged. 

Opening price: $300

"וכאשר הספר הק' הזה מלא הוא בשמות הקדושים ושמות המלאכים המסוגלים לרפואה, ושמירת 
יעקב  רבי אברהם  ]האדמו"ר  והצלחה, לכן אמר בפיו הקדוש  ולשפעת ברכה  נזיקין,  ארבעה אבות 
מסדיגורה[ בצחות לשונו: שכתבי יד קדוש המחבר האלו, מסוגל הוא לשמירה מעולה ולשפעת שלום 
וברכה"; "לקנות זה הספר... למען יהיה בתוך ביתם לשמירה ולשפע ברכה והצלחה" )האדמו"ר רבי 
מנחם נחום משטפינשט(; "הריני אומר: כל איש ואיש אשר יקנה הספר הקדוש הזה... יהיה לבו בטוח 
נכון, אשר תגן עליו זכות המחבר הקדוש זי"ע... להניח ברכה אל תוך ביתם ולשמרם עם נשיהם ובניהם 
מטשרנוביל(;  אהרן  רבי  )האדמו"ר  לברכה"  הטובות  כשנים  ולהצליחם  שלמה,  בבריאה  ביתם  ובני 
"ידידיי אתם ראו ויאמנו לפניכם דברי אחי וראש, הרב המפורסם קדוש עליון, צדיק יסוד עולם, הרב ר' 
אהרן, מגיד מישרים... בע"ק טשערנאב"ל יע"א, כי ערב את נפשו לאמור: אשר כל איש ואיש אשר יקנה 
הספר הלז... יהיה לבו נכון ובטוח אשר תגן עליו זכות המחבר הקדוש צדיק יסוד עולם זי"ע... להניח 
בעל  רבי אברהם מטריסק,  )האדמו"ר  ולהצליחם כאשר עם חפץ לבבם"  ביתם לשמרם  ברכה בתוך 
"מגן אברהם", אחי האדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל(; "וזכות המחבר יעמוד להקונים... להריק עליהם 
ברכה בבני חיי ומזונא רויחא וכל טוב סלה" )האדמו"ר ה"צמח צדיק" מוויז'ניץ(; "יהיה המחברת הזאת 

למשמרת גוף ונפש" )האדמו"ר רבי אברהם ממיקולייב, חתן הרה"ק רבי מאיר מפרימשלן(.
]2[, מג, ]1[, מז, ]3[ דף )ספירת דפים משובשת(. ללא קונטרס בן ]8[ דף עם חידושי נכד המחבר שצורף 

לחלק מהעותקים בסוף הספר. 26 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חותמות. כריכה ישנה, עם פגמים.

פתיחה: $300
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Mordechai, of R. Zusha of Anipoli and of R. Levi 
Yitzchak of Berdichev. He served as rabbi of Ovruch 
for 40 years, and became 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 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; the plague ceased after 
his passing. Many miraculous stories are told of his 
lofty holiness and the wonders he performed for the 
Jewish people. His holy book Bat Ayin is considered 
a classic book of Chassidic thought.
[3], 138 leaves. 21 cm. Good condition. Some stains. 
Handwritten markings to text. New leather binding.

Opening price: $300

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 
וכוחו  קדושתו  גודל  על  מסופרים  רבים  מופת  סיפורי  המגפה. 
עין"  "בת  הקדוש  ספרו  ישראל.  עם  עבור  ישועות  לפעול  הגדול 

נחשב לאחד מספרי היסוד של תורת החסידות.
]3[, קלח דף. 21 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. סימונים והדגשות 

בכתב-יד בגוף הטקסט. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300 

זיטומיר,   - מאבריטש  להאדמו"ר  עין  בת  ספר   .143
תרכ"ט - ספר סגולה

ספר בת עין על התורה, מהאדמו"ר רבי אברהם דוב מאבריטש 
וצפת. זיטומיר, ]תרכ"ט[ 1869. דפוס רבי אברהם שלום שאדאוו.

אהרן  רבי  האדמו"ר  הסכמת  תוספת  עם  שלישית,  מהדורה 
אותו,  "ולברך  הספר:  קוני  ואת  המו"ל  את  המברך  מטשרנוביל 
במחיר  ההוא  הקדוש  הספר  את  יקח  אשר  ואיש  איש  כל  ואת 
מלא, שיזכו לראות שכר טוב בעמלם, כן יאיר ה' עליהם באור פניו 
שיזכו... בכל מילי דמיטב, אכי"ר", והסכמת האדמו"ר רבי יעקב 
ישראל מטשערקאס המברך את קוני הספר: "וזכות הרב הקדוש 
בעהמ"ח הנ"ל יעמוד להם ולזרעם, שיצליחו בכל אשר יפנו ברו"ח 

וגשמיות בבני חיי ומזוני רוויחא".
ספר זה נדפס לראשונה בירושלים תר"ז, עפ"י העתקת כת"י אחד 
הספר  נדפס  תר"י  בשנת  מפאלטאשאן.  ישראל  רבי  התלמידים 
שנית בזיטומיר, עפ"י העתקה של תלמיד אחר של הרב מאבריטש, 

רבי משולם זוסמן מזיטומיר, עם שינויים רבים בתוכן ובסגנון.
ע"י  שנדפסה  השלישית  המהדורה  היא  שלפנינו  המהדורה 
בנו של הרב החסיד רבי משולם  בזיטומיר,  ליב מו"צ  רבי אריה 
זוסמן, שהכין את ההעתקה ממנה נדפסה מהדורת זיטומיר תר"י. 
הקדמה  בתוספת  תר"י,  זיטומיר  מהדורת  על  בנויה  זו  מהדורה 

ובתוספת ההסכמות הנ"ל.
)תקכ"ה- המחבר, האדמו"ר הקדוש רבי אברהם דוב מאבריטש 

נחום  רבי  מתלמידי  המפורסמים.  החסידות  מגדולי  תר"א(, 
מטשרנוביל ובנו רבי מרדכי, ומתלמידי רבי זושא מאניפולי ורבי 
לוי יצחק מברדיטשוב. כארבעים שנה כיהן כאב"ד העיר אבריטש 
שעל שמה נודע שמו "הרב הקדוש מאווריטש". בשנת תקצ"ג עלה 
לארץ ישראל והתיישב בעיר צפת, שם יסד את בית מדרשו והיה 
נס  על  הסיפור  מפורסם  החסידים.  קהילות  של  ומנהיגם  לרבם 
הצלתו בעת רעידת האדמה הקשה בשנת תקצ"ז, שארעה כידוע 
הזהיר את  הרב מאבריטש  הכנסיות.  בבתי  מנחה  בשעת תפלת 
הקהל  וכל  הארץ,  על  נשכב  הכנסת,  מבית  לצאת  שלא  חסידיו 
מצומצם  שטח  מלבד  התמוטט,  הבנין  כל  באבנטו.  אחז  סביבו 
ראה  כי  הרב מאבריטש,  סיפר  זמן  ]לאחר  והציבור  הרב  היו  בו 
לצדדים  נזרקו  והאבנים  מאחר  הטבע  כדרך  שלא  היה  שהרעש 
ולא נפלו למטה לארץ מחמת הכובד. אזי הבין שכח הסט"א תקיף, 
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144. ספר עמוד העבודה - טשרנוביץ, תרי"ד - מהדורה ראשונה - דפים שאינם ידועים ביבליוגרפית - העותק של 
האדמו"ר רבי יהודה הורוויץ מדז'יקוב )רבי יהודהל'י(

רבי  מאת  הקבלה,  בתורת  מושגים  ביאורי  העבודה,  עמוד  ספר 
עם  ראשונה.  מהדורה   .1854 ]תרי"ד[  טשרנוביץ,  מקוסוב.  ברוך 
הסכמות גדולי החסידות, רבי מנחם מנדל מפרמישלן ורבי משה 

מסמבור.
תורת  יסודות  של  רבים  מושגים  המחבר  מבאר  הספר  ברוב 
דרכו  פי  על  נפש,  לכל  שווה  ובשפה  יסודית,  בצורה  הקבלה, 
אמונים"  "שומר  בספרו  אירגאס  יוסף  רבי  המקובל  של  ושיטתו 
כמעין  הוא  לראשונה באמשטרדם תצ"ו(. הספר שלפנינו  )נדפס 
ויכוח  בצורת  בנוי  הגדול  חלקו  אמונים",  "שומר  לספר  המשך 

)בדומה למבנה הספר "שומר אמונים"(.
רבי מנחם מנדל מפרימשלן )תלמיד הבעש"ט( כותב על המחבר 
לי  ואמר  ימים  כמה  אחת  במחיצה  עמי  אתי  "והי'  בהסכמתו: 
הענין  להבין  היטב  הענין  והסביר  האר"י  בכתבי  דברים  כמה 
היטב משולל ומופשט מגשמיות ונכנסו הדברים בלבי וערבים עלי 
מאוד... נראה לי שהם הם עיקר יסודות התורה ויחוד האמונ)ת(

]ה[ ליתן כבוד לה' אלהינו...".
המחבר, רבי ברוך מקוסוב )נפטר תקמ"ב, אנצי' לחסידות, א, עמ' 
שפא-שפג(, כיהן כמגיד מישרים וכדרשן בקוסוב. נודע כפה מפיק 
מרגליות ובכח הסברה מיוחד בביאור מושגים מופשטים בקבלה 
מאת  ויסודות  ביאורים  מביא  הוא  בספריו  האמונה.  וביסודות 

הבעש"ט, מאת המגיד ממעזריטש ומתלמידיהם.
)כפי  "יסוד האמונה"  הספר שלפנינו הוא חלקו השני של הספר 
תרי"ד,  בשנת  בטשרנוביץ  נדפסו  הספרים  שני  בשער(.  שנכתב 
של  העותקים  ברוב  דפוס.  בית  ובאותו  מו"לים  אותם  ידי  על 
"יסוד האמונה"  15 הסכמות בתחילת הספר  נדפסו  ספרים אלו, 
ורק 2 הסכמות )הסכמות רבי מנחם מנדל מפרמישלן ורבי משה 
מסמבור( בתחילת "עמוד העבודה", על אף שתוכן רוב ההסכמות 
שייך רק לספר "עמוד העבודה". בעותק שלפנינו תוקן המעוות, 

והוא כולל שני דפים עם מספר הסכמות נוספות. 

האחרונים  הדפים  ארבעת  היא  נוספת  ביבליוגרפית  תגלית 
טעויות  תיקוני  רשימת   – ראשון"  מחלק  הטעות  "לוח   – שבספר 

הדפסה בספר "יסוד האמונה".
דפי ההסכמות הנוספים שלפנינו ודפי "לוח הטעות" אינם רשומים 
במפעל הביבליוגרפיה ואינם מופיעים בקטלוג הספריה הלאומית.

הורוויץ-הגר  יהודה'לה(  )ר'  יהודה  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
מדז'יקוב. בדף השער ובדפים נוספים חותמותיו בעברית ובאותיות 
לטיניות: "יהודא האגער – דיין קלויזענבורג". חתימה בדף השער 

ובדף המגן האחורי: "יודא... גראסווארדיין יצ"ו".
רבי  של  בכתב-ידו  וחתימה  הקדשה  השער  דף  שאחרי  בדף 
יהודה'לה: "ספר זה נתתי במתנה ליד"נ מו"ה יהושע לייפער נ"י, 

יהודא האגער".
)תרס"ה-תשמ"ט,  מדז'יקוב  הורוויץ-הגר  יהודה  רבי  האדמו"ר 
יחזקאל  אלטר  רבי  האדמו"ר  בן  ג-ד(,  עמ'  ב',  לחסידות  אנצי' 
בבית  בגרוסוורדיין  התחנך  רופשיץ.  משושלת  מדז'יקוב,  אליהו 
סבו ]מצד אמו[ האדמו"ר רבי ישראל הגר מויז'ניץ, בעל ה"אהבת 
ישראל", ונשא את בת דודו האדמו"ר רבי חיים מאיר הגר מויז'ניץ 
]ממנו קיבל את שם המשפחה הגר[. זמן מסוים שימש כדיין ומו"צ 
עלייתו  עד  ברומניה  מקלט  מצא  השואה  בתקופת  בקלויזנבורג. 
ארצה. סירב להנהיג עדה, אך התקבצו סביבו חסידים ומעריצים 
נודע  באדמו"רות.  נהג  ושם  בלונדון  התגורר  ימיו  בסוף  רבים. 
כתב  גדולה.  בדביקות  ה'  וכעובד  קדוש,  כאיש  עצום,  כמתמיד 
תשובות בהלכה והרבה לכתוב את חידושיו בשולי גליונות ספריו. 

מחידושיו שנכתבו בשולי הגליונות נדפסו כמה ספרים.
]4[, ה-ו; רב, ]4[ דף. חסרים דפים קנח-קעה )סך הכל חסרים 17 
דפים(. 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. פגמים וקרעים קלים 
בדף השער. נקבי עש בדף השער ובמספר דפים נוספים. חותמות. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $500

143. Bat Ayin, by the Rebbe of Ovruch – 
Zhitomir, 1869 – Segulah Book
Bat Ayin on the Torah, by Rebbe Avraham Dov of 
Ovruch and Safed. Zhitomir: R. Avraham Shalom 
Shadov, 1869.
Third edition, with an approbation by Rebbe Aharon 
of Chernobyl who blesses the publisher and those 
who purchase the book: "I bless him and every person 
that buys this holy book at its full price, that their toil 
should be well rewarded, and G-d should shine His 
light upon them that they merit… all good", and an 
approbation by Rebbe Yaakov Yisrael of Cherkasy 
who blesses those who purchase the book: "And the 
merit of the holy rabbi should stand for them and 
for their children that they should be successful in 
all their endeavors, both spiritual and material, with 
children, life and plenty".
This work was first printed in Jerusalem in 1847, 
based on a manuscript written by one of the 
Rebbe's disciples – R. Yisrael of Fălticeni. In 1850, 
it was reprinted in Zhitomir based on a different 
manuscript written by R. Meshulam Zussman of 
Zhitomir, another disciple of the Rabbi of Ovruch, 
with many differences in content and style.
This is the third edition, printed by the son of 
R. Meshulam Zussman, R. Aryeh Leib, posek in 
Zhitomir. It is based on the 1850 edition, with the 
addition of an introduction and the abovementioned 
approbations.
The author, Rebbe Avraham Dov of Ovruch (1765-
1841), was a prominent Chassidic leader. He was a 
disciple of R. Nachum of Chernobyl and his son R. 
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144. Amud HaAvoda – Czernowitz, 1854 – First Edition – Bibliographically Unknown Leaves – Copy 
of Rebbe Yehuda Horowitz of Dzikov (R. Yidele)

beginning of Yesod HaEmunah and only 2 (those of 
R. Menachem Mendel of Premishlan and R. Moshe 
of Sambor) at the beginning of Amud HaAvoda, 
although most of the approbations relate to the book 
Amud HaAvoda. This was corrected in this copy 
with the addition of two leaves of approbations.
Another bibliographic find are the final four leaves 
– "Errata of Part I" – correction of printing errors in 
Yesod HaEmunah.
The additional leaves of approbations and the 
errata leaves are not listed in the Bibliography of 
the Hebrew Book, nor in the NLI catalog.
Copy of Rebbe Yehuda (R. Yidele) Horowitz-Hager of 
Dzikov (Dzików). His stamps appear on the title page 
and other leaves, in Hebrew and Romanian: "Yehuda 
Hager – dayan Klausenberg". Signature on title page 
and back endpaper: "Yuda… Grosswardein".
Dedication handwritten and signed by R. Yidele on 
the leaf following the title page: "I gave this book 
as a gift to my friend, R. Yehoshua Leifer, Yehuda 
Hager".
Rebbe Yehuda Horowitz-Hager of Dzikov (1905-
1989, Encyclopedia L'Chassidut II, pp. 3-4), son of 
Rebbe Alter Yechezkel Eliyahu of Dzikov, from the 
Ropshitz dynasty. He was raised in Grosswardein in 
the home of his maternal grandfather, Rebbe Yisrael 
Hager of Vizhnitz, the Ahavat Yisrael, and married 
his cousin, daughter of Rebbe Chaim Meir Hager 
of Vizhnitz (adopting the name Hager). He served 
for a while as dayan and posek in Klausenberg (Cluj 
Napoca). During the Holocaust he found refuge 
in Romania, until his immigration to Eretz Israel. 
He refused to undertake a position of leadership, 
yet nonetheless, many Chassidim and admirers 
gathered around him. In his final years, he settled  in 

Amud HaAvoda, explanation of kabbalistic concepts, 
by R. Baruch of Kosov. Czernowitz (Chernivtsi), 
1854. First edition. With approbations by prominent 
Chassidic leaders, R. Menachem Mendel of 
Premishlan and R. Moshe of Sambor.
The main part of the book is a clear, thorough 
explanation of many fundamental kabbalistic 
concepts, reminiscent of the style and approach 
of the kabbalist R. Yosef Irgas in his book Shomer 
Emunim (first published in Amsterdam, 1736). This 
book serves as a kind of continuation to Shomer 
Emunim, and a large part of it is presented in dialog 
form (similar to the structure of the book Shomer 
Emunim).
R. Menachem Mendel of Premishlan (disciple of 
the Baal Shem Tov) writes about the author in his 
approbation: "And we spent several days together, 
and he told me some ideas from the writings of 
the Arizal, and he explained them to me well… it 
entered my heart and I found them very pleasant… 
it seems to me that these are fundamental principles 
of the Torah…".
The author, R. Baruch of Kosov (Kosiv; d. 1782, 
Encyclopedia L'Chassidut, I, pp. 381-383), served 
as maggid in Kosov. He was renowned as a gifted 
orator, and for his exceptional ability to explain and 
clarify abstract concepts of Kabbalah and foundations 
of faith. In his books, he quotes explanations and 
principles from the Baal Shem Tov, the Maggid of 
Mezeritch and their disciples.
This book is the second part of the book Yesod 
HaEmunah (as stated on the title page) Both books 
were published in Czernowitz in 1854, by the same 
publishers and in the same press. In most copies of
these books, 15 approbations were printed at the

London, where he served as rebbe. He was renowned 
for his extraordinary diligence, and as a holy man 
who worshipped G-d with exceptional devotion. He 
wrote halachic responsa and would often record his 
novellae in the margins of his books. Several books 
were published based on these notes. 
[4], 5-6; 202, [4] leaves. Lacking leaves 158-175 
(altogether 17 leaves). 23.5 cm. Good condition. 
Stains and wear. Minor damage and tears to title 
page. Worming to title page and several other leaves. 
Stamps. New leather binding.

Opening price: $500 
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145. ספר ליקוטי רמ"ל - טשרנוביץ, תרט"ז - מהדורה 
ראשונה - וואריאנט

פרשיות  על  החסידות  בדרך  תורה  ליקוטי  רמ"ל,  ליקוטי  ספר 
השבוע, מאת האדמו"ר רבי משה יהודה ליב מסאסוב. טשרנוביץ, 

תרט"ז 1856. מהדורה ראשונה.
חתימה בדף השער: "אלתר ב"ר יעקב צבי ---". 

כ דף. 16 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים מאוד במספר 
דפים. כריכה חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 293. 
סטפנסקי  וברשימת  הביבליוגרפיה  במפעל  דף,  כ  עם  וואריאנט 

חסידות, מס' 293, מופיע יח דף. 

פתיחה: $300

 - תרי"ח  טשרנוביץ,   - שושנים  ליקוטי  ספר   .146
מהדורה ראשונה - חתימת רבי שמואל העליר

ספר ליקוטי שושנים, ליקוטים מתורת האדמו"ר רבי פנחס מקוריץ. 
טשרנוביץ, ]תרי"ח[ 1857. מהדורה ראשונה.

"הק'  צפת:  של  רבה  העליר,  שמואל  רבי  חתימת  השער,  בדף 
שמואל העליר".

בקי  בתורה,  גאון  )תקמ"ו-תרמ"ד(,  העליר  שמואל  רבי  הגאון 
בחכמות העולם ובחכמת הרפואה, נתגדל בבית "החוזה מלובלין" 
צפת במשך ששים  כרבה של  כיהן  ישראל.  לארץ  בעצתו  ועלה 
"הרב  הספר  יצא  בצפת,  הישוב  ולתולדות  )לתולדותיו  שנה 

המנהיג והרופא" – צפת, תשמ"ט(.
תיקון בכתב-יד בדף ב/1. 

עם  קלים,  עש  סימני  קלים.  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 דף.  ח 
פגיעות קלות בטקסט. כריכת עור חדשה. 

סטפנסקי חסידות, מס' 295. 

פתיחה: $400

146. Likutei Shoshanim – Czernowitz, 1857 
– First Edition – Signature of Rabbi Shmuel 
Heller
Likutei Shoshanim, selections from the teachings of 
R. Pinchas of Korets. Czernowitz (Chernivtsi), 1857. 
First edition.
On the title page, signature of R. Shmuel Heller 
Rabbi of Safed. 
R. Shmuel Heller (1786-1884) was a leading Torah 
scholar and a physician, and well versed in general 
studies. He was raised in the home of the Chozeh 
of Lublin and immigrated to Eretz Israel upon his 
advice. He served as rabbi of Safed for sixty years 
(for his biography and the history of the settlement 
in Safed, see: HaRav HaManhig VehaRofeh, Safed 
1989).
Handwritten correction on p. 2a.
8 leaves. 19.5 cm. Good condition. Minor stains. 
Minor worming, slightly affecting text. New leather 
binding. 
Stefansky Chassidut, no. 295. 

Opening price: $400

145. Likutei Ramal – Czernowitz, 1856 – First 
Edition – Variant
Likutei Ramal, Chassidic selections on the weekly 
Torah portions, by Rebbe Moshe Yehuda Leib of 
Sassov. Czernowitz (Chernivtsi), 1856. First edition.
Signature on title page: "Alter son of R. Yaakov 
Tzvi ---".
20 leaves. 16 cm. Good condition. Stains. Minute 
worming to several leaves. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 293.
Variant, with 20 leaves. The Bibliography of the 
Hebrew Book and Stefansky Chassidut record 18 
leaves. 

Opening price: $300
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1869 onwards, fiercely opposed the court of Sadigura 
(the Divrei Chaim writes about the publisher: "My 
friend, R. Shimshon Shlomo of Maramureș showed 
me…"). Furthermore, the list of pre-publication 
subscribers (prenumeranten) includes towns which 
were strongholds of Sadigura Chassidim alongside 
towns which were strongholds of Sanz Chassidim. 
This dispels the rumor that already in 1866, and 
even earlier, there was tension between the Sanz 
and Sadigura courts (see: David Assaf, Beguiled by 
Knowledge, p. 180).
The five pages of prenumeranten lists at the 
beginning of the book provide much information 
regarding prominent figures and places in the 
history of Galician Chassidut.
Stamp on title page: "Naftali Weisblum, son of R. 
Y.Y., grandson of the Tzaddik of Lizhensk and 
Zidichov". Ownership inscription on the title page: 
"Belongs to R. Yaakov Yitzchak Weisblum, grandson 
of the author". 
R. Naftali Weisblum of Bolechov (Bolekhiv; 1862-
1918, Encyclopedia L'Chachmei Galicia, II, pp. 
897-898), a Tzaddik and wonder worker. Many 
Chassidim benefited from his counsel, especially 
on medical issues. A descendant of R. Elimelech of 
Lizhensk (he was the son of R. Yisrael Yosef, son of 
R. Yaakov Yitzchak, son of R. Naftali of Lizhensk, son 
of R. Elazar, son of the Noam Elimelech). His son, R. 
Yaakov Yitzchak Weisblum (1907-1974, Encyclopedia 
L'Chachmei Galicia, II, p. 894), rabbi of Svirzh and a 
rabbi in Haifa. Both R. Yaakov Yitzchak's mother and 
R. Naftali's mother belonged to the Perl (Shoham) 
family, and were descendants of R. Moshe Shoham 
of Dolyna, author of this book. 
[5], 83, 83-149 leaves. 25 cm. Good-fair condition. 
Stains. Wear to first leaves. Marginal tears to title 
page, not affecting text, repaired with paper. Tears 
to several leaves, not affecting text. Worming. New 
binding.
Stefansky Chassidut, no. 594.

Opening price: $300

הגה"ק רבי נפתלי וייסבלום מבלחוב )תרכ"ב-תרע"ח, אנצ' לחכמי 
גליציה, ב', עמ' 897-898(, צדיק ופועל ישועות. חסידים רבים נהנו 
ממנו עצה ותושיה, בעיקר בעניני רפואה. מצאצאי רבי אלימלך 
מליזנסק )בן רבי ישראל יוסף, בן רבי יעקב יצחק, בן רבי נפתלי 
מליזנסק, בן רבי אלעזר בנו של ה"נועם אלימלך"(. בנו רבי יעקב 
יצחק וייסבלום )תרס"ז-תשל"ד, אנצ' לחכמי גליציה, ב', עמ' 894( 
אב"ד סווירז' ומרבני חיפה. אמו של ר' יעקב יצחק היתה מצאצאי 
מדולינא,  שוהם  משה  רבי  הרה"ק  מגזע  )שוהם(  פרל  משפחת 
מצאצאי  היתה  נפתלי  ר'  אם-אביו  גם  שלפנינו,  הספר  מחבר 

משפחת פרל )שוהם(, צאצאי המחבר.
בלאי  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   25 דף.  פג-קמט  פג,   ,]5[
בדפים הראשונים. קרעים בשולי דף השער, ללא פגיעה בטקסט, 
משוקמים בהדבקת נייר. קרעים במספר דפים, ללא פגיעה בטקסט. 

סימני עש. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 594.

פתיחה: $300

 - תרכ"ו  טשרנוביץ,   - חיים  עץ  פרי  שרף  ספר   .147
מהדורה ראשונה - "שמירה גדולה בבית" - הסכמות 
ה"דברי חיים" מצאנז ואדמו"רי רוז'ין וסדיגורה - עותק 

מיוחס לצאצאיו של המחבר ורבי אלימלך מליזנסק

– מקבלת  חיים  עץ  פרי  על ספר  ביאור  חיים,  עץ  פרי  ספר שרף 
הבעש"ט.  תלמיד  דאלינא,  אב"ד  שהם  משה  רבי  מאת  האר"י, 
גדולי  טשרנוביץ, ]תרכ"ו[ 1866. מהדורה ראשונה. עם הסכמות 
החסידות, ה"אוהב ישראל" מאפטא, רבי יצחק מראדוויל, ה"דברי 

חיים" מצאנז ואדמו"רי רוז'ין וסדיגורה.
המחבר, המקובל האלוקי הרה"ק רבי משה שהם אב"ד דאלינא 
)נפטר בשנת תק"פ( היה מצעירי תלמידי ה"בעל שם טוב" הקדוש, 
ואף מביא בספרו "דברי משה" מדברי תורתו. בשנת תקמ"ו התמנה 
אלימלך  רבי  הרה"ק  של  השתדלותו  פי  על  בדאלינא  לאב"ד 
מליז'נסק. ה"אוהב ישראל" מאפטא כותב עליו בהסכמתו: "ידעתי 
לא מש  ומעולם  בנסתר,  הן  בנגלה  הן  גדול  כי  את האיש משה 
"איש  עליו:  כותב  חיים" מצאנז  ה"דברי  תורה".  מתוך אהל של 
אלוקים נורא הוא". בנוסף לספרו זה, חיבר את ספרו "דברי משה" 
על התורה )מז'יבוז' תקע"ח(, ואת ספרו "אמרי שהם" )קולומיה 

תר"מ( על מסכתות כתובות, קדושין ובבא מציעא.
החזקת ספריו בבית נחשבת כשמירה, על פי הסכמתו של הרה"ק 
שהם",  "אמרי  ספרו  על  סקאליא,  אב"ד  שטעג  צבי  יהודה  רבי 
בה נכתב: "ומצוה גדולה שיהא הספר הזה בבית ישראל, כי היא 

שמירה גדולה בבית, כי הוא מתלמודי]![ הבעש"ט ז"ל".
המו"ל של הספר היה מחסידי סדיגורה, ולפיכך מובן מדוע בראש 
הספר מופיעה הסכמת רבו האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה, 
נמנע  לא  זאת,  עם  יחד  אך  רוז'ין,  אדמו"רי  אחיו  הסכמות  לצד 
נלחם  שכידוע,  מצאנז,  חיים"  מה"דברי  הסכמה  לקחת  המו"ל 
)ה"דברי  ואילך  תרכ"ט  משנת  סדיגורה  בחסידי  חורמה  מלחמת 
שמשון  מו'  הרבני  ידידי  לפני  "הראה  המו"ל:  על  כותב  חיים" 
שלמה נ"י ממחוז מארמארש..."(. גם ברשימות ה"פרענומיראנטין" 
שמות  מופיעים  ההדפסה[  על  מראש  לספר ששילמו  ]=המנויים 
ערים ועיירות שהשתייכו לשני ה"מעוזים", הן כאלו שהיו ממעוזי 
סדיגורה, והן כאלו שהיו ממעוזי צאנז. לאור זאת, ניתן להזים את 
השמועה שכבר משנת תרכ"ו – ועוד קודם לכן – שררה מתיחות 
בין חצרות צאנז וסדיגורה )ראה: דוד אסף, הציץ ונפגע, עמ' 180(.

ניתן למצוא  בחמשת עמודי רשימות המנויים שבתחילת הספר, 
פרטי מידע על אישים ועל מקומות חשובים בתולדות החסידות 

בגליציה.
ז"ל  ]=וייסבלום[ בהרי"י  וייס בלאם  חותמת בדף השער: "נפתלי 
נכד להה"צ מליזענסק ומזידיטשוב זצלה"ה". רישום בעלות בדף 
המחבר  הגה"ק  נכד  ויסבלום  יצחק  יעקב  להרב  "שייך  השער: 

זצלה"ה". 
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148. ספר בית אהרן )קרלין( - ברודי, תרל"ה - מהדורה 
ראשונה - כריכת עור מקורית 

ספר בית אהרן, "על התורה ועל העבודה", מאת האדמו"ר רבי 
אהרן פרלוב מקארלין. ברודי, תרל"ה 1875. מהדורה ראשונה.

שני דפי שער.
בראש הספר קובץ "אזהרות קודש" והנהגות בדרך החסידות מאת 
מקארלין,  "הגדול"  אהרן  רבי  קארלין-סטולין:  אדמו"רי  שלשלת 
אשר  רבי  ובנו  )השני(,  אהרן  רבי  בנו  )הראשון(,  אשר  רבי  בנו 

)השני(. 
בדף ו )עמ' 11( נדפס "זמר לשבת מהרב הקדוש האלקי וכו' הרב 
ר' אהרן הגדול זצוקללה"ה מקארלין" – הפיוט הנודע "יה אכסוף 
נועם שבת". בהקדמה לספר שלפנינו מובא הטעם לקריאת שמו 
'בית אהרון': 'ומידי דברו ]רבי אהרון השני[ בכ"ק ]=כתבי קודש[ 
זקנו  מפי  יצא  בית אהרון, כאשר  בפיו הקדוש  קרא שמם  האלו 
לבנו  'הגדול'[ מקארלין  ]רבי אהרון  מוהר"א  כו'  הקדוש האלקי 
שנין  עשר  כבר  היה  כאשר  זצקוללה"ה  אשר  רבינו  כו'  אדמו"ר 
שמע אביו זצ"ל מנגן הזמר יה אכסוף כו' בשבת קודש ושאל אותו 

היכן כתוב הזמר הזה והשיב בבית אהרן...". 
בעמ' ]5[, רישום תאריכי לידות בכתב-יד.

במצב  הדפים  מרבית  בקירוב.  ס"מ   25 עמ'.   ]2[  ,]3[  ,316  ,]6[
טוב. כתמים. בלאי קל. שני דפים מנותקים. חותמות. כריכת עור 

מקורית. בלאי רב ופגמים בכריכה, קרעים עם חיסרון בשדרה.
סטפנסקי חסידות, מס' 82.

ישנם הבדלים בין עותקי המהדורה הראשונה, שתוקנה תוך כדי 
הכיתוב:   ,]4[ בעמ'  מודפס  שלפנינו  בעותק  לדוגמה,  הדפסתה. 
"להתודע ולהגלות שיש ת"י ]תחת ידינו[ הסכמות מצדיקי דורינו 

ותבא  ושאנן,  בטח  ישכן  לדברינו  והשומע  ספרד...  ורבני  ואיסורים מחכמי  וגם הסכמות  הק'.  ע"ד הדפסת הספר  המפורסמים שליט"א 
עליו ברכת טוב". בחלק מהעותקים מופיע קטע זה בנוסח שונה ובמיקום אחר ]על שלבי הדפסת הספר ותיקונים בזמן ההדפסה, שהביאו 
להבדלים בין טפסים שונים של הספר, ראה: מאמר הרב א' שור, על דרכי כתיבת והדפסת ספה"ק בית אהרן, בית אהרן וישראל, שנה ו 

גליון א )לא(, עמ' קלט-קמז[.

פתיחה: $1000

147. Seraf Pri Etz Chaim – Czernowitz, 1866 – 
First Edition – "Great Protection for the Home" – 
Approbations by the Divrei Chaim of Sanz and 
the Rebbes of Ruzhin and Sadigura – Important 
Ownership, Descendants of the Author and of 
Rebbe Elimelech of Lizhensk
Seraf Pri Etz Chaim, commentary to the book Pri 
Etz Chaim – kabbalah of the Arizal, by R. Moshe 
Shoham Rabbi of Dolyna, disciple of the Baal Shem 
Tov. Czernowitz (Chernivtsi), 1866. First edition. 
With approbations by prominent Chassidic leaders, 
the Ohev Yisrael of Apta, R. Yitzchak of Radvil, the 
Divrei Chaim of Sanz and the rebbes of Ruzhin and 
Sadigura. 
The author, R. Moshe Shoham Rabbi of Dolyna (d. 
1820) was one of the youngest disciples of the Baal 
Shem Tov, and he quotes the latter's teachings in 
his book Divrei Moshe. In 1786, he was appointed 
rabbi of Dolyna, through the efforts of R. Elimelech 
of Lizhensk. The Ohev Yisrael of Apta writes in his 
approbation: "I know that he is well versed both in 
revealed and hidden realms of the Torah, and he has 
never departed from the tent of Torah study". The 
Divrei Chaim of Sanz praises him: "An exceptional, 
G-dly man". Apart from this book, he authored 
Divrei Moshe on the Torah (Mezhibuzh 1818), and 
Imrei Shoham (Kolomyia 1780) on Tractates Ketubot, 
Kiddushin and Bava Metzia.
The presence of this book in one's home is considered 
a protection, as R. Yehuda Tzvi Steg Rabbi of Skolye 
asserts in his approbation to the book Imrei Shoham: 
"It is a great mitzva for this book to be found 
in Jewish homes, and it serves as a wonderful 
protection for the home, since he was a disciple of 
the Baal Shem Tov".
The publisher of this book was a Chassid of 
Sadigura, and understandably the book bears 
approbations by his teacher, Rebbe Avraham Yaakov 
of Sadigura, and by the latter's brothers, rebbes of 
Ruzhin. Nevertheless, the publisher also sought the 
approbation of the Divrei Chaim of Sanz, who, from 
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149. Responsa HaRim – Józefów, 1867 – First Edition – Segulah for Halting an Epidemic
dissemination of the teachings of this Tzaddik, 
who studied... Torah in holiness and purity, will 
be a segulah that the plague should cease. About 
such Torah teachings it says: Great is Torah, since 
it gives life to its observers". When the Sefat Emet 
heard the words of the rebbe of Alexander, he 
began preparing his grandfather's responsa for 
print, "as soon as it was printed, the epidemic 
ceased" (see Meir Einei HaGolah, section 664).
[1], 157 leaves. 34.5 cm. Wide margins. Good 
condition. Stains. Early leather spine, partially 
restored.
Stefansky Chassidut, no. 211.

Opening price: $300 

Responsa HaRim, responsa on all four parts 
of Shulchan Aruch, and novellae on several 
tractates, by Rebbe Yitzchak Meir Alter of Ger, the 
Chiddushei HaRim. Józefów, 1867. First edition.
This book is the first composition of the teachings 
of the Chiddushei HaRim to be printed.
An interesting event occurred surrounding the 
printing of this book: in 1867, a severe plague 
was sweeping through the towns and villages 
of Poland, and causing many deaths. Rebbe 
Chanoch Heinich of Alexander sent one of his 
Chassidim, R. Shlomo Buchweitz of Warsaw on a 
mission to the Sefat Emet of Ger, to ask him to 
begin printing the works of his grandfather, the 
Chiddushei HaRim. He claimed that "surely the

149. ספר שו"ת הרי"מ - יוזפוף, תרכ"ז - מהדורה 
ראשונה - ספר סגולה לעצירת מגפה

שולחן  חלקי  בארבעת  ותשובות  שאלות  הרי"מ,  שו"ת  ספר 
ערוך, וחידושים על כמה מסכתות, מאת האדמו"ר רבי יצחק 
מאיר אלתר מגור, בעל "חידושי הרי"מ". יוזפוף, תרכ"ז 1867. 

מהדורה ראשונה.
ספר זה הנו החיבור הראשון מתורתו של ה"חידושי הרי"ם", 

אשר נדפס לפני כל חיבוריו.
על הדפסת ספר זה מסופר סיפור מעניין: בשנת תרכ"ז הכתה 
רבים.  חללים  שהפילה  פולין,  ובעיירות  בערי  קשה  מגפה 
רבי חנוך העניך מאלכסנדר שלח בשנה ההיא את  האדמו"ר 
בוכווייץ מווארשא, בשליחות אל  אחד החסידים, רבי שלמה 
ה"שפת אמת" מגור, לבקש ממנו שיתחיל להדפיס את חיבורי 
שיפסק  סגולה  יהיה  "בודאי  ולדבריו:  הרי"ם",  ה"חידושי  זקנו 
המחלה, כשיתפרסמו דברים של גאון וצדיק אשר למד לאמיתה 
של תורה בקדושה וטהרה, ועל דברי תורה כאלו נאמר: גדולה 
אמת"  ה"שפת  כששמע  לעושיה".  חיים  נותנת  שהיא  תורה 
את דברי האדמו"ר מאלכסנדר, החל לערוך ולהכין לדפוס את 
כתבי השו"ת של זקנו, "וכאשר אך הופיע לאור הדפוס נפסקה 

המחלה" )ראה "מאיר עיני הגולה", סעיף תרסד(.
כתמים.  טוב.  מצב  רחבים.  שוליים  ס"מ.   34.5 דף.  קנז   ,]1[

כריכת עור עתיקה, משוחזרת בחלקה.
סטפנסקי חסידות מס' 211.

פתיחה: $300

148. Beit Aharon (Karlin) – Brody, 1875 – First Edition 
– Original Leather Binding
Beit Aharon, "on Torah and worship of G-d", by Rebbe 
Aharon Perlow of Karlin. Brody, 1875. First edition.
Two title pages.
The book begins with a collection of Azharot Kodesh, 
and records of Chassidic practices from the rebbes of the 
Karlin-Stolin dynasty: R. Aharon HaGadol of Karlin, his 
son R. Asher (the first), the latter's son R. Aharon (the 
second), and his son R. Asher (the second).
The renowned Shabbat song – Kah Echsof Noam Shabbat 
by R. Aharon HaGadol of Karlin is printed on leaf 6 (p. 
11). The foreword explains that this book was named 
Beit Aharon, since that was how R. Aharon of Karlin (the 
second) would refer to his writings, in reminiscence of the 
way his grandfather R. Aharon HaGadol, when his son R. 
Asher once inquired at the age of 10 as to the origins of the 
song Kah Echsof, replied "Beit Aharon".
Birth records on p. [5].
[6], 316, [3], [2] pages. Approx. 25 cm. Most leaves in 
good condition. Stains. Minor wear. Two detached leaves. 
Stamps. Original leather binding. Significant wear and 
damage to binding, open tears to spine.
Stefansky Chassidut, no. 82.
Some corrections were made to this first edition during 
the course of the printing, resulting in differences 
between the different copies. For instance, in this copy, 
the following announcement was printed on p. [4]: "To 
inform that approbations by prominent Tzaddikim of our 
generation for this printing are in our possession, as well 
as approbations and copyright warnings from Sephardi 
Torah scholars and rabbis… and whoever heeds our words 
will be secure and tranquil, and the blessing of goodness 
will be applied to him". In some copies, this passage was 
printed in a different location, with textual variations (see 
article by R. A. Shor, Regarding the Writing and Printing 
Process of the Book Beit Aharon, Beit Aharon VeYisrael, 
year VI, Issue I (31), pp. 139-147, regarding the stages of 
printing of this book, and the corrections made during the 
course of the printing, resulting in differences between the 
various copies of the book).

Opening price: $1000
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Grodzisk, Rebbe Yaakov Tzvi of Parysów and others.
Death records on front endpaper. 
[4], 32; 30; 22; 32 leaves. 25.5 cm. Good-fair condition. 
Stains and wear, mostly to first pages. Open tear to 
last leaf, affecting text, repaired. First leaves slightly 
loose, with strips of paper to margins. Old binding, 
with new spine. 
Stefansky Chassidut, no. 607.

Opening price: $800

150. Toldot Yitzchak (Neshchiz) – First Edition 
– Warsaw, 1868 – Segulah Book 
Toldot Yitzchak, Chassidic essays on the Torah, on the 
Jewish Holidays and on Tehillim, by Rebbe Yitzchak 
Shapiro of Neshchiz (Niesuchojeże). Warsaw, 1868. 
First edition. Two title pages.
With approbations of leading Chassidic rebbes, 
the Divrei Chaim of Sanz, the Maggid of Trisk, 
Rebbe Yehoshua of Ostrova and Rebbe Elimelech of 
Grodzisk. Rebbe Elimelech of Grodzisk writes in his 
approbation of the segulah in possessing this book: 
"It is fitting for every Jewish person to bring this book 
into his home so as to procure enduring blessing".
Noted on the second title page, after the name of 
the printer: "…who in 1864 printed 6000 books of 
Tehillim, sponsored by Maran [Rebbe Yitzchak of 
Neshchiz] to benefit the public". Reputedly, when 
delivering his teachings on Tehillim, which are 
printed in this book, R. Yitzchak of Neshchiz held 
and read from the Tehillim printed in Warsaw 
(Zichron Tov, Regarding His Novellae, no. 11; for 
further information about this edition of Tehillim, 
see: Kedem Auction 65, item 129).
Throughout his lifetime, the author, Rebbe Yitzchak 
of Neshchiz, rarely lectured in public. However, in 
the last year of his life, he delivered teachings on the 
Torah and on Tehillim almost daily. These teachings 
were written down and edited by his disciple and 
faithful assistant, R. Yitzchak Landau, who published 
them in this book several months after the author's 
passing (as recounted in length in Zichron Tov, by 
the aforementioned R. Yitzchak Landau).
Rebbe Yitzchak of Neshchiz (1789-1868) was the 
youngest son of Rebbe Mordechai of Neshchiz. He 
was a close disciple of R. Levi Yitzchak of Berditchev, 
whose granddaughter he married, and transmitted 
many Torah thoughts in his name. He was also a 
disciple of R. Baruch of Medzhybizh and of the 
Chozeh of Lublin. Appointed Rebbe at a young age, 
he held this position for over sixty years. He was 
reputed for his prayers, the wonders he performed 
and his Heavenly revelations. He was revered by all 
Chassidic sects for his holiness and exceptional piety. 
Among his renowned disciples: Rebbe Elimelech of 

150. ספר תולדות יצחק )נסכיז( - מהדורה ראשונה - 
וורשא, תרכ"ח - ספר סגולה 

ספר תולדת יצחק, מאמרי חסידות על פרשיות התורה והמועדים, 
מנעסכיז.  שפירא  יצחק  רבי  האדמו"ר  מאת  תהלים,  ספר  ועל 

וורשא, ]תרכ"ח[ 1868. מהדורה ראשונה. שני שערים.
חיים"  ה"דברי  בעל  האדמו"רים  החסידות,  גדולי  הסכמות  עם 
אלימלך  ורבי  מאוסטרובה  יהושע  רבי  מטריסק,  המגיד  מצאנז, 
כותב בהסכמתו  רבי אלימלך מגרודז'יסק  מגרודז'יסק. האדמו"ר 
]=אחינו  אחב"י  לכל  "ומהראוי  בבית:  הספר  החזקת  סגולת  על 
בני ישראל[ עדת ישורון להביא כ"א ]=כל אחד[ ס']פר[ הק']דוש[ 

הלזה בחדרי משכיותו למען להיות למשמרת ברכה".
"אשר  העובדה:  צוינה  המדפיס,  לשם  סמוך  השני,  השער  בדף 
מרן  בהוצאת  תהלים  ספרי  אלפים  ששת  תרכ"ד  בשנת  הדפיס 
זצוקלה"ה ]האדמו"ר רבי יצחק מנסכיז[ כדי לזכות את הרבים". 
על  רעיונותיו  את  אומר  מנסכיז  יצחק  רבי  שהיה  שבעת  מסופר 
תהלים שנדפסו בספר שלפנינו, "היה רגיל כבוד אדמו"ר להחזיק... 
תורתו"  חידושי  מבאר  היה  ומהם  בווארשא,  שהדפיס  התהלים 
)זכרון טוב, ענייני חידושי תורתו, אות יא; על מהדורת תהלים זו, 

ראה: קטלוג קדם, מכירה 65, פריט 129(.
 )Niesuchojeże )נשכיז  מנסכיז  יצחק  רבי  האדמו"ר  המחבר 
המעיט כל ימיו באמירת דברי תורה. רק בשנה האחרונה לחייו 
יום ביומו את רעיונותיו על הפרשיות  התחיל לומר כמעט מידי 
הנאמן  ומשמשו  תלמידו  ידי  על  נכתבו  הדברים  התהלים.  ועל 
פעמים.  מספר  ידו  על  והוגהו  לנדא  יצחק  רבי  הספר(  )מו"ל 
מכתבים אלו נדפס הספר שלפנינו, מספר חודשים לאחר פטירת 
המחבר )על זאת מסופר באריכות רבה בספר "זכרון טוב" שחיבר 

רבי יצחק לנדא הנ"ל(.
האדמו"ר רבי יצחק מנסכיז )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 
נתמנה  מלובלין".  ו"החוזה  ממז'יבוז'  ברוך  רבי  של  תלמידם  גם 
לאדמו"ר בגיל צעיר וכיהן למעלה משישים שנה באדמו"רות. נודע 
וגילויים שמימיים. נערץ בכל חוגי  בתפילותיו ובמעשי "מופתים" 
החסידות, כאיש קדוש ומופלא בחסידותו. "עבודתו עבודת הקודש 
ליחד יחודים ולהמשיך שפע רב טוב לבית ישראל – בבחינת צדיק 
יסוד עולם" )עפ"י מכתב רבי ברוך שפירא מבחירי חסידי פשיסחא 
וקוצק, אל בעל ה"שפת אמת"(. מתלמידיו הנודעים, האדמו"רים 

רבי אלימלך מגרודז'יסק, רבי יעקב צבי מפוריסוב ועוד.
רישומי פטירות בדף הפורזץ. 

]4[, לב; ל; כב; לב דף. 25.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי, 
עם  האחרון,  בדף  משוקם  חסר  קרע  הראשונים.  בדפים  בעיקר 
נייר  הדבקות  עם  רופפים,  מעט  ראשונים  דפים  בטקסט.  פגיעה 

בשולי הדפים. כריכה ישנה, עם שדרה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 607. 

פתיחה: $800
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They were cherished by rebbes of various dynasties 
(the Zidichov dynasty, the Divrei Chaim and his 
descendants, the Tzemach Tzedek of Lubavitch, and 
others), who extolled the exceptional holiness of the 
kabbalistic teachings contained in his commentaries.
In the author's letter sent to Hungary, regarding 
the distribution of the Chumashim with his holy 
commentary, he writes his special blessing and 
notes the segulah of his holy books: "…I am sure that 
anyone who has our Chumash in his home will be 
spared from any misfortune and harm, illness and 
lack, and his home will be filled with G-d's blessing 
and all good, success, wealth and longevity for him 
and his offspring… children, life and sustenance, 
benevolence and mercy, favorable judgement, for 
long life".
Two title pages per volume. Bereshit: [2], 283, 
[9] leaves. Shemot: [2], 320, [46] leaves. One leaf 
detached. Vayikra and Shir HaShirim: [3], 300, [11]; 
[4], 15-62 leaves. Bamidbar and Ruth: [5], 225, [15] 
leaves. Leaf of approbations from Vayikra volume 
appears again in this volume, with two additional 
leaves of approbations. Devarim, Eicha and Kohelet: 
[3], 211, [1], 26 leaves. Lacking [1] leaf of Aseret 
HaDibrot with upper cantillation marks. [1] leaf after 
leaf 211, with blessings over the Haftara, bound after 
Devarim instead of at the beginning of the volume.
Five volumes. 26.5-28.5 cm. Overall good condition. 
Stains, including dampstains. Wear to some leaves. 
Tears to title pages and other leaves (including open 
tears affecting text), repaired. Worming to some 
volumes. Stamps and handwritten inscriptions. 
New, non-uniform bindings.
Stefansky Chassidut, no. 218.

Opening price: $1500

ריא,   ,]3[ וקהלת:  איכה  ומגילות  דברים  נוספים.  הסכמות  דפי 
 ]1[ עליון".  בטעם  הדברות  "עשרת  עם  דף   ]1[ חסר  דף.  כו   ,]1[
דף לאחר דף ריא, עם סדר ברכות ההפטרה, נכרך בסוף החומש 

במקום בתחילת הכרך. 
בהם  כתמים,  טוב.  כללי  מצב  ס"מ.   28.5-26.5 כרכים.  חמישה 
)כולל  משוקמים  קרעים  מהדפים.  בחלק  בלאי  רטיבות.  כתמי 
בדפי השער(, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט. סימני עש 
במספר כרכים. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכות חדשות )לא 

אחידות(.
סטפנסקי חסידות, מס' 218. 

פתיחה: $1500

- מהדורה  קומרנא  "היכל הברכה"  חומשים  סט   .151
ראשונה - ספר סגולה, עם הבטחת המחבר: "ומובטחני 
שכל מי שיהיה חומש שלנו בביתו, ינצל מכל רע ומכל 
ד'  ברכת  מלא  ביתו  ויהי  ומחסרון,  ומחליים  רע  פגע 

וכל טוב והצלחה ועושר וחיים ארוכים"

סודות  פי  על  הברכה,  היכל  פירושי  עם  תורה  חומשי  חמשה 
יהודה  אייזיק  יצחק  רבי  מהאדמו"ר  הבעש"ט,  ורבינו  האר"י 
]תרכ"ד-תרל"ד  למברג,  וקומרנא.  זידיטשוב  אב"ד  ספרין  יחיאל 
שנדפסה  ראשונה  מהדורה  באלאבן.  פעסיל  דפוס   .]1864-1874
בחיי המחבר הקדוש, במשך כעשר שנים )סדר ההדפסה: במדבר, 
תרכ"ד; ויקרא, תרכ"ו; בראשית, תרכ"ט; שמות, תרל"ב; דברים, 

תרל"ד(. חמישה כרכים.
האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין 
מגדולי  קדוש-עליון,  )תקס"ו-תרל"ד(,  וקומרנא  זידיטשוב  אב"ד 
מעתיקי השמועה של תורת הבעש"ט, בן-אחיו ותלמידו המובהק 
של "שר בית הזהר" האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. חביב 
שדכנו(,  אף  )שהיה  מלובלין"  "החוזה  החסידות:  גדולי  על  היה 
הרב מאפטא, רבי משה צבי מסווראן, דודו רבי משה מסאמבור, 
רבי ישראל מרוזין ועוד. מחבר ספרי חסידות וקבלה רבים ופירושי 
האר"י  סודות  פי  על  תורה,  חומשי  חמשה  על  הברכה"  "היכל 
של  היסוד  מספרי  הנם  הברכה"  "היכל  חומשי  הבעש"ט.  ורבינו 
להם  היתה  מיוחדת  חביבות  הקבלה.  ותורת  החסידית  ההגות 
חיים"  ה"דברי  זידיטשוב,  )בית  החוגים  מכל  אדמו"רים  אצל 
מעלת  את  ששיבחו  ועוד(  מליובוויטש  צדק"  ה"צמח  וצאצאיו, 

וקדושת דברי הסוד שבפירושיו. 
הפצת  אודות  אונגארן,  ארץ  לאנשי  המחבר  רבינו  של  במכתבו 
החומשים עם פירושו הקדוש, כותב המחבר את ברכתו המיוחדת 
וסגולת ספריו הקדושים: "...ומובטחני שכל מי שיהיה חומש שלנו 
ויהי ביתו  ומחסרון  ומחליים  ומכל פגע רע  ינצל מכל רע  בביתו 
מלא ברכת ד' וכל טוב והצלחה ועושר וחיים ארוכים לו ולבניו... 
ולחיים  לזכות  הכף  והכרעת  ורחמים  וחסדים  ומזונא  חיי  בבני 

ארוכים".
שני שערים לכל כרך. בראשית: ]2[, רפג, ]9[ דף. שמות: ]2[, שכ, 
ש,   ,]3[ השירים:  שיר  ומגילת  ויקרא  מנותק.  אחד  דף  דף.   ]46[
]11[; ]4[, טו-סב דף. במדבר ומגילת רות: ]5[, רכה, ]15[ דף. דף 
ההסכמות המופיע בספר ויקרא, נכרך כאן פעם נוספת לצד שני 
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152. תורת כהנים עם פירוש עשירית האיפה )קומרנא( 
- למברג, תר"ט - מהדורה ראשונה - עותק עם שוליים 

רחבים

ספר תורת כהנים, עם פירוש עשירית האיפה, מאת האדמו"ר רבי 
זידיטשוב וקומרנא, בעל  יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין אב"ד 

"היכל הברכה". למברג, ]תר"ט[ 1848. מהדורה ראשונה.
בספר נדפסו הסכמותיהם של ה"ישמח משה" ומהר"ם א"ש. לפי 
לאוהעל  משה"  ה"ישמח  אל  מקומרנא  האדמו"ר  נסע  המסופר, 
כדי לקבל את הסכמתו על הספר. ה"ישמח משה" היה אז חלוש 
שורש  את  מקומרנא  האדמו"ר  גילה  הזדמנות  ובאותה  וחולה, 
נשמתם של ה"ישמח משה" ושל נכדו בעל "ייטב לב". סיפור פלא 
נוסף התרחש כאשר ביקש את הסכמתו של מהר"ם א"ש. ראה 

בהרחבה על שני הסיפורים בחומר המצורף. 
האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין 
מגדולי  קדוש-עליון,  )תקס"ו-תרל"ד(,  וקומרנא  זידיטשוב  אב"ד 
מעתיקי השמועה של תורת הבעש"ט, בן-אחיו ותלמידו המובהק 
של "שר בית הזהר" האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. חביב 
שדכנו(,  אף  )שהיה  מלובלין"  "החוזה  החסידות:  גדולי  על  היה 
הרב מאפטא, רבי משה צבי מסווראן, דודו רבי משה מסאמבור, 
רבי ישראל מרוזין ועוד. מחבר ספרי חסידות וקבלה רבים ופירושי 
האר"י  סודות  פי  על  תורה,  חומשי  חמשה  על  הברכה"  "היכל 
של  היסוד  מספרי  הנם  הברכה"  "היכל  חומשי  הבעש"ט.  ורבינו 
להם  היתה  מיוחדת  חביבות  הקבלה.  ותורת  החסידית  ההגות 
חיים"  ה"דברי  זידיטשוב,  )בית  החוגים  מכל  אדמו"רים  אצל 
מעלת  את  ששיבחו  ועוד(  מליובוויטש  צדק"  ה"צמח  וצאצאיו, 

וקדושת דברי הסוד שבפירושיו.
נד  דף  של  העמודים  שני  משובשת(.  דפים  )ספירת  דף  קנח   ,]2[
)הראשון( נדפסו פעמיים. דפים פג וקיז נכרכו שלא במקומם. 43.5 
ס"מ. שוליים רחבים. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות 
מהדפים.  ובחלק  השער  בדף  עש  סימני  וקמטים.  בלאי  גדולים. 

בשולי דף השער מודבק נייר לחיזוק. חותמות. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 656.

פתיחה: $500

151. Set of Chumashim – "Heichal HaBerachah" 
Komarno – First Edition – Segulah, with a 
Blessing by the Author, "I am sure that anyone 
who has our Chumash in his home will be 
spared from any misfortune and harm, illness 
and lack, and his home will be filled with G-d's 
blessing and all good, success, wealth and 
longevity"
Five Books of the Torah with the Heichal HaBerachah 
commentary, based on the kabbalistic teachings of 
the Ari and the Baal Shem Tov, by Rebbe Yitzchak 
Eizik Yehuda Yechiel Safrin, Rabbi of Zidichov 
(Zhydachiv) and Komarno. Lviv: Pessel Balaban, 
[1864-1874]. First edition, printed during the lifetime 
of the author over the course of approximately ten 
years (order of printing: Bamidbar, 1864; Vayikra, 
1866; Bereshit, 1869; Shemot, 1872; Devarim, 1874). 
Five volumes.
Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel Safrin Rabbi 
of Zidichov and Komarno (1806-1874), a G-dly 
kabbalist and leading transmitter of the teachings of 
the Baal Shem Tov, a nephew and close disciple of 
the Sar Beit HaZohar, Rebbe Tzvi Hirsh of Zidichov. 
He was cherished by foremost Chassidic leaders – the 
Chozeh of Lublin (who served as his matchmaker), 
the Rebbe of Apta, R. Moshe Tzvi of Savran, his 
uncle R. Moshe of Sambor, R. Yisrael of Ruzhin, 
and others. He authored many books on Chassidut 
and Kabbalah, including the Heichal HaBerachah 
commentary to the Five Books of the Torah, based on 
the teachings of the Arizal and the Baal Shem Tov. 
The Heichal HaBerachah Chumashim are considered 
classic books in Chassidic thought and Kabbalah. 

152



154

ספטמבר 2020

153. ספר זוהר חי )קומרנא( - למברג-פרמישלה, תרל"ה-תרמ"א - מהדורה ראשונה - סט שלם
ספר זוהר חי, פירוש על ספר הזהר על פי הקבלה והחסידות, מאת האדמו"ר המקובל רבי יצחק אייזיק יהודה 
 .1875-1881 תרל"ה-]תרמ"א[  למברג-פרמישלה,  הברכה".  "היכל  בעל  וקומרנא,  זידיטשוב  אב"ד  ספרין  יחיאל 

מהדורה ראשונה. סט שלם – חמישה חלקים בחמישה כרכים.
ספר זוהר חי הוא פירוש עמוק ומקורי על הזהר הקדוש, בנוי על יסודות תורת האריז"ל ועל יסודות תורת הבעש"ט. 
המחבר משלב וממזג בחיבורו זה, כמו בכל חיבוריו, את הקבלה עם החסידות. בשונה משאר חיבוריו שנדפסו 
בחייו, חיבורו זה נדפס לאחר פטירתו, על ידי בנו האדמו"ר רבי אליעזר צבי, בעל "דמשק אליעזר". הכרך הראשון 
נדפס בשנת האבל, ובתחילתו נדפסה הקדמה ארוכה ומופלאה מאת בנו ה"דמשק אליעזר". בהקדמה מספר בנו 
על מדרגותיו המופלאות של אביו בתורה ובעבודת ה', ומספר על גילויי רוח הקודש ועל מופתים שמימיים שראה 

בעיניו אצל אביו הקדוש.
בין היתר מספר בנו שלאחר שכתב אביו את ארבעת הדפים הראשונים של פירושו, נכנס אל אביו מישהו שביקש 
ממנו שיתפלל על חולה מסוכן. אביו שראה ברוח קודשו שאותו חולה זקוק לרחמי שמים מרובים, אמר לאותו 
אחד: "אין לי שום דרך לעזור לו, אלא יש תחת ידי ארבעה דפין שכתבתי על הזוהר, לך ואמור להחולה הזה שאני 
נותן לו במתנה גמורה חדושים של הזוהר... ובזכות זה אפשר יכריע הכף זכות ויחיה לאורך ימים ושנים". וכך 
עשה האיש, "ומיד כשאמר האיש הזה להחולה דבורים הללו, התחיל תיכף להזיע, ונתרפא". עוד מסופר בהמשך 
ההקדמה, שארבעת הדפים הראשונים מהפירוש היו על שתי השורות הראשונות של הקדמת הזהר. דפים אלו 
נכתבו בקיץ תרי"ז, ומאז עשה הפסקה של עשר שנים מכתיבת הפירוש. בערך בשנת תרכ"ז "ראה בחלום הבעש"ט 
זלה"ה, והסכים עמו שיתחיל לכתוב פירוש על הזוהר... ותיכף ומיד ביום המחרת התחיל לכתוב". את פירושו 
סיים לכתוב מספר שבועות לפני פטירתו. ב"סיום הספר" שבסוף הכרך החמישי, מספר בנו המו"ל, שאביו השביעו 
פעמיים בתקיעת כף קודם פטירתו "שאדפוס פרושו זהר חי הזה עד גמירא על נייר שרייב ]=נייר כתיבה[ ושמחתי 

במה שגמרתי אמונתי ]=הבטחתי[ שלי וקיימתי דברי אאמו"ר זלה"ה".
האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין אב"ד זידיטשוב וקומרנא )תקס"ו-תרל"ד(, קדוש-

עליון, מגדולי מעתיקי השמועה של תורת הבעש"ט, בן-אחיו ותלמידו המובהק של "שר בית הזהר" האדמו"ר רבי 
צבי הירש מזידיטשוב. חביב היה על גדולי החסידות: "החוזה מלובלין" )שהיה אף שדכנו(, הרב מאפטא, רבי משה 
צבי מסווראן, דודו רבי משה מסאמבור, רבי ישראל מרוזין ועוד. מחבר ספרי חסידות וקבלה רבים ופירושי "היכל 
הברכה" על חמשה חומשי תורה, על פי סודות האר"י ורבינו הבעש"ט. חומשי "היכל הברכה" הנם מספרי היסוד 
של ההגות החסידית ותורת הקבלה. חביבות מיוחדת היתה להם אצל אדמו"רים מכל החוגים )בית זידיטשוב, 

ה"דברי חיים" וצאצאיו, ה"צמח צדק" מליובוויטש ועוד( ששיבחו את מעלת וקדושת דברי הסוד שבפירושיו.
]1[, רטז-שמח,  ]4[, רטו דף. כרך שני )בראשית חלק שני(:  חמישה כרכים. כרך ראשון )בראשית חלק ראשון(: 
שמח-תנו, ]1[ דף. כרך שלישי )שמות חלק ראשון(: ]4[, קסו דף. כרך רביעי )שמות חלק שני(: ]2[, רפו, ]2[ דף. 
)ויקרא-דברים(: ]2[, רכח, ]4[ דף. חסר דף אחד מ-]5[ הדפים האחרונים, עם סיום הספר מאת בן  כרך חמישי 
המחבר. 24-23 ס"מ בקירוב. נייר יבש ושביר )לעיתים גם מעט כהה(. מצב כללי טוב. כתמים. קרעים משוקמים 
כריכות  בודדים.  במקומות  קלים  עש  סימני  הדפים(.  מן  באחד  בטקסט  קלה מאוד  פגיעה  )עם  מקומות  במספר 

חדשות )אחידות(. 
סטפנסקי חסידות, מס' 195. 

פתיחה: $1000

152. Torat Kohanim with the Asirit HaEifah Commentary 
(Komarno) – Lemberg, 1848 – First Edition – Wide-Margined Copy
Torat Kohanim with the Asirit HaEifah commentary, by Rebbe 
Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel Safrin, Rabbi of Zidichov (Zhydachiv) 
and Komarno, author of Heichal HaBerachah. Lemberg (Lviv), 1848. 
First edition. 
The book includes approbations by the Yismach Moshe and Maharam 
Ash. Reputedly, the Rebbe of Komarno travelled to Ujhely to receive an 
approbation from the Yismach Moshe. The Yismach Moshe was ill at the 
time, and the Rebbe of Komarno revealed then the root of the Yismach 
Moshe's soul and the root of the soul of his grandson, the Yitav Lev. 
Another wondrous incident occurred when he sought an approbation by 
Maharam Ash. See enclosed material for further details.
Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel Safrin Rabbi of Zidichov and 
Komarno (1806-1874), a G-dly kabbalist and leading transmitter of the 
teachings of the Baal Shem Tov, a nephew and close disciple of the 
Sar Beit HaZohar, Rebbe Tzvi Hirsh of Zidichov. He was cherished by 
foremost Chassidic leaders – the Chozeh of Lublin (who served as his 
matchmaker), the Rebbe of Apta, R. Moshe Tzvi of Savran, his uncle R. 
Moshe of Sambor, R. Yisrael of Ruzhin, and others. He authored many 
books on Chassidut and Kabbalah, including the Heichal HaBerachah 
commentary to the Five Books of the Torah, based on the teachings of 
the Arizal and the Baal Shem Tov. The Heichal HaBerachah Chumashim 
are considered classic books in Chassidic thought and Kabbalah. They 
were cherished by rebbes of various dynasties (the Zidichov dynasty, the 
Divrei Chaim and his descendants, the Tzemach Tzedek of Lubavitch, 
and others), who extolled the exceptional holiness of the kabbalistic 
teachings contained in his commentaries.
[2], 158 leaves (misfoliation). Both sides of (first) leaf 54 were printed 
twice. Leaves 83 and 117 bound out of sequence. 43.5 cm. Wide 
margins. Good-fair condition. Stains, including large dampstains. Wear 
and creases. Worming to title page and some other leaves. Title page 
reinforced with strips of paper to margins. Stamps. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 656.

Opening price: $500
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153. Zohar Chai (Komarno) – Lviv-Premishla, 1875-1881 – First Edition – Complete Set
and regained his health". Further in the foreword, he 
relates that the first four leaves of the commentary 
pertain to the first two lines of the introduction to the 
Zohar. These four leaves were written in the summer 
of 1857, and thereafter the author took a ten-year 
hiatus from composing his commentary. In ca. 1867, 
"he saw the Baal Shem Tov in a dream, and agreed 
to begin composing a commentary to the Zohar… 
immediately on the next day, he began writing". He 
completed the commentary several weeks before 
his passing. In the conclusion at the end of the fifth 
volume, his son and publisher relates that on two 
occasions before his passing, his father made him 
promise to publish the Zohar Chai commentary, 
"and I rejoice that I have honored my pledge and 
fulfilled the words of my father".
Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel Safrin Rabbi 
of Zidichov and Komarno (1806-1874), a G-dly 
kabbalist and leading transmitter of the teachings of 
the Baal Shem Tov, a nephew and close disciple of 
the Sar Beit HaZohar, Rebbe Tzvi Hirsh of Zidichov. 
He was cherished by foremost Chassidic leaders – the 
Chozeh of Lublin (who served as his matchmaker), 
the Rebbe of Apta, R. Moshe Tzvi of Savran, his 
uncle R. Moshe of Sambor, R. Yisrael of Ruzhin, 
and others. He authored many books on Chassidut 
and Kabbalah, including the Heichal HaBerachah 
commentary to the Five Books of the Torah, based on 
the teachings of the Arizal and the Baal Shem Tov. 
The Heichal HaBerachah Chumashim are considered 
classic books in Chassidic thought and Kabbalah. 
They were cherished by rebbes of various dynasties 
(the Zidichov dynasty, the Divrei Chaim and his 
descendants, the Tzemach Tzedek of Lubavitch, and 
others), who extolled the exceptional holiness of the 
kabbalistic teachings contained in his commentaries.
Five volumes. Vol. I (Bereshit, Part I): [4], 215 leaves. 

Zohar Chai, commentary to the Zohar based on 
Kabbalah and Chassidut, by the kabbalist Rebbe 
Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel Safrin, Rabbi of 
Zidichov (Zhydachiv) and Komarno, author of 
Heichal HaBerachah. Lviv-Premishla (Przemyśl), 
1875-1881. First edition. Complete set – five parts in 
five volumes.
Zohar Chai is an original and profound commentary 
to the Zohar, based on fundamentals of the teachings 
of the Arizal and the Baal Shem Tov. In this 
composition, the author interweaves and combines 
Kabbalah and Chassidut, as he does in all his works. 
Unlike his other compositions which were printed in 
his lifetime, this work was printed after his passing, 
by his son Rebbe Eliezer Tzvi, author of Damesek 
Eliezer. The first volume was published during the 
year of mourning, and includes a lengthy and brilliant 
foreword from his son, the Damesek Eliezer. In this 
foreword, the son describes his father's exceptional 
prominence in Torah and worship of G-d, and relates 
stories demonstrating the Divine Inspiration his 
father benefitted from and the heavenly wonders he 
performed, which the Damesek Eliezer personally 
witnessed.
One of the stories the son relates was that after 
his father composed the first four leaves of his 
commentary, he was approached with a request that 
he pray for a deathly ill person. His father, who saw 
with Divine Inspiration that the ill person required 
much Heavenly mercy to recover, told the messenger: 
"I have no way of helping him, but I do possess four 
leaves which I wrote on the Zohar, go tell this sick 
person that I am giving these novellae on the Zohar 
to him as a gift… perhaps in this merit, the scale will 
tilt in his favor and he will live for many years". The 
messenger did as told, "and as soon as he reported 
this to the sick person, the latter broke out in sweat 

Vol. II (Bereshit, Part II): [1], 216-348, 348-456, [1] 
leaves. Vol. III (Shemot, Part I): [4], 166 leaves. Vol. IV 
(Shemot, Part II): [2], 286, [2] leaves. Vol. V (Vayikra-
Devarim): [2], 228, [4] leaves. Lacking one of the last 
[5] leaves, with the conclusion written by the author's 
son. Approx. 23-24 cm. Dry and brittle paper (some 
leaves slightly browned). Overall good condition. 
Stains. Some tears, repaired (minor damage to text 
on one leaf). Minor worming to a few leaves. New, 
uniform binding. 
Stefansky Chassidut, no. 195.

Opening price: $1000
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 - ומקוואות  גיטין  הלכות  על  חיים"  "דברי  ספר   .155
זולקווא, תרכ"ד - מהדורה ראשונה - חיבורו הראשון 

של ה"דברי חיים" מצאנז שנדפס בחייו באנונימיות

]מאת  ומקוואות,  גיטין  חיים, שני חלקים, על הלכות  ספר דברי 
זולקווא, ]תרכ"ד[  האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם אב"ד צאנז[. 

1864. מהדורה ראשונה.
ספר זה הנו ספרו הראשון של ה"דברי חיים" שראה אור בדפוס 
בשנת  שנה,   11 לאחר  לאור  יצא  חיים"  "דברי  השו"ת  )ספר 
מטעם  רשמתי  לא  "שמי  המחבר  כותב  בהקדמה  תרל"ה(. 
נדפס  ואילך  תרנ"ב(  )מונקאטש  השניה  מהמהדורה  אך  הידוע", 
הספר  של  השניה  למהדורה  בהקדמה  השער.  בדף  המחבר  שם 
מספר בן המחבר, האדמו"ר רבי ברוך מגורליץ, על אביו, ש"קודם 
והודיה  שבח  נותן  אני  הלשון:  בזה  אמר  חליו,  בעת  פטירתו 
להשי"ת שיגעתי ומצאתי וכוונתי ההלכה לאמיתה בהלכות גיטין 

154. Baruch Taam – Lemberg, 1841 – First Edition – First Novellae of the Divrei Chaim of Sanz to be 
Printed

Elazar HaLevi Horowitz Rabbi of Vienna, printed at 
the beginning of the book.
Starting with the second edition of the book (printed 
in Przemyśl 1878), the Divrei Chaim's name was 
added to the title page.
The glosses of the Divrei Chaim printed in this book 
are the first of his novellae to be printed.
[3], 40; 46 leaves. 37 cm. Leaves 3-4 of second 
sequence appear twice. Good condition. Stains. 
Some creases. Stamps. New, elegant leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 93. 

Opening price: $300

Baruch Taam, Talmudic treatises and responsa, by R. 
Baruch Fränkel-Teomim Rabbi of Leipnik. Lemberg 
(Lviv), 1841. First edition. Approbation by the 
Chatam Sofer. 
This book was edited by Rebbe Chaim Halberstam 
of Sanz, author of Divrei Chaim, the famous son-in-
law of the author. The Divrei Chaim describes his 
editing process in the foreword. He also added to the 
book dozens of his own long glosses, printed at the 
bottom of the pages, and a detailed table of contents. 
However, the Divrei Chaim chose to omit his name, 
and the only mention of him being the editor and 
author of the glosses appears in the letter by R.

מהדורה   - תר"א  למברג,   - טעם  ברוך  ספר   .154
חיים" מצאנז  חידושיו של ה"דברי  ביכורי   - ראשונה 

שבאו בדפוס

מאת  ושו"ת,  הש"ס  בסוגיות  עיוניות  מערכות  טעם,  ברוך  ספר 
 .1841 ]תר"א[  למברג,  לייפניק.  אב"ד  תאומים  פרנקל  ברוך  רבי 

מהדורה ראשונה. הסכמת ה"חתם סופר".
הלברשטאם  חיים  רבי  האדמו"ר  ידי  על  נערך  שלפנינו  הספר 
מצאנז, בעל ה"דברי חיים", חתנו המפורסם של המחבר. על דרך 
שכתב  מיוחדת  בהקדמה  חיים"  ה"דברי  מספר  החיבור  עריכת 
לספר. כמו כן, הוסיף ה"דברי חיים" לספר עשרות הגהות ארוכות 
בתחילת הספר מפתח  הדפיס  וכן  הגליון,  בשולי  משלו שנדפסו 
חיים"  ה"דברי  זאת,  עם  והסעיפים.  הסימנים  תוכן  של  מפורט 
העלים את שמו מן הספר, וזהותו כעורך וככותב ההגהות ידועה 
רבי אלעזר הלוי הורוויץ אב"ד  מתוך אזכור הדבר במכתבו של 

וינה, שנדפס בתחילת הספר. 
בפרמישלה  )שנדפסה  הספר  של  השניה  המהדורה  מן  החל 

תרל"ח(, נוסף שמו של ה"דברי חיים" בדף השער. 
הגהות ה"דברי חיים" שנדפסו בספר שלפנינו הן ביכורי חידושיו 

שבאו בדפוס.
]3[, מ; מו דף. 37 ס"מ. דפים ג-ד בספירה השניה נכרכו פעמיים. 
חדשה  עור  כריכת  חותמות.  קמטים.  מעט  כתמים.  טוב.  מצב 

מהודרת.
סטפנסקי חסידות, מס' 93.

פתיחה: $300
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156. ספר שו"ת דברי חיים )צאנז( - שני חלקים - לבוב, 
תרל"ה - מהדורה ראשונה 

שלחן  חלקי  בארבעת  ותשובות  שאלות  חיים,  דברי  שו"ת  ספר 
לבוב,  צאנז.  אב"ד  חיים הלברשטאם  רבי  ערוך, מאת האדמו"ר 

תרל"ה 1875. מהדורה ראשונה. שני כרכים. 
חלק גדול מן התשובות שנדפסו בשו"ת דברי חיים עוסק בענייני 
עגונות. בעניין זה מסופר על ה"דברי חיים", ש"בעת שהיה צריך 
לחתום איזהו שו"ת שהשיב בעניין עגונה... כמה וכמה פרישות 
וטבילות עשה טרם שחתם את עצמו על ההיתר" )ראה "פתחא 
זוטא", עירובין, תרס"ז, בהקדמה(. כך נהג גם בכתיבת התשובות 
אל השואלים, וכך נהג גם בשנותיו האחרונות, כשהחל להתעסק 

בעריכת התשובות.
על עיסוקו בסידור ובעריכת התשובות להדפסה מסופר, כי לאחר 
רבי אביש  יושב עם הסופר שלו,  חיים"  ה"דברי  היה  ליל  חצות 
מאיר, והיה מקריא לפניו את הנוסח הסופי של תשובותיו. הוא 
היה  שהקריא,  קטעים  מספר  לאחר  מפיו.  כותב  והסופר  מקריא 
הולך ה"דברי חיים" לטבול במקווה. לאחר הטבילה חזר להקריא 
הלך  נוספים  קטעים  כמה  הקראת  לאחר  התשובה.  המשך  את 
שוב לטבול במקווה, וחזר שוב להקריא, "וכה היה טובל חמשה 
פעמים בכל לילה במשך העת שהיה הסופר מעלה על הספר חצי 
תשובה, או תשובה אחת קצרה בשלימותה בלילי טבת הקרים, 
כדי להוציא חידושי תורה בקדושה ובטהרה" )ראה "מקור חיים", 

בילגוריי תרע"ב, סעיף יג(.
כרך ראשון: ]2[, קלד דף. דפים קט-קטז נכרכו שלא כסדרם. כרך 
]4[, קכ דף. 36 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. קרעים בדף  שני: 
במספר  קרעים  בטקסט.  פגיעה  ללא  הראשון,  הכרך  של  השער 
נג, עם פגיעה בטקסט. כריכות עור  דפים בכרך השני. קרע בדף 

חדשות.
סטפנסקי חסידות, מס' 118.

פתיחה: $500

155. Divrei Chaim on Laws of Gittin and 
Mikvaot – Zovkva, 1864 – First Edition – First 
Composition of the Divrei Chaim of Sanz, 
Printed Anonymously in His Lifetime
Divrei Chaim, two parts, on laws of Gittin (divorce 
documents) and Mikvaot (ritual baths), [by Rebbe 
Chaim Halberstam Rabbi of Sanz]. Zhovkva, 1864. 
First edition. 
This is the first work of the Divrei Chaim to be 
published (Responsa Divrei Chaim was published 11 
years later, in 1875). In his preface, the author writes 
"I did not write my name for the obvious reason", yet 
from the second edition (Munkacs 1892) onwards, 
the name of the author was printed on the title 
page. In the foreword to the second edition, the son 
of the author, Rebbe Baruch of Gorlitz, related that 
his father declared on his deathbed that he praises 
and thanks G-d that he merited to reach correct 
conclusions in the laws of Gittin and Mikvaot in this 
work. He assured that anyone who rules based on 
this book, would surely rule correctly.
Reputedly, when the book arrived from the printing 
press, the author "rejoiced greatly", and exclaimed 
that when Mashiach would come, he would go to 
meet him holding this book, together with all other 
authors (see Zochrenu LeChaim, Munkacs 1938, p. 
331).
Signature on the title page: "G-d granted this to 
me, I wrote in 1888 here in Gáva (Gávavencsellő), 
Shlomo… Blich son of the rabbi of Gáva" [son of R. 
Yitzchak Yosef Blich Rabbi of Gáva).
[3], 34, 34, 33-44, 1-27; [1], 23, [1] leaves. Leaves 23-24 
of first sequence bound out of place. 34.5 cm. Stains 
and wear. Worming. Marginal worming and tears to 
title page. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 117.

Opening price: $400 

ומקוואות בחיבורי זה. לדעתי כל המורה מתוך ספרי זה, יפסוק 
כדת וכהלכה".

ושמח"  "שש  הדפוס,  מבית  שלפנינו  הספר  שכשיצא  מסופר 
המחבר, ואמר בהתרגשות שכשיבוא מלך המשיח, יצא יחד עם 
"זכרנו  )ראה  זה  חיבורו  עם  פניו  לקבל את  כל מחברי הספרים, 

לחיים", מונקאטש תרצ"ח, עמ' 331(.
כתבתי  בזה,  ד'  חנני  ומלואה,  הארץ  "לד'  השער:  בדף  חתימה 
להרב  בן  בליך  הק']?[  שלמה  גאווע,  פה  לפ"ק  תרח"ם  בשנת 

דגאווע" ]בנו של רבי יצחק יוסף בליך אב"ד גאווע[.
]3[, לד, לד, לג-מד, א-כז; ]1[, כג, ]1[ דף. דפים כג-כד מספירת 
הדפים הראשונה נכרכו שלא במקומם. 34.5 ס"מ. כתמים ובלאי. 

סימני עש. סימני עש וקרעים בשולי דף השער. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 117.

פתיחה: $400
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In the foreword to part II, the author's sons relate that their father, the Divrei 
Chaim studied tractate Bava Metzia "with great concentration with a group 
of eminent Torah scholars for over 20 years and that he composed wonderful 
novellae…". They also write that their father's novellae follow both revealed 
and esoteric approaches.
Stamps on vol. I: "Aharon R.". Ownership inscription of R. Alter Steinmetz on 
the back endpaper of vol. II: "I received this Divrei Chaim as a gift from my 
father, Alter son of R. Shlomo Steinmetz".
Vol. I: [2], 84, [5] leaves. Vol. II: [2], 72; 48 leaves. 23.5 cm. Good condition. 
Stains, including dark stains. Wear. Tears to title page of vol. I, repaired with 
tape. New bindings.
Stefansky Chassidut, no. 119.

Opening price: $500

157. ספר דברי חיים על התורה, על המועדים ועל מסכת בבא מציעא - מהדורה 
ראשונה -מונקאטש, תרל"ז-תרל"ח

ספר דברי חיים, מאת האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז. חלק ראשון, על התורה, מונקאטש, 
תרל"ז 1877. חלק שני, על המועדים ועל מסכת בבא מציעא, מונקאטש, תרל"ח 1877. מהדורה 

ראשונה, בהוצאת "בני המחבר". שני כרכים. 
נדפס לאחר פטירת המחבר. בהקדמת החיבור על  ועל המועדים  "דברי חיים" על התורה  ספר 
רוב  ומפורסם...  "...נודע  פטירתו:  יום  ועל  הקדוש  המחבר  אביהם  על  הבנים  כותבים  התורה 
קדושתו וצדקתו, אשר הקדיש כל ימיו לתורה ועבודה בדבקות ויראה גדולה במסירת נפש ממש, 
מנעוריו עד... אשר ראו עינינו ביום פטירתו... כי קידש עצמו כשרפי מעלה ביחודים והתלהבות 
גדול, לא פסק רגע עד אשר דבקה נפשו באור עליון...". בסיום ההקדמה כותבים בני המחבר על 
צוואת אביהם להדפיס את הספרים הללו: "...ואנחנו בני אבינו המחבר הקדוש אדמו"ר זצללה"ה 
השתדלנו בהדפסת זה החיבור, כי כן ציוה עלינו קודם פטירתו, להדפיסו ולהוציאו לאור בקרוב, 
והיראה,  התורה  קרן  שיתרומם  ישראל,  בני  כל  ועל  עלינו  יגן  הקדוש  בעהמ"ח  אאמו"ר  וזכות 

ושיושפע לנו שפע ברכה והצלחה, ולכל אחינו בני ישראל". 
למד  חיים",  ה"דברי  בעל  שאביהם,  כך  על  לספר  המחבר  בני  מוסיפים  השני  החלק  בהקדמת 
מסכת בבא מציעא "בעיון רב בחבורת תלמידים גדולי תורה, יותר מעשרים שנה, וחידש חידושים 
נפלאים...". בנוסף, כותבים הם על חידושי התורה של אביהם, שנכתבו על דרך הנגלה והנסתר: 
"שמענו מפיו הקדוש שגם בפלפול ההלכות לא אמר שום דבר רק אשר יוצדק חידוש זה גם לפי 

הקבלה ליחודים".
חותמות בכרך הראשון: "אהרן ר". בדף הבטנה האחורי של הכרך השני, רישום בעלות של ר' 
אלטר שטיינמץ: "זה הספר דברי חיים נתן לי במתנה אדוני אבי מורי, הק' אלטער בן לא"א מו"ה 

שלמה שטיין מעץ". 
כרך ראשון: ]2[, פד, ]5[ דף. כרך שני: ]2[, עב; מח דף. 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמים 

כהים. בלאי. קרעים בדף השער של הכרך הראשון, מודבקים בנייר דבק. כריכות חדשות.
סטפנסקי חסידות, מס' 119.

פתיחה: $500

156. Responsa Divrei Chaim 
(Sanz) – Two Parts – Lviv, 1875 
– First Edition
Responsa Divrei Chaim, responsa 
on the four parts of Shulchan Aruch, 
by Rebbe Chaim Halberstam, rabbi 
of Sanz (Nowy Sącz). Lviv, 1875. 
First edition. Two volumes.
A large part of the responsa printed 
in Responsa Divrei Chaim pertain 
to questions of agunot. It is reported 
about the Divrei Chaim that "when 
he needed to sign a responsum 
regarding an agunah… he practiced 
much asceticism and immersions 
before he affixed his signature 
to the permit" (see Pitcha Zuta, 
Eruvin, 1907, foreword). This was 
his practice when writing responsa 
to questions he received, and also 
in his final years, when he began 
arranging his responsa for print.
Reputedly, when he worked 
on arranging and preparing his 
responsa for print, the Divrei Chaim 
would dictate the final version to 
his scribe, R. Abish Meyer, after 
midnight. After dictating several sections, the Divrei Chaim would go to immerse 
in the mikveh, then continue dictating the next few sections, and immerse again, 
"and thus he would immerse five times a night, while the scribe would write half a 
responsum, or one complete, brief responsum… in order to produce Torah novellae in 
holiness and purity" (see Mekor Chaim, Biłgoraj 1912, section 13).
Vol. I: [2], 134 leaves. Leaves 109-116 bound out of sequence. Vol. II: [4], 120 leaves. 
36 cm. Good condition. Stains and wear. Tears to title page of vol. I, not affecting text. 
Tears to several leaves of vol. II. Tear to leaf 53, affecting text. New leather bindings.
Stefansky Chassidut, no. 118.

Opening price: $500
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158. ספר סמא דחייא - למברג, תר"ל - מהדורה יחידה - פולמוס 
טשרנוביץ,   - החכמה  מעיין  ספר   / נדיר  ספר   - צאנז-סדיגורה 

תרכ"ה

ספר סמא דחייא, כתב הגנה על צדיקי רוז'ין, ותשובות לטענותיו של האדמו"ר 
ה"דברי חיים" מצאנז כנגד אדמו"רי וחסידי רוז'ין. ]למברג? תר"ל 1870?[.

ספרון פולמוסי שנדפס במהלך המחלוקת החריפה בין החצרות החסידיות צאנז 
וסדיגורה.

רבי  האדמו"ר  של  החריפים  ממכתביו  לאחד  כתגובה  נכתב  שלפנינו  הספרון 
בחלקו  ורוז'ין.  סדיגורה  חסידי  נגד  מצאנז,  חיים"  ה"דברי   – הלברשטאם  חיים 
הראשון של הספרון מובא מכתבו של ה"דברי חיים", כשבשוליו עשרות הערות 
שוליים עם תשובות על התקפותיו. בחלקו השני של הספרון מופיעים מכתבי 
סאטירה  מלא  ומשתלח,  מלגלג  חריף,  בסגנון  נכתבו  הדברים  נוספים.  תגובה 
התנהלות  אופן  על  ומגוון  רב  מידע  לצד  ומהתלות,  ליצנות  ודברי  עוקצנית, 

חצרות האדמו"רים בימים ההם, על אופנת נשות צאנז וסדיגורה, ועוד. 
הספר נדפס בעילום שם מחברו. בשולי דף השער נדפס: "צו בעקאמען ]=אפשר 

להשיגו[ אצל הנגיד ר' יעקיל הילפערדינג".
הספרון  על  תגובה  צאנז,  חסידי  של  מטעמם  בלמברג,  נדפסה  שנה  באותה 
"מכתבים...  נדפס:  בדף השער שלו  כסילים".  לגיו  "שבט  שלפנינו, בספר בשם 
מחכמי זמנינו, להוכיח רשעים... על אשר פצו פיהם... ויבקשו להם איש תככים... 

והוא הדפיס את סמא דחיי לבזות גאונים...".
בין חצר צאנז לסדיגורה פרצה באדר תרכ"ט, בעקבות  המחלוקת המפורסמת 
סדרת מכתבים חריפים שפרסם באותם ימים ה"דברי חיים" מצאנז ובהם קרא 
להחרמת חסידי סדיגורה, טשורטקוב, הוסיאטין וליאובה. על נושאי המחלוקת 

ועל הרקע שקדם לה, ראה בספרו של פרופסור דוד אסף, "הציץ ונפגע".
לספרו:  בהקדמה  אסף  כותב  המחלוקת  בתקופת  שנדפסו  הפולמוס  כתבי  על 
"בשיאה של המחלוקת, מחודש ניסן תרכ"ט )1869( ועד שלהי חורף תר"ל )1870(, 
הצד  עמדות  את  מייצגים  רובם  פלסתר.  כתבי  וחמשה  עשרים  לפחות  נדפסו 
'התוקפן', כלומר, צאנז, ורק מיעוטם מקורם בצד 'המתגונן', קרי סדיגורה... רק 
עותקים ספורים מכל חיבור שרדו בספריות ובאוספים פרטיים, והם נחשבים יקרי 

המציאות".
כרוך עם:

ספר מעיין החכמה, תורת הקבלה, "מחובר מאדון ורבן של כל הנביאים משה 
רבינו ע"ה". טשרנוביץ, תרכ"ה 1864.

]16[; ]8[ דף. 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים )כתמי רטיבות בספר מעיין החכמה(. 
קרעים קלים בשולי דף השער. דף השער ודפי הספר האחרים מודבקים בשוליים 

הפנימיים בפיסות נייר לחיזוק. סימני עש קלים. כריכה ישנה.

פתיחה: $300

157. Divrei Chaim on the Torah, Festivals and Tractate Bava Metzia – First Edition – 
Munkacs, 1877
Divrei Chaim, by Rebbe Chaim Halberstam of Sanz. Part I, on the Torah, Munkacs (Mukachevo), 
1877. Part II, on the festivals and Tractate Bava Metzia. Munkacs, 1877. First edition, published by 
"the sons of the author". Two volumes.
Divrei Chaim on the Torah and festivals was published after the passing of the author. In the 
foreword to the composition on the Torah, the sons describe their holy father and the day of 
his death: "…his great holiness and piety… was well-known. He dedicated his entire life to 
Torah study, devoted service and great fear of Heaven from his youth… Our own eyes saw on 
the day of his death… that he sanctified himself like the heavenly Seraphim with yichudim and 
great fervor which did not cease for one moment until his soul clung to the Heavenly Light…". 
At the end of the introduction they write about their father's will to publish these books: "…
We, the sons of our holy father the author, have expended effort in printing this composition in 
compliance with his command before his death to print and publish it speedily. The merit of our 
father should protect us and the entire Jewish People, and strengthen Torah and fear of Heaven, 
and we and all our Jewish brethren should be graced with an abundance of blessing and success". 
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159. ספר ישמח משה - לבוב, תר"ט-תרכ"א - מהדורה 
ראשונה - חתימות וחותמות

סט שלם )חמשה חלקים בחמשה כרכים( של הספר ישמח משה 
על התורה – דרושי חסידות וקבלה, על סדר פרשיות התורה, מאת 
הגאון הקדוש רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל. חלקים א-ה, על 
חומשים בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. לבוב, ]תר"ט[-

תרכ"א 1848-1861. מהדורות ראשונות של כל חמשת החלקים, 
עם שער נפרד לכל חלק.

ידי  על  לדפוס  וסודרה  נערכה  משה"  "ישמח  הספרים  סדרת 
יהודה  יקותיאל  רבי  האדמו"ר  המובהק,  תלמידו  המחבר,  נכד 
טייטלבוים אב"ד סיגט, בעל ה"ייטב לב", ובמספר מקומות נדפסו 
)או  המסדר"  "אמר  במילים  המתחילות  והוספותיו,  הגהותיו 

בראשי התיבות: "א"ה"(.
בתחילת כרך בראשית נדפסה הקדמה קצרה מאת ה"ייטב לב". 
ה"דברי  של  הסכמות  נדפסו  ודברים  במדבר  הכרכים  בתחילת 

חיים" וה"ייטב לב".
אויהעל  אב"ד  טייטלבוים  משה  רבי  הקדוש  הגאון  המחבר, 
ועוד  וסאטמר  סיגעט  אדמו"רי  שושלות  אבי  )תקי"ט-תר"א(, 
שושלות חסידיות חשובות. נודע מצעירותו לגאון מופלג, ואף זכה 
בימי נעוריו לבקר בהיכלו של הגר"א בווילנא ולשוחח עמו בלימוד 
)ראה: הגאון הקדוש בעל ישמח משה, מאת הרב יוסף משה סופר, 
ובאוהעל.  כיהן ברבנות בשיניווא  ברוקלין תשמ"ד, עמ' כה-כו(. 
התקרב לחסידות בגיל מבוגר, והיה מתלמידי ה"חוזה מלובלין" 
וה"אוהב ישראל" מאפטא. משנת תקס"ח, בה נבחר לרב באוהעל, 
כמקובל  בדורו  התפרסם  הונגריה.  בגלילות  החסידות  את  הפיץ 
אלוקי ופועל ישועות, ועסק הרבה בנתינת קמיעות. מספריו: שו"ת 
ו"תפלה למשה"  תנ"ך  על  "ישמח משה"  "השיב משה" בהלכה, 

על תהלים.
רישום בעלות וחתימות בדף השער ובדף המגן הקדמי של כרך 

בראשית של "הק' מנחם מנלי סגל מפריסטיק".
וואלד  מאיר  "יעקב  שמות:  כרך  של  הקדמי  המגן  בדף  חותמת 
וואלד  מאיר  יעקב  ]רבי  )קלויזענבורג("  קלוזש  דק"ק  ראב"ד 
)תרל"ד-תרפ"ח( היה מתלמידי ה"שבט סופר" ונסמך להוראה על 
גלזנר, רבה המפורסם של  ידו. היה חתנו של רבי משה שמואל 
קלויזנבורג. הסתופף בצילו של האדמו"ר רבי ישכר דב מבעלזא. 

בשנת תר"ס התמנה לדיין ומו"צ בקלויזנבורג[.

course of the dispute: At the height of the controversy, 
from Nissan 1869 until the end of the winter of 1870, 
at least twenty-five defamatory publications were 
printed. Most represented Sanz, and only a few 
represented Sadigura. "Only a few copies of each 
work are extant in libraries and private collections, 
and they are considered rare".
Bound with: 
Maayan HaChochma, kabbalah, "composed by the 
master of all prophets, Moshe Rabbenu". Czernowitz, 
1864.
[16]; [8] leaves. 17.5 cm. Good condition. Stains 
(dampstains to Maayan HaChochma). Minor 
marginal tears to title page. Inner margins of title 
page and other leaves reinforced with paper. Minor 
worming. Old binding.

Opening price: $300

158. Sama D'Chaya – Lviv, 1870 – Only Edition 
– Sanz-Sadigura Polemic – Rare Book / Maayam 
HaChochma – Czernowitz, 1864
Sama D'Chaya, defense of the rebbes of the Ruzhin 
dynasty, and response to the allegations of the Divrei 
Chaim, Rebbe of Sanz, against the Ruzhin court. 
[Lviv? 1870?].
Polemic booklet printed during the course of the 
fierce controversy between the Sanz and Sadigura 
Chassidic courts.
This book was written in response to one of the 
sharp letters issued by Rebbe Chaim Halberstam – 
the Divrei Chaim of Sanz, against the Chassidim of 
Sadigura and Ruzhin. In the first part of the booklet, 
the letter of the Divrei Chaim is transcribed, with the 
addition of dozens of footnotes refuting his claims. 
The second part of the book contains additional 
rejoinders. The book is written in a biting, mocking 
and disparaging way, and is full of satire, mockery 
and witticism. It also contains much information 
about the way Chassidic courts ran in those days, the 
fashion of the Sanz and Sadigura women, and more.
The book was printed anonymously. A note at the 
foot of the title page indicates that the book can be 
obtained from R. Yeckel Hilferding.
The same year, a response to this book was printed 
by Sanz Chassidim in Lviv, named Shevet LeGev 
Kesilim. Its title page states: "Letters… from the 
Torah scholars of our times, to reprove the wicked… 
for opening their mouth… and they sought a man of 
intrigue… and he published Sama D'Chaya to scorn 
prominent Torah scholars…".
The infamous dispute between the Sanz and 
Sadigura courts broke out in Adar 1869, following 
a series of sharp letters which the Divrei Chaim 
of Sanz publicized, in which he appealed to ban 
the Chassidim of Sadigura, Chortkov, Husiatyn 
and Leova. See Beguiled by Knowledge by Prof. 
David Assaf for the details and background of the 
controversy.
In the preface to his book, Assaf writes about the 
polemic writings which were produced during the 
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159. Yismach Moshe – Lviv, 1848-1861 – First Edition – Signatures and Stamps
Apta. In 1808, he was appointed rabbi of Ujhel and 
began disseminating Chassidut in Hungary. He was 
renowned in his times as rebbe and wonder-worker 
and frequently gave out amulets. His books include: 
Responsa Heshiv Moshe on halachah, Yismach 
Moshe on the Torah and Tefilla LeMoshe on Tehillim.
On the title page and front endpaper of the Bereshit 
volume, ownership inscription and signatures of 
"Menachem Menli Segal of Fristik".
Stamp on the front endpaper of the Shemot volume: 
"Yaakov Meir Wald, head of the Cluj (Klausenburg) 
Beit Din" (R. Yaakov Meir Wald, 1874-1928, a disciple 
of the Shevet Sofer, and ordained by him. He was a 
son-in-law of R. Moshe Shmuel Glasner, renowned 
rabbi of Klausenburg. He frequented the court 
of Rebbe Yissachar Dov of Belz. In 1900, he was 
appointed dayan and posek in Klausenburg).
Five volumes. Bereshit: [1], 117 leaves. Shemot: 
90 leaves. Vayikra: 42 leaves. Bamidbar: [1], 49, [3] 
leaves (final three leaves belong to beginning of Book 
of Devarim). Devarim: 72, [1] leaf. Some volumes 
misfoliated. Approx. 25 cm. Overall good condition. 
Stains and wear. Minor tears to several leaves. 
Large dampstains in Vayikra volume. Ink stains to 
title page of Book of Bereshit. Inner margins of title 
pages of Shemot and Devarim reinforced with tape. 
Worming to several leaves of Vayikra. Inscriptions, 
stamps. New, elegant leather bindings.

Opening price: $2000

Complete set (five parts in five volumes) of Yismach 
Moshe on the Torah – Chassidic and Kabbalistic 
homiletics, following the order of the weekly Torah 
portions, by R. Moshe Teitelbaum, rabbi of Ujhel 
(Sátoraljaújhely). Parts I-V, on the Books of Bereshit, 
Shemot, Vayikra, Bamidbar and Devarim. Lviv, 1848-
1861. First edition of all five parts, with a separate 
title page for each part. 
The Yismach Moshe series was prepared for print 
by the author's grandson and close disciple, Rebbe 
Yekutiel Yehuda Teitelbaum, rabbi of Sighet, 
author of Yitav Lev, and his glosses and additions, 
introduced with the words "so said the editor", are 
included in several places. A brief foreword by 
the Yitav Lev was printed at the beginning of the 
Bereshit volume. Approbations by the Divrei Chaim 
and the Yitav Lev were printed at the beginning of 
the Bamidbar and Devarim volumes.
The author, R. Moshe Teitelbaum, rabbi of Ujhel 
(1759-1841), was the progenitor of the Sighet and 
Satmar dynasties, as well as other prominent 
Chassidic dynasties. Renowned already in his youth 
as an outstanding Torah scholar, he had the merit of 
studying in the Beit Midrash of the Vilna Gaon, and 
holding Torah discussions with him (see: HaGaon 
HaKadosh Baal Yismach Moshe, by R. Yosef Moshe 
Sofer, Brooklyn, 1984, pp. 25-26). He served as rabbi 
of Shinova (Sieniawa) and Ujhel. He embraced 
Chassidut in his later years, and became a disciple 
of the Chozeh of Lublin and the Ohev Yisrael of

חמשה כרכים. בראשית: ]1[, קיז דף. שמות: צ דף. ויקרא: מב דף. 
במדבר: ]1[, מט, ]3[ דף )שלשת הדפים האחרונים שייכים לתחילת 
חומש דברים(. דברים: עב, ]1[ דף. ספירת דפים משובשת בחלק 
מהכרכים. 25 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי. קרעים 
קלים במספר דפים. כתמי רטיבות גדולים בכרך ויקרא. כתמי דיו 
בדף השער של ספר בראשית. נייר דבק לחיזוק בשוליים הפנימיים 
דפים  סימני עש במספר  ודברים.  דפי השער בכרכים שמות  של 

בכרך ויקרא. רישומים, חותמות. כריכות עור חדשות מהודרות.

פתיחה: $2000
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160. Maayan Tahor by R. Moshe Teitelbaum 
Rabbi of Ujhely – Laws for Women, in Yiddish 
– Collection of Editions 
Eleven editions of the book Maayan Tahor, in Yiddish 
– laws for Jewish women (pertaining to Niddah, 
salting meat, Challah, Shabbat and Yom Tov), by 
R. Moshe Teitelbaum Rabbi of Ujhely, author of 
Yismach Moshe. Printed in Lviv and Russia-Poland 
in the 19th and 20th centuries. 
· Lviv, 1851. Not in NLI. Open tear to title page.
· Chernivtsi, 1864.
· Lviv, 1867. Not in NLI. 
· Lviv, 1869. Not in NLI. 
· Lviv, 1874.
· Lviv, [1900?].
· Lviv, [19th/20th century].
· Lviv, [19th/20th century].
· [Russia-Poland, 19th/20th century].
· [Russia-Poland, 19th/20th century].
· [Europe, 19th/20th century].
11 books. Size and condition vary. New bindings. 

Opening price: $500 160. ספר מעיין טהור לרבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל - הדרכה לנשים, ביידיש - אוסף מהדורות
בשפת  ודינים  הלכות  טהור,  מעיין  הספר  של  מהדורות  אוסף 
היידיש לנשות ישראל )הלכות נדה, הכשרת בשר, הלכות חלה 
ודיני שבת ויו"ט(, מאת הגאון הקדוש רבי משה טייטלבוים אב"ד 
רוסיה- ובארצות  בלבוב  שנדפסו  משה",  "ישמח  בעל  אוהעל, 

פולין, בשנות הת"ר: 
· לבוב, תרי"א ]1851[. לא מופיע בקטלוג הספריה הלאומית. קרע 

חסר בדף השער.
· טשרנוביץ, תרכ"ד 1864.

· לבוב, תרכ"ז 1867. לא מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.
· לבוב, תרכ"ט ]1869[. לא מופיע בקטלוג הספריה הלאומית. 

· לבוב, ]תרל"ד[ 1874. 
· לבוב, ]תר"ס? 1900?[. 

· לבוב, ]שנות הת"ר[. 
· לבוב, ]שנות הת"ר[. 

· ]רוסיה-פולין, שנות הת"ר[. 
· ]רוסיה-פולין, שנות הת"ר[.

· ]אירופה, שנות הת"ר[.
11 ספרים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות.

פתיחה: $500
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162. שפת אמת על התורה - מהדורה ראשונה - סט 
בחמישה כרכים - פיעטרקוב-קראקא, תרס"ה-תרס"ח 

רבי  האדמו"ר  מאת  תורה,  חומשי  חמישה  על  אמת  שפת  ספר 
תרס"ה- פיעטרקוב-קראקא,  מגור.  אלטר  ליבוש  אריה  יהודה 

בחמישה  חלקים  חמישה  ראשונה.  מהדורה   .1905-1908 תרס"ח 
כרכים. 

)תר"ז- מגור  אלתר  ליב  אריה  יהודה  רבי  האדמו"ר  המחבר, 
תרס"ה, אנצי' לחסידות ב', עמ' ח-טז( האדמו"ר השני בשושלת 
אדמו"רי חסידות גור. מגדולי אדמו"רי החסידות ומנהיגי היהדות 
בדורו, אשר תחת הנהגתו הפכה חסידות גור לחסידות הגדולה 
והמשפיעה ביותר בפולין. נודע לדורות על שם סדרת ספריו "שפת 

אמת", על התורה, על הש"ס ועניינים נוספים. 
הספר "שפת אמת" על התורה נודע בעמקותו ובמקוריותו, והפך 
לנכס צאן ברזל בין ספרי החסידות על התורה. הוא כנראה הספר 
קהילות  גם  היהדות,  חוגי  בכל  שהתקבל  ביותר  הנפוץ  החסידי 
הישיבות הליטאי  בעולם  כגון  על הציבור החסידי  נמנות  שאינן 
נבחר מהפסוק "שפת אמת  'שפת אמת'  נוספות. השם  וקהילות 
תכון לעד" שבו השתמש במאמרו האחרון, כמה שבועות קודם 

לפטירתו.
ל"החסיד  שייך  שהספר  בעלות  רישום  הרביעי  הכרך  בשער 
המפורסם... ר' יצחק הכהן ראפאפורט שליט"א ביעליטץ יע"א", 
"יוקב יהושע הכהן ראפאפורט", וחותמת של רבי  ידי  חתום על 
יצחק ראפפורט )"יצחק בהרב מהר"י הכהן ראפאפארט ביאלא"(. 
גור.  חסידי  וחשובי  מגדולי  הש"ך,  מגזע  רפפורט,  יצחק  רבי 
חנוך  רבי  אצל  מכן  לאחר  הרי"מ,  החידושי  של  בצילו  הסתופף 
העניך מאלכסנדר שמילא את מקומו, ועם פטירת רבי חנוך העניך 

היה לחסיד נאמן של ה"שפת אמת". 
בכרכים האחרים רישומים וחותמות נוספות. 

חמישה כרכים. בראשית: 3, 5-283, ]1[ עמ'. שמות: ]2[, 239, ]1[ 
עמ'. ויקרא: 213, ]1[ עמ'. במדבר: ]2[, 202 עמ'. דברים: ]2[, 240 
טוב.  כללי  מצב  יבש.  נייר  על  מהכרכים  חלק  ס"מ.   25-24 עמ'. 
כתמים )כתמים רבים בחלק מהדפים(. סימני עש. קרעים בשולי 

הדפים. רישומים וחותמות. כריכות חדשות. 
בכרך  זהובה.  בדיו  נדפסו  השער  מאותיות  חלק  בראשית  בכרך 
שמות נמצא דף שער נוסף מודפס בדיו זהובה, זהה בנוסחו לשער 

הרגיל. 

פתיחה: $300

161. Yitav Lev – Sighet, 1875 – First Edition
Philadelphia (1898-1975. Encylopedia L'Chassidut, 
III, p. 286): "R. Moshe Lipschitz, Philadelphier Rebbe, 
Jerusalem".
[3], 141, [2]; 91; [3], 55; [3], 80; [1], 52, 55-70 leaves. 
Leaves 13-16 of first sequence included twice. 
Lacking leaf of errata of Book of Yayikra. 25 cm. 
Overall good condition. First title page and several 
leaves in fair condition. Stains, tears and wear. Tears 
to first title page, repaired with tape, affecting border. 
New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 228.

Opening price: $300

Yitav Lev, Chassidic, homiletical and ethical essays 
on the Torah portions, [by Rebbe Yekutiel Yehuda 
Teitelbaum Rabbi of Sighet]. Sighet (Sighetu 
Marmației), 1875. First edition. 
Five parts in one volume. Main title page at the 
beginning of the volume, and five divisional title 
pages for each book of the Torah. 
The book was printed anonymously in the author's 
lifetime, as stated on the title page. The book title 
is an acronym alluding to the name of the author – 
Yitav = Yekutiel Yehuda Teitelbaum.
On the title page, stamp of Rebbe Moshe Lipschitz of

161. ספר ייטב לב - סיגט, תרל"ה - מהדורה ראשונה
ספר ייטב לב, מאמרי חסידות, דרוש ומוסר, על פרשיות התורה, 
סיגט[.  אב"ד  טייטלבוים  יהודה  יקותיאל  רבי  האדמו"ר  ]מאת 

סיגט, ]תרל"ה[ 1875. מהדורה ראשונה.
וחמשה  הכרך,  בראש  ראשי  שער  אחד.  בכרך  חלקים  חמשה 

שערים חלקיים לכל אחד מהחומשים.
נדפס בחיי מחברו בעילום שמו, כפי שנדפס בדף השער:  הספר 
שם  באדרתו".  פניו  וילט  ונכלם,  דך  הכלים  אל  נחבא  "עבדו... 
י'קותיאל   = ייט"ב  הספר:  בשם  התיבות  בראשי  נרמז  המחבר 

י'הודה ט'ייטלב'וים.
מפילדלפיה  ליפשיץ  משה  רבי  האדמו"ר  חותמת  השער  בדף 
)תרנ"ח-תשל"ה. אנצי' לחסידות, ג, עמ' רפו(: "הרב משה ליפשיץ 

פילאדעלפיער רבי, פעיה"ק ירושלם תובב"א".
יג- דפים  דף.  נה-ע  נב,   ,]1[ פ;   ,]3[ נה;   ,]3[ צא;   ;]2[ ]3[, קמא, 

"לוח  של  הדף  חסר  פעמיים.  נכרכו  הראשונה  הספירה  של  טז 
דף  טוב.  כללי  מצב  ס"מ.   25 ויקרא".  ספר  ]של[  הטעיות  תיקוני 
השער הראשון ומספר דפים במצב בינוני. כתמים, קרעים ובלאי. 
קרעים בדף השער הראשון והדבקת נייר דבק לשיקום, עם פגיעה 

במסגרת השער. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 228.

פתיחה: $300
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was a prominent Chassid of Ger. He frequented 
the court of the Chiddushei HaRim, and later of 
his successor R. Chanoch Heinich of Alexander. 
Following the passing of R. Chanoch Heinich, he 
became a loyal follower of the Sefat Emet.
Additional inscriptions and stamps in other volumes. 
Five volumes. Bereshit: 3, 5-283, [1] pages. Shemot: 
[2], 239, [1] pages. Vayikra: 213, [1] pages. Bamidbar: 
[2], 202 pages. Devarim: [2], 240 pages. 24-25 cm. 

162. Sefat Emet on the Torah – First Edition 
– Five-Volume Set – Piotrków-Krakow, 1905-
1908
Sefat Emet on the Five Books of the Torah, by Rebbe 
Yehuda Aryeh Leibush Alter of Ger. Piotrków-
Krakow, 1905-1908. First edition. Five parts in five 
volumes. 
The author, Rebbe Yehuda Aryeh Leib Alter of 
Ger (Góra Kalwaria; 1847-1905, Encyclopedia 
L'Chassidut, II, pp. 8-16), second Gerrer Rebbe, an 
outstanding Chassidic rebbe and Jewish leader in 
his times. Under his leadership, the Ger Chassidut 
became the largest and most influential Chassidic 
dynasty in Poland. He was widely known by the 
name of his books – the Sefat Emet series on the 
Torah, the Talmud and other topics. The Sefat 
Emet on the Torah is renowned for its depth and 
originality, and has become a basic book among 
Chassidic commentaries on the Torah. Possibly, it 
is the most popular Chassidic book accepted in all 
Jewish circles, even those which are not affiliated 
with Chassidut, such as the Lithuanian yeshiva 
circles and other communities. The name Sefat Emet 
was chosen from a verse he cited from Mishlei in the 
last article he wrote a few weeks before his death, and 
this remained the name of his books for posterity.
On the title page of vol. IV, ownership inscription 
attesting that the book belongs to "The renowned 
Chassid… R. Yitzchak HaKohen Rappaport, Bielitz 
[Bielsko-Biała]" signed by "Yokev Yehoshua HaKohen 
Rappaport", and stamp of R. Yitzchak Rappaport 
("Yitzchak son of R. Y. HaKohen Rappaport, Biala"). 
R. Yitzchak Rappaport, a descendant of the Shach, 

Dry paper in some volumes. Overall good condition. 
Stains (some leaves with many stains). Worming. 
Marginal tears. Inscriptions and stamps. New 
bindings. 
Title page of Bereshit printed in black and gold. Two 
identical title pages to Shemot volume, one printed 
in gold. 

Opening price: $300
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163. ספר ביאורי הזהר - קאפוסט, תקע"ו - מהדורה ראשונה 
ספר ביאורי הזהר, ביאורים בספר הזהר, מאת האדמו"ר הזקן רבינו שניאור זלמן מלאדי. קאפוסט, ]תקע"ו 1816[. דפוס רבי 

ישראל יפה, מחשובי תלמידי בעל התניא. מהדורה ראשונה.
ספר יסוד המסביר מושגים רבים בקבלת האר"י ע"פ דרך החסידות. ביאורים בספר הזהר, שנאמרו מפי האדמו"ר הזקן בלילות 
שבת לפני בניו ויחידי סגולה מתלמידיו, ונכתבו ע"י בנו רבי דוב בער "האדמו"ר האמצעי" מליובאוויטש. ביאורים אלו נאמרו 
ע"י האדמו"ר הזקן החל מי"ט כסליו תקס"ב, עד לשנותיו האחרונות. בספר זה נדפסו רק כרבע מביאוריו על הזהר )כדברי בנו 

בסוף ההקדמה(.
בשער הספר נדפס: "...ורובם ככולם מכתבי קודש הנ"ל היו לפני כ"ק אדמו"ר נ"ע ומאד ישרו בעיניו". בראש הספר הקדמה 
מאת בנו רבי דוב בער, "האדמו"ר האמצעי" מליובאוויטש. בהקדמה הוא מספר על תוכן הביאורים שבספר: "...אשר שמענו 
מפי רוח קדשו ז"ל בכל ליל שבת ושבת, פירושים וביאורים מאמרי הזהר בכל סדרא דף אחד זה כמה שנים, ואשר נראה בעליל 
לכל עיני ישראל אשר רוה"ק הופיע עליו בהגלות נגלות אורו בסתרי סודות ורזין דאורייתא, ובפרט בביאורו בפי' המאמרים 
מכוונים לאמיתתן ממש. וכאשר שמעתי מפי קדשו ז"ל, לא פעם ושתים, שכל ימיו עשה קבע ללמוד הזה"ק בשבת דוקא... ואמר 
על עצמו שאין רגילותו ללמוד בכל שבת, רק דף אחד או ב', אבל בעיון והעמקה גדולה וביגיעה רבה בדקדוק הלשון בכל מלה, 

שיהי' מכוון ע"פ אמיתי' חכמת הקבלה...".
בסוף ההקדמה כותב האדמו"ר האמצעי על צורת כתיבתו ועריכתו את הספר: "ידוע לכל באי שערי אור תורתו של אאמו"ר 
ז"ל, שבכל הכתבים שלי שבידי אין דבר נוסף מעצמי, כ"א במה שבא באיזה מקומות לפרש ולבאר בתוס' ביאור במקום שקיצר 
בלשונו הקדוש ז"ל, וגם זה נלקח מדברי אור תורתו המבוארים בתוספת במקומות אחרים, וכמארז"ל דברי תורה עניים במקום 

זה ועשירים במקום אחר".
לנגד  שהיו  הספרים  שבין  הזהר,  על  אליעזר"  "דמשק  לפירושו  בהקדמתו  כותב  מקומרנא  ספרין  צבי  אליעזר  רבי  האדמו"ר 
עיניו בעת שחיבר את פירושו, היה "ספר ביאורי הזהר מהרב הגאון הקדוש מו"ה דוב בער, בהרב נזר ישראל, רבם של ישראל 

הקדושים, מו"ה שניאור זלמן זלה"ה".
חתימות בדף השער: "יהושע הכהן שו"ב מבעלז". 

]4[, קלט; נז דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש בדף השער ובדפים נוספים. בדפים בודדים סימני עש קשים, עם 
פגיעה משמעותית בטקסט במספר שורות. חותמות. כריכת עור חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 79.

פתיחה: $800 
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164. ספר נר מצוה ותורה אור - קאפוסט, תק"פ - מהדורה ראשונה
שניאוריו  בער  דוב  רבי  האדמו"ר  מאת  חב"ד,  חסידות  בתורת  יסודות  אור,  ותורה  מצוה  נר  ספר 
]שניער[ – "האדמו"ר האמצעי" מליובאוויטש. קאפוסט, תק"פ ]1820[. דפוס רבי ישראל יפה, מחשובי 

תלמידי בעל התניא. מהדורה ראשונה.
לספר שני חלקים. החלק הראשון נקרא "שער האמונה", "מדבר במהות ענין מצות האמונה שהוא 
היסוד ושרש לכל המצות". פרקיו עוסקים בעניני יציאת מצרים, אכילת מצה וקריעת ים סוף. החלק 
השני נקרא "שער היחוד", ובו ביאור תמציתי על כל השתלשלות העולמות והספירות )על "שער 
מפאריטש,  הלל  רבי  מאת  תרכ"ח[,  ]ווארשא,  ביאורים"  "לקוטי  בשם  שלם,  חיבור  נכתב  היחוד" 

תלמידו המובהק של המחבר, כדי לבאר את עומק דבריו(.
האדמו"ר המהר"ש מליובאוויטש אמר שכל ספר מספרי האדמו"ר האמצעי היה מיועד לסוג חסידים 
מסויים, אך "שער היחוד הוא המפתח דתורת החסידות", ואותו כתב האדמו"ר האמצעי עבור כל 

החסידים )האדמו"ר הריי"ץ, לימוד החסידות, עמ' 30(.
צבי  "חיים  קלג:  דף  לאחר   ,]1[ בדף  חתימה  ממעזי]בוז?[".  ]ברוך?[  "יחיאל  ב/1:  בדף  חתימה 

]מילורשו--?[". 
עותק חסר. ד, ]7[, קלג, ]1[; נה, ]1[ דף. חסר דף אחרון. 16.5 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני-טוב. כתמים. 

סימני עש, עם פגיעות בטקסט. בלאי. קרעים ופגמים בשולי הדפים. כריכה ישנה, עם בלאי ופגמים.
סטפנסקי חסידות, מס' 395.

פתיחה: $600

163. Biurei HaZohar – Kopust, 1816 – First Edition
Biurei HaZohar, commentary to the Zohar, by Rebbe Shneur Zalman of Liadi – 
the Baal HaTanya. Kopust (Kopys): R. Yisrael Yoffe, prominent disciple of the Baal 
HaTanya, [1816]. First edition.
A fundamental book clarifying many concepts of the Arizal's Kabbalah, according 
to Chassidic teachings. The commentaries to the Zohar, which the Baal HaTanya 
imparted to his sons and the elite of his disciples on Shabbat eves, were recorded by 
his son R. Dov Ber, the Mitteler Rebbe of Lubavitch. The Baal HaTanya taught these 
commentaries from 19th Kislev 1801, until his final years. This book contains only a 
quarter of his commentaries to the Zohar (as his son writes in the foreword).
The title page states: "…and for the most part these holy writings were reviewed by 
the Rebbe, and he was very satisfied with them". In the foreword, his son R. Dov Ber, 
the Mitteler Rebbe of Lubavitch, describes the contents of the commentaries in the 
book: "…which we heard from his holy mouth, every Shabbat eve, commentaries 
and explanations of the essays of the Zohar, one leaf from every portion, for several 
years, and it is plainly visible to all that Divine Inspiration rested upon him as he 
revealed the light of the secrets of the Torah, in particular in his explanations of 
the essays, he attained their absolutely true meaning. As I heard directly from him, 
more than once, that throughout his life, he specifically set Shabbat as the time 
for studying Zohar… and he attested that he only studies one or two leaves each 
Shabbat, but in great depth, with great toil, and investigating each word, to reach 
the true understanding of Kabbalah…". 
At the end of the foreword, the Mitteler Rebbe describes the method of writing 
and arranging the book: "It is known to all those who study my father's teachings, 
that none of the writings contain anything of my own, except when explaining 
and clarifying in places where he was concise, and even that was taken from his 
teachings, when he elaborated further in other places…".
Rebbe Eliezer Tzvi Safrin of Komarno writes in his preface to his commentary 
Damesek Eliezer on the Zohar, that one of the books which were before him while 
he composed his commentary was the Biurei HaZohar by R. Dov Ber, son of R. 
Shneur Zalman.
Signatures on the title page: "Yehoshua HaKohen, shochet and bodek in Belz".
[4], 139; 57 leaves. 20.5 cm. Good-fair condition. Stains. Worming to title page and 
other leaves. Significant worming to a few leaves, with considerable damage to 
several lines of text. Stamps. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 79.

Opening price: $800
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165. ספר אמרי בינה - קאפוסט, תקפ"א - מהדורה ראשונה 
ספר אמרי בינה, ביאורים על פי תורת הקבלה והחסידות בענייני קריאת שמע, ציצית ותפילין, מאת 
]תקפ"א  קאפוסט,  מליובאוויטש.  האמצעי"  "האדמו"ר   – ]שניער[  שניאוריו  בער  דוב  רבי  האדמו"ר 

1821[. דפוס רבי ישראל יפה, מחשובי תלמידיו של בעל התניא. מהדורה ראשונה.
והדפיס האדמו"ר האמצעי. הספר  ביותר מהספרים שחיבר  הוא החיבור העמוק  בינה  הספר אמרי 
עוסק ברובו בביאור המושגים "יחודא עילאה" ו"יחודא תתאה". הספר בנוי ומיוסד על תורת אביו בעל 
התניא. הספר מחולק לארבעה מדורים: פתח השער, שער קריאת שמע, שער הציצית ושער התפילין.

האדמו"ר האמצעי הדפיס בחייו עשרה חיבורים, ואמר שכל אחד מהם מיועד לסוג שונה של אנשים. 
על הספר "אמרי בינה" אמר שאותו הוא מייעד למעמיקים ביותר, ופעם אף אמר שייעד אותו לתלמידו 
רבי יקותיאל ליעפלער. האדמו"ר המהר"ש מליובאוויטש סיפר שפעם התקשה בהבנתם של פרקים לב 
ולז שבספר, ונכנס לשאול את אביו האדמו"ר ה"צמח צדק" את פירושם, והשיב לו אביו שישאל את 

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

בספר אמרי בינה בכוונת יחודא עילאה דשמע".

)תקל"ד- מליובאוויטש  האמצעי"  "האדמו"ר  המכונה  ]שניער[,  שניאוריו  בער  דוב  רבי  האדמו"ר 
בעת  אביו  פטירת  לאחר  ה"תניא".  בעל  מלאדי,  הזקן  זלמן האדמו"ר  שניאור  רבי  בנו של  תקפ"ח(, 
בריחתו ממלחמת נפוליאון, החל לכהן כאדמו"ר בעיר ליובאוויטש. בחיי אביו היה כותב את תורת 
אביו, ודורשה ברבים, אף בפני אביו, בתוספת ביאוריו שלו. ניחן בעמקות גאונית ובנביעה אין סופית 
מדהים  הסברה  בכח  התברך  ארוכות.  שעות  נמשכים  היו  שלו  החסידות  מאמרי  המתגבר.  כמעיין 
בכתב ובעל פה, וביכולת לבאר ולפשט לפני אנשים פשוטים את המושגים הכי עמוקים ומופשטים 
בקבלה ובחסידות. חונן בכח ריכוז נדיר, והיה יכול להתבונן שעות על גבי שעות במושגים אלוקיים, 
כשהוא לא מבחין כלל בנעשה סביבו, לא רואה ולא שומע. הרבי מליובאוויטש סיפר עליו שבתפילות 
יום כפור היה עומד על מקומו כל שעות היום, בדביקות עצומה ובהתפשטות הגשמיות, בלי תנועה 

ותזוזה, ומראשו היו נוטפים פלגי זיעה. פטירתו הייתה תוך כדי אמירת מאמר חסידות.
רישומים וחתימות בדפי המגן.

]2[, כא; א-נו, ]1[, נה-קמ דף. 21.5 ס"מ. נייר ירקרק. מצב טוב. כתמים. סימני עש. רישום מחוק בדף 
השער. כרוך מחדש, עם חלקים גדולים מכריכת העור המקורית )שדרה חדשה לגמרי(.

סטפנסקי חסידות, מס' 55.

פתיחה: $700

164. Ner Mitzvah V'Torah Or – Kopust, 1820 – First Edition
Ner Mitzvah V'Torah Or, principles of the Chabad doctrine, by Rebbe Dov Ber 
Shneuri – the Mitteler Rebbe of Lubavitch. Kopust (Kopys): R. Yisrael Yoffe, 
prominent disciple of the Baal HaTanya, 1820. First edition.
The book comprises two parts. The first part is entitled Shaar HaEmuna, "regarding 
the essence of the mitzva of faith, which is the foundation and root of all mitzvot". 
The chapters in this part discuss the topics of the Exodus from Egypt, the eating 
of Matzah and the Splitting of the Sea. The second part, named Shaar HaYichud, 
contains a concise explanation of the kabbalistic notions of Hishtalshelut 
HaOlamot and Sefirot (to explain the profound concepts in Shaar HaYichud, an 
entire composition was written by R. Hillel of Paritch, close disciple of the author, 
entitled Likutei Biurim, Warsaw 1868). 
Rebbe Maharash of Lubavitch stated that each of the Mitteler Rebbe's books was 
intended for a specific type of Chassid, yet "Shaar HaYichud is the key to Chassidut", 
and it was written for all Chassidim (Rebbe Rayatz, Limud HaChassidut, p. 30).
Signature on p. 2a: "Yechiel [Baruch?] of Medzhybizh[?]". Signature on the leaf of 
errata following leaf 133: "Chaim Tzvi of [---]".
Incomplete copy. 4, [7], 133, [1]; 55, [1] leaves. Lacking last leaf. 16.5 cm. Bluish 
paper. Fair-good condition. Stains. Worming, affecting text. Wear. Marginal tears 
and damage. Old binding, with wear and damage.
Stefansky Chassidut, no. 395.

Opening price: $600

165



168

ספטמבר 2020

חלק  והתפלה,  התשובה  שער  ספר   .166
ראשון - שקלוב, תק"צ

על  ראשון,  חלק  והתפלה,  התשובה  שער  ספר 
מאת  ומרירות,  שמחה  ותפלה,  תשובה  ענייני 
 – ]שניער[  שניאוריו  בער  דוב  רבי  האדמו"ר 
]שקלוב,  מליובאוויטש.  האמצעי"  "האדמו"ר 

תק"צ בערך 1830[. מהדורה שנייה.
חתימה בדף השער: "ישראל נחום יפה". 

]2[, כה; סה דף. 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני 
עש קלים. חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות מספר 

דפים. חותמות. כריכה חדשה. 
בטופס שלפנינו הושמט מקום הדפוס בשער.

אך  תקע"ז,  שקלוב  ממהדורת  הועתק  השער  דף 
התיבה "שיחי'" אחר הזכרת שם המחבר נמחקה. 
לכן ככל הנראה הספר נדפס לאחר פטירתו בשנת 
תקפ"ח. ראה: א"מ הברמן, שערי חב"ד, עלי עי"ן, 
ירושלים תש"ח-תשי"ב, עמ' 357, מס' 272. הברמן 

אף מטיל ספק אם הספר נדפס בשקלוב.

פתיחה: $500

165. Imrei Binah – Kopust, 1821 – First Edition
Imrei Binah, explanations on the topics of Kriyat Shema, Tzitzit and Tefillin, based 
on Kabbalah and Chassidic teachings, by Rebbe Dov Ber Shneuri – the Mitteler 
Rebbe of Lubavitch. Kopust: R. Yisrael Yoffe, prominent disciple of the Baal 
HaTanya, [1821]. First edition.
Imrei Binah is considered the most profound of the books composed and published 
by the Mitteler Rebbe. The main part of the book is dedicated to clarifying the 
kabbalistic concepts of Yichuda Ilaa and Yichuda Tataa, based on the teachings 
of the author's father – the Baal HaTanya. The book is divided into four sections: 
Petach HaShaar, Shaar Kriyat Shema, Shaar HaTzitzit and Shaar HaTefillin.
The Mitteler Rebbe published ten compositions during the course of his life, 
which he stated were each intended for a different kind of person. His book Imrei 
Binah was directed at the most profound scholars, and he once even stated that he 
had written it for his disciple R. Yekutiel Liepler. Rebbe Maharash of Lubavitch 
related that he was once experiencing difficulty in grasping chapters 32 and 
37 of the book, and he approached his father the Tzemach Tzedek for help in 
understanding them. However, his father instructed him to go ask R. Yekutiel 
(Rebbe Rayatz, Limud HaChassidut, p. 30). 
Reputedly, the Divrei Chaim, Rebbe of Sanz would study the book Imrei Binah 
every night before going to sleep (Sheloshet HaRo'im, Brooklyn 2004, p. 320). The 
Divrei Chaim even quotes it in his book Divrei Chaim on the Torah, Parashat 
Vayakhel (p. 28b).
Rebbe Dov Ber Shneuri (1774-1828), known as the Mitteler Rebbe of Lubavitch, was 
the son of R. Shneur Zalman of Liadi, the Baal HaTanya. After his father passed 
away while fleeing the French Invasion of Russia, he began serving as rabbi of 
Lubavitch (Lyubavichi). In his father's lifetime, he recorded the latter's teachings, 
and delivered public lectures based on them, even in his presence, with the 
addition of his own commentaries. He was gifted with brilliant profundity and an 
unlimited wellspring of Torah thoughts. His Chassidic discourses would extend 
over many hours. He had an exceptional talent for clear explanations, whether 
in writing or orally, and was able to clarify and simplify before laymen the most 
profound and abstract concepts in Kabbalah and Chassidut. He was endowed 
with a rare ability to concentrate, and was able to contemplate G-dly concepts for 
hours on end, completely unaware of his surroundings. The Lubavitcher Rebbe 
retold that on Yom Kippur, he would stand in his place the entire day, in devoted 
prayer detached from physicality, without budging, with sweat pouring from his 
head. He passed away whilst delivering a Chassidic discourse.
Inscriptions and signatures on endpapers.
[2], 21; 1-56, [1], 55-140 leaves. 21.5 cm. Greenish paper. Good condition. Stains. 
Worming. Deleted inscription on title page. Rebacked, with large parts of original 
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 55.

Opening price: $700

166. Shaar HaTeshuvah VehaTefillah, Part I – Shklow, 1830
Shaar HaTeshuvah VehaTefillah, Part I, regarding repentance and prayer, joy and 
bitterness, by Rebbe Dov Ber Shneuri – the Mitteler Rebbe of Lubavitch. [Shklow, 
ca. 1830]. Second edition.
Signature on the title page: "Yisrael Nachum Yoffe".
[2], 25; 65 leaves. 18 cm. Good condition. Stains. Minor worming. Margins trimmed, 
affecting headings of several leaves. Stamps. New binding. 
In this copy, the place of printing was omitted from the title page.
The title page text is identical to that of the Shklow 1817 edition, apart from the 
omission of the blessing for the living after the author's name. Evidently, the book 
was printed after the passing of R. Dov Ber in 1828. See A.M. Habermann, Shaarei 
Chabad, Alei Ayin, Jerusalem 1948-1952, p. 357, no. 272. Habermann also casts 
doubt on the fact that the book was printed in Shklow.

Opening price: $500
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167. כתב-יד )"ביכל"(, מאמרי האדמו"ר הזקן - תקס"ג
– בעל  זלמן מלאדי  רבי שניאור  ידי האדמו"ר הזקן  ]"ביכל" חב"די[, מאמרי חסידות שנאמרו על  כתב-יד 

התניא, בשנת תקס"ג. ]בלרוס? תקס"ג? 1803?[.
כתיבה נאה.

רובם הגדול של המאמרים בכתב-היד שלפנינו נדפסו בספר "מאמרי האדמו"ר הזקן - תקס"ג", ויתר המאמרים 
כפי  נכתבה,  נשא בעז"ה תקס"ג". ההעתקה שלפנינו  "פ'  נכתב התאריך:  ו/1  נדפסו בכרכים אחרים. בדף 

הנראה, בתחילת המאה ה-19.
האדמו"ר הזקן הקפיד מאד על העתקת מאמריו שלא יפלו בהם טעויות העתקה. בשנת תק"ס כתב האדמו"ר 
הנוסעים  "כל הנערים  בענייני העתקת ה"ביכלאך":  ואזהרות  לציבור החסידים כמה תקנות  הזקן במכתב 
למחנינו מהיום והלאה, יביאו עמהם הכתבים והעתקות מד"ח ]=מדברי חסידות[ חדשים גם ישנים... להיות 
כי רבו בהם השבושים וטעויות סופרים במאד מאד... וכל אחד ואחד יכרוך כתבים שלו, ויכתוב שמו על 
הכרך, וימסור ליד אחי נ"י ]רבי יהודה ליב מיאנוביץ, בעל ה"שארית יהודה"[ ויגיה אותם, בצירוף מגיהים 

אחרים דקהלתינו דוקא, בהשגחת אחי עליהם להגיה, ואחר כך יוחזר לכל אחד ואחד הכתבים שלו...". 
רוב  נייר כחול.  ס"מ.   31 )נתונים בקלסר(.  מזה  זה  דפי כתב-היד הופרדו  )כתובים משני צדיהם(.  דף   ]44[
הדפים במצב טוב-בינוני. מספר דפים במצב בינוני. כתמים ובלאי. קרעים חסרים בשולי מספר דפים, חלקם 

עם פגיעה בטקסט, משוקמים במילוי נייר.

פתיחה: $500

167. Manuscript ("Bichel"), Discourses of the Baal HaTanya – 1803
Manuscript (Chabad "bichel"), Chassidic discourses delivered by Rebbe Shneur Zalman 
of Liadi – the Baal HaTanya, in 1803. [Belarus? 1803?].
Neat handwriting.
A large part of the discourses in the present manuscript was published in "Maamarei 
Admor HaZaken – 1803", and the rest was printed in other volumes. The discourse on 
p. 6a is dated "Parashat Nasso 1803". This transcript was presumably written in the early 
19th century.
The Baal HaTanya was very particular that his discourses be transcribed accurately, 
without any copying mistakes. In 1800, the Baal HaTanya wrote a letter to his Chassidim, 
in which he outlines several regulations and warnings regarding the copying of 
"bichelach": "All the young men who come here from today onwards, should bring with 
them the transcripts of Chassidic teachings, new and old ones… since mistakes and 
copying errors have become extremely prevalent… and each person should bind their 
writings, and write his name on the volume, and present it to my brother [R. Yehuda 
Leib of Janowitz, author of She'erit Yehuda], and he will proofread them, alongside 
other proofreaders from our community specifically, who will correct them under the 
supervision of my brother, and the writings will then be returned to each person…".
[44] leaves (written on both sides). Unbound leaves (placed in a ring binder). 31 cm. 
Blue paper. Most leaves in good-fair condition. Several leaves in fair condition. Stains 
and wear. Marginal open tears to several leaves, with damage to text in some cases, 
repaired with paper. 

Opening price: $500
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168. Manuscript ("Bichel"), Chassidic Discourses of the Tzemach Tzedek, Rebbe of Lubavitch – 
Before 1866

The discourses beginning on pp. 77a and 139a 
were presumably never printed. Some of the other 
discourses included in this "bichel" may also have 
never been printed. 
Stamp of "Z.V. son of R. Yisrael Yogman" on several 
leaves.
[136] leaves (written on both sides). Lacking 7 leaves. 
Unbound leaves (placed in a ring binder). 22 cm. 
Most leaves in good condition. Several leaves in fair 
condition. Stains and wear. Tears and worming.

Opening price: $500

Manuscript produced by various copyists (Chabad 
"bichel"), transcripts of Chassidic discourses 
delivered and written by Rebbe Menachem Mendel 
Schneersohn – the Tzemach Tzedek of Lubavitch, in 
1835-1845. [Lubavitch (Lyubavichi)? before Nissan 
1866].
Index of discourses at the beginning of the "bichel".
This "bichel" was evidently produced in the lifetime 
of the Tzemach Tzedek (no later than Nissan 1866), 
since the rebbe is referred to in several places as 
amongst the living.

168. כתב-יד )"ביכל"(, מאמרי האדמו"ר ה"צמח צדק" 
מליובאוויטש - לפני תרכ"ו

כתב-יד, כתיבת מעתיקים שונים ]"ביכל" חבד"י[, העתקת מאמרי 
מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר  ידי  על  ונכתבו  שנאמרו  חסידות 
תקצ"ה- השנים  בין  מליובאוויטש,  צדק"  ה"צמח   – שניאורסון 

תר"ה. ]ליובאוויטש? לפני ניסן תרכ"ו 1866[.
רשימת המאמרים  ובו  "מפתחות",  דף  מופיע  ה"ביכל"  בתחילת 

שהועתקו בו.
ה"ביכל" שלפנינו נעתק בחיי האדמו"ר ה"צמח צדק" )כלומר, לא 
יאוחר מחודש ניסן תרכ"ו(. הדבר עולה ממספר מקומות ב"ביכל". 
בדף 77/א נכתב: "בעז"ה ביאור על תורה שמע ישראל מאדמו"ר 
שיחי' לא"י"; בסוף דף קיט/1: "מאדמו"ר שיחי' שבת קודם ר"ה 
שנת תד"ר ]=תר"ד["; בדף 104/ב: "שבת מצורע מאדמו"ר שי'"; 

בדף 86/ב: "שבת וישב תר"ה ליבאוויטש".
לא  הנראה,  כפי  139/א,  ובדף  77/א,  בדף  המאמרים המתחילים 
לא  שלפנינו  ב"ביכל"  שהועתקו  נוספים  ומאמרים  יתכן  נדפסו. 

נדפסו.
בכמה דפים מופיעה החותמת: "ז"ו ב"ר ישראל יאגמאן ז"ל".

]136[ דף )כתובים משני צדיהם(. חסרים 7 דפים. דפי כתב-היד 
הופרדו זה מזה )נתונים בקלסר(. 22 ס"מ. רוב הדפים במצב טוב. 

מספר דפים במצב בינוני. כתמים ובלאי. קרעים וסימני עש.

פתיחה: $500 
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169. שני כתבי-יד )"ביכלאך"(, מאמרי האדמו"ר המהר"ש מליובאוויטש - ליובאוויטש, לפני תרמ"ג
חב"דיים[,  ]"ביכלאך"  שונים  מעתיקים  בכתיבות  כתבי-יד,  שני 
העתקת מאמרי חסידות שנאמרו ברובם הגדול על ידי האדמו"ר 
השנים  בין  ]מהר"ש[,  מליובאוויטש  שניאורסון  שמואל  רבי 

תרל"א-תרל"ג. ליובאוויטש, ]לפני תשרי תרמ"ג 1882[.
המהר"ש,  מהאדמו"ר  הם  שלפנינו  בכתבי-היד  המאמרים  רוב 
אך מופיעים בו גם מספר מאמרים של אביו האדמו"ר רבי מנחם 
מנדל – ה"צמח צדק" ושל זקנו האדמו"ר רבי דוב בער שניאוריו – 

"האדמו"ר האמצעי" מליובאוויטש.
האדמו"ר  בחיי  נעשתה  שלפנינו  הראשון  היד  בכתב  ההעתקה 
המהר"ש )כלומר, לא יאוחר מחודש תשרי תרמ"ג(. פרט זה עולה 
מאדמו"ר  לחודש...  באחד  השביעי  "בחודש  הכותרות:  מאחת 
מהר"ש שליט"א". ההעתקה נכתבה בליובאוויטש. פרט זה עולה 

מהכותרת: "שבת פ' פרה תרל"א פה לובאוויץ".
רשימת  ובו  מפתחות,  דף  מופיע  הראשון  היד  כתב  בתחילת 
"זכרון  נכתב:  המפתחות  דף  בתחילת  בו.  שהועתקו  המאמרים 
הדברים למצוא כל דברי חפץ הנמצאים בזה הביכול, כל א']חד[ 
על מקומו יבוא בשלום". על המאמרים שנאמרו על ידי ה"צמח 

בגנזי  ]=נשמתו  נבג"מ  "מאדמו"ר  המפתחות:  בדף  מצויין  צדק", 
מרומים[".

שלושת המאמרים הראשונים שבכתב היד הראשון הם העתקה 
מהספר "דרך מצותיך", מאת ה"צמח צדק", שהיה עדיין בכתב-יד 
בזמן ההעתקה )הספר נדפס לראשונה בתרע"א(. בסוף כתב-היד 

נעתק "קיצור תניא" מאת ה"צמח צדק".
"והחרים  של  ה"המשך"  פרקי  רוב  מופיעים  הראשון  היד  בכתב 
פרקים  מופיעים  בחלקו,  רק  ששרד  השני,  היד  בכתב  תרל"א". 
בטרמינולוגיה  ]"המשך"  רבים תרל"ו"  "מים  רבים של ה"המשך" 
החבדי"ת פירושו: סדרת מאמרים העוסקת בהרחבה בבירור סוגיות 
לו. האדמו"ר  לקודם  הוא המשך  וחסידות, כשכל מאמר  בקבלה 

המהר"ש הוא הראשון שחידש צורה מיוחדת זו במאמריו[.
)תקצ"ד-תרמ"ג(,  המהר"ש   – שניאורסון  שמואל  רבי  האדמו"ר 
האדמו"ר הרביעי לבית חב"ד, בן זקונים לאביו ה"צמח צדק". ידו 
אביו  פטירת  לאחר  הנשיאות  כס  על  עלה  אביו.  מיד  משה  לא 
בשנת תרכ"ו. הקים את חצרו בעיירה ליובאוויטש, בעוד ששאר 
אחיו האדמורי"ם עקרו לעיירות קאפוסט, ליאדי וניעזין. מאמריו 

)ביחס  לשונם  ובקוצר  ובהירותם  בחדותם  נודעים  ו"המשכיו" 
בספרי  המופלגת  בקיאותו  בהם  וניכרת  חב"ד(  אדמור"י  לשאר 
נדפסו בסדרת הספרים  ישראל. כתביו הרבים  ומחשבת  הקבלה 
"לקוטי תורה – תורת שמואל". המהר"ש נשא את משא העם על 
שבתחום  ישראל  כלל  צרכי  למען  בשתדלנות  רבות  ועסק  לבו 
המושב ברוסיה, אשר סבלו רבות מגזירות הצאר שניתכו עליהם 
נודע  חסידיו.  על  לו  הייתה  כבירה  השפעה  לבקרים.  חדשות 
כמה  ידע  ברפואה.  מקיף  ידע  בעל  דעלמא.  במילי  עצום  כפיקח 

שפות והתמצא בהוויות העולם.
בכתב היד הראשון רישומי בעלות בדפים הראשונים.

]236[ דף + ]118[ דף )כתובים משני צדיהם(. בכתב-היד הראשון 
דפי  רבים.  דפים  חסרים  השני  בכתב-היד  דפים.  מספר  חסרים 
הראשון:  כתב-היד  בקלסר(.  )נתונים  מזה  זה  הופרדו  כתבי-היד 
22 ס"מ. כתב-היד השני 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. 

סימני עש. קרעים בדפים הראשונים של כתב-היד הראשון. 

פתיחה: $500 
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170. כתב-יד )"ביכל"(, מאמרי האדמו"ר רבי שלמה זלמן מקאפוסט, בעל ה"מגן 
אבות" - תרכ"ז-תרל"ט - מאמרים שלא נדפסו

זלמן  שלמה  רבי  האדמו"ר  ידי  על  שנאמרו  חסידות  מאמרי  העתקת  חב"די[,  ]"ביכל"  כתב-יד 
שניאורסון – בעל ה"מגן אבות" מקאפוסט, בשנים תרכ"ז-תרל"ט ]1879-1867[.

זלמן שניאורסון, ה"מגן אבות" מקאפוסט.  22 מאמרים של האדמו"ר רבי שלמה  נעתקו  ב"ביכל" 
תשעה מהם הם מאמרים שנאמרו בחג השבועות. 

חלק מהמאמרים שלפנינו הם העתקות מכתב-ידו של האדמו"ר, מאותם מאמרים שנדפסו מאוחר 
יותר בשנת תרס"ב בסדרת ספריו "מגן אבות", וחלקם הם מכתיבתו של אחד השומעים )או העתקה 

מכתיבתו של אחד השומעים(. 
מתוך המאמרים שהם מכתיבת אחד השומעים ישנם מאמרים שלא נדפסו כלל בסדרת הספרים 

"מגן אבות", ואינם ידועים.
בדף כח/2, בסיום אחד המאמרים, נכתב: "שמענוהו אור ליועש"ק תזו"מ ] =ליום ערב שבת קודש 

תזריע ומצורע[ ד' אייר תרל"ו, ואמרו באורך ביו"ט האחרון של פסח תרל"ו".
בתחילת ה"ביכל" מופיע דף עם "לוח המפתחות מהדרושים שבכרך זה".

בן  המו"ל,  כותב  תרס"ב(,  )ברדיטשוב  אבות"  "מגן  הספרים  סדרת  של  הראשון  לכרך  בהקדמה 
המחבר על מאמרי אביו: "רוב דרושיו לאלפים נמצאים על פני תבל מהרושמים השומעים שרשמו 
דברי קדשו... ועוד מצאתי דרושים שהיו אצל אאמו"ר נ"ע מרשימות השומעים המובהקים, והיו 
למראה עיני אאמו"ר נ"ע, והוא הגיהם ותקנם בכי"ק... ועשינו זאת כרך שביעי". חלק מהמאמרים 

שלפנינו לא נדפסו גם בכרך השביעי.
בשפת  מקאפוסט,  האדמו"ר  מאמרי  בהם  שהועתקו  בכתב-יד  קונטרסים  מצורפים  לכתב-היד 
היידיש. תוכן רוב המאמרים שבקונטרסים לא נדפס. אליהם צורף גם קונטרס עם העתקת מאמר 

של האדמו"ר ה"צמח צדק" )מאמר זה נדפס(.
האדמו"ר רבי שלמה זלמן מקאפוסט )תק"ץ-תר"ס(, היה נכדו ותלמידו המובהק של ה"צמח צדק" 
מליובאוויטש. לאחר פטירת ה"צמח צדק", הכתירו רוב חסידי חב"ד לאדמו"ר עליהם את רבי יהודה 
ליב )מהרי"ל( מקאפוסט )אביו של רבי שלמה זלמן(, בנו המפורסם של הצ"צ. אך רבי יהודה ליב 
נפטר בחשון תרכ"ז, כחצי שנה לאחר פטירת אביו הצ"צ. לאחר פטירתו התמנה בנו רבי שלמה 
זלמן לרבם של חסידי חב"ד-קאפוסט. לאחר פטירתו נדפס חלק קטן ממאמריו בסדרת הספרים "מגן 

אבות", שבעה כרכים )ברדיטשוב תרס"ב(. 
הרבי מליובאוויטש אמר על מאמרי ה"מגן אבות" שהם "געשמאקע מאמרים" ]=מאמרים ערבים[. 
על הגותו המיוחדת המעמיקה, כתב הסופר איש הרוח, ר' הלל צייטלין, במכתב לידיד: "איעצך 
להשיג את הספר "מגן אבות" מהצדיק מקאפוסט, וללמוד שם בעיון בהגבהת הלב, את המאמרים 
נורא עם שעשוע  וביחוד את הדרוש לפרשת שמיני, שמאחד הוא מסר  ויכל אלוקים...  על פסוק 
כפי  בעלמא  בהעברה  לא  המאמרים  אלו  כל  תקרא  אם  כמוהו.  למצוא  שקשה  מסתורי  חב"די 
זאת"  בעד עצתי  תודה עמוקה  לי  מובטחני שישיב  ובסדר,  עמוק בהדרגה  בעיון  כי אם  שנוהגין, 

)הרב, ליקווד תשע"ה, עמ' תשנג(.
]2[, קכט דף )כתב-היד( + ]148[ דף )קונטרסים(. הדפים כתובים משני צדיהם )דפי כתב-היד הופרדו 

זה מזה(. גודל ומצב משתנים )רוב הדפים במצב טוב-בינוני(.

פתיחה: $500

169. Two Manuscripts ("Bichelach"), Chassidic Discourses of the Maharash 
of Lubavitch – Lubavitch, Before 1882
Two manuscripts produced by several copyists (Chabad "bichelach"), transcripts of 
Chassidic discourses, mostly delivered by Rebbe Shmuel Schneersohn of Lubavitch 
(Maharash), in 1871-1873. Lubavitch (Lyubavichi), [before Tishrei 1882].
Most of the discourses in these manuscripts were delivered by Rebbe Maharash, and 
several discourses were given by his father, Rebbe Menachem Mendel – the Tzemach 
Tzedek, and his grandfather, R. Dov Ber Shneuri – the Mitteler Rebbe of Lubavitch.
The first manuscript was produced during the lifetime of Rebbe Maharash (no 
later than Tishrei 1882), since Rebbe Maharash is mentioned in it as amongst the 
living. The manuscript was scribed in Lubavitch, as stated in one heading: "Shabbat 
Parashat Para, 1871, here Lubavitch".
The first manuscript opens with an index listing the discourses it contains. The 
discourses given by the Tzemach Tzedek are listed in the index as "by the late Rebbe".
The first three discourses in the first manuscript are transcribed from the book 
Derech Mitzvotecha, by the Tzemach Tzedek, which was still in manuscript at that 
time (the book was first printed in 1911). A transcript of Kitzur Tanya by the Tzemach 
Tzedek was included at the end of the manuscript. 
The first manuscript contains most of the "Hemshech" discourses of the "VeHechrim 
1871" series. The second manuscript, which is lacking many leaves, comprises many 
"Hemshech" discourses of the "Mayim Rabim 1876" series ("Hemshech" in Chabad 
terminology refers to a series of discourses discussing and clarifying kabbalistic 
and Chassidic topics, with each discourse a continuation of the previous one. Rebbe 
Maharash was the one who first developed this style of discourses). 
Rebbe Shmuel Schneersohn – Maharash (1834-1882), fourth rebbe of the Chabad 
dynasty, was the youngest son of the Tzemach Tzedek. He was constantly in his 
father's presence. He succeeded his father as rebbe in 1866. He established his 
court in Lubavitch, while his brothers settled in Kopust, Liadi and Niazhyn. His 
discourses and "Hemshechim" are reputed for their sharpness and clarity, as well as 
for their brevity (compared to other rebbes of Chabad) and encompass a wide range 
of Kabbalistic works and Jewish philosophy. His many writings were published in 
the Likutei Torah – Torat Shmuel series. Maharash was very active in lobbying on 
behalf of his Jewish brethren in the Pale of Settlement, Russia, who suffered greatly 
from the incessant decrees of the Russian Tsars. He had a tremendous impact on his 
followers. He was extremely wise and knowledgeable in worldly matters, especially 
in medicine, and mastered several languages.
Ownership inscriptions on the first leaves of the first manuscript. 
[236] leaves + [118] leaves (written on both sides). First manuscript lacking several 
leaves. Second manuscript lacking many leaves. Unbound leaves (placed in a ring 
binder). First manuscript: 22 cm. Second manuscript: 21 cm. Good-fair condition. 
Stains and wear. Worming. Tears to first leaves of first manuscript.

Opening price: $500 
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by the Tzaddik of Kopust, and to study in-depth 
the discourses on the verse Vayechel Elohim… and 
especially the homily on Parashat Shemini, which 
combines an awesome message with unparalleled 
mystical Chabad delight. If you read these discourses, 
not just superficially as most people do, rather in-
depth, progressively and consecutively, I am sure 
you will be profoundly grateful to me for this piece 
of advice (HaRav, Lakewood 2015, p. 753).
[2], 129 leaves (manuscript) + [148] leaves (booklets). 
Leaves written on both sides (leaves of manuscript 
unboud). Size and condition vary (most leaves in 
good-fair condition).

Opening price: $500

of Lubavitch. Following the passing of the Tzemach 
Tzedek, the majority of Chabad Chassidim appointed 
R. Yehuda Leib (Maharil) of Kopust (father of R. 
Shlomo Zalman), prominent son of the Tzemach 
Tzedek, as their rebbe. But R. Yehuda passed away in 
Cheshvan 1866, only six months after the passing of 
his father, the Tzemach Tzedek. R. Shlomo Zalman 
succeeded him as rebbe of Chabad-Kopust. A small 
part of his discourses was printed after his passing in 
the Magen Avot series, seven volumes (Berditchev, 
1902).
The Lubavitcher Rebbe described the discourses in 
Magen Avot as "delightful discourses". The writer 
R. Hillel Zeitlin, describes R. Shlomo Zalman's 
profound and unique philosophy, in a letter to a 
friend: "I advise you to obtain the book Magen Avot 

170. Manuscript ("Bichel"), Discourses of Rebbe 
Shlomo Zalman of Kopust, Author of Magen 
Avot – 1867-1879 – Unpublished Discourses
Manuscript (Chabad "bichel"), transcript of 
Chassidic discourses given by Rebbe Shlomo Zalman 
Schneersohn of Kopust – author of Magen Avot, in 
1867-1879. 
The "bichel" contains 22 discourses of Rebbe Shlomo 
Zalman Schneersohn, the Magen Avot of Kopust 
(Kopys). Nine of them were delivered on Shavuot. 
Some of these discourses are transcripts of the 
Rebbe's manuscript, and were later published in 1902 
in his Magen Avot series; while others were recorded 
by a person attending his discourses (or transcribed 
from such a record).
Some of the discourses in this "bichel" which were 
recorded by attendees of his lectures were not 
published in the Magen Avot series, and were 
hitherto unknown. 
On p. 28b, at the end of one discourse: "We heard it 
on Thursday night, Erev Shabbat Tazria Metzora, 4th 
Iyar 1876, and he explained it at length on the last 
day of Passover 1876".
Index of discourses at the beginning of the "bichel".
In his foreword to the first volume of the Magen Avot 
series (Berditchev 1902), the publisher, son of the 
author writes that there are thousands of transcripts 
of his father's discourses, recorded by those who 
attended his lectures, and some where presented to 
his father who proofread and corrected them, and 
they were later published in the seventh volume. 
Some of the discourses in this "bichel" were not 
published in volume VII of Magen Avot.
Enclosed with the manuscript are handwritten 
booklets containing transcripts of discourses of the 
rebbe of Kopust, in Yiddish. Most of the discourses 
in these booklets were never published. Another 
booklet is enclosed, with a transcript of a discourse 
by the Tzemach Tzedek (published discourse). 
Rebbe Shlomo Zalman of Kopust (1830-1900) was the 
grandson and close disciple of the Tzemach Tzedek 
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171. Manuscript ("Bichel"), Discourses of the Rebbes of Lubavitch – Early 1900s
Manuscript written by several copyists (Chabad "bichel"), transcripts of discourses 
given and written by rebbes of Lubavitch: R. Dov Ber Shneuri – the Mitteler rebbe; 
R. Menachem Mendel Schneersohn – the Tzemach Tzedek; R. Shmuel Schneersohn 
(Maharash) and R. Shalom Dov Ber Schneersohn (Rashab). [Belarus? presumably early 
1900s, ca. 1904-1911).
Leaves 92-121 contain a transcript from the book Derech Mitzvotecha (the book was first 
printed in 1911). The discourses of the Maharash in this "bichel" are from 1870-1873. The 
discourses of the Rashab are from 1890-1904.
This "bichel" was evidently produced during the lifetime of Rebbe Rashab, since he is 
referred to in several headings as amongst the living.
The contents of the discourse beginning on p. 257a, entitled "Emor, 1904", were printed 
in Sefer HaMaamarim 1904, based on the notes of the Rashab. In this "bichel" however, 
the discourse was recorded by an attendee of the discourse, in his own style. It was 
presumably never published, and contains some content which does not appear in the 
printed discourse (discourses as delivered in public would vary somewhat from the 
rebbes' notes). Another unpublished discourse is recorded on p. 283a. This "bichel" may 
contain other unpublished discourses. 
[235] leaves (written on both sides). Lacking 64 leaves (according to manuscript 
pagination). Unbound leaves (placed in a ring binder). 18.5 cm. Overall good condition. 
Stains and wear. Minor tears to inner margins, not affecting text. Worming.

Opening price: $500 

171. כתב-יד )"ביכל"(, מאמרי אדמו"רי ליובאוויטש - שנות התר"ס
ידי  על  ונכתבו  שנאמרו  חסידות  מאמרי  העתקת  חב"די[,  ]"ביכל"  שונים  מעתיקים  בכתיבות  כתב-יד, 
האדמו"רים מליובאוויטש: רבי דוב בער שניאוריו – "האדמו"ר האמצעי"; רבי מנחם מנדל שניאורסון – ה"צמח 
צדק"; רבי שמואל שניאורסון ]מהר"ש[ ורבי שלום דובער שניאורסון ]רש"ב[. ]בלרוס? כנראה שנות התר"ס, 

בין השנים תרס"ד-תרע"א 1904-1911 בקירוב[. 
נדפס לראשונה בתרע"א(.  )הספר  "דרך מצותיך", מצות האמנת אלהות  בדפים צב-קכא, העתקה מהספר 

מאמרי המהר"ש ב"ביכל" שלפנינו, הם מהשנים תר"ל-תרל"ג. מאמרי הרש"ב הם מהשנים תר"ן-תרס"ד.
ה"ביכל" נעתק בחיי האדמו"ר הרש"ב. על כך אנו למדים מכמה כותרות: "מאדמו"ר רש"ב שליט"א פ' תולדות" 
)קצח/1(; "בס"ד ליל ב' דשבועות מאדמו"ר רש"ב שליט"א" )רד/1(; "תרס"ב מאדמו"ר רש"ב שליט"א" )רמז/1(; 

"פ' בא מאדמו"ר רש"ב שליט"א" )רעט/1(.
שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק  ששמעתי  מה  השומעים[  אחד  של  ]=כתיבה  "הנחה  כותרת:  מופיעה  רנז/1  בדף 
בליובאויץ, אמור תרס"ד". תוכן מאמר זה נדפס בספר המאמרים תרס"ד על פי כתיבת הרש"ב. אך לפנינו 
המאמר כפי שנכתב על ידי אחד השומעים, בסגנון שלו, וכפי הנראה הוא לא נדפס ויש בזה מה שאין בזה 
)אצל האדמו"רים היו שינויים במאמרים בין הנוסח שכתבו לנוסח שאמרו ברבים(. בעמ' רפג/1 מופיע מאמר 

נוסף שכפי הנראה לא נדפס. יתכן וישנם מאמרים נוספים ב"ביכל" שלא נדפסו. 
זה  הופרדו  דפי כתב-היד  )לפי המספור של כתב-היד(.  דפים   64 צדיהם(. חסרים  )כתובים משני  דף   ]235[
מזה )נתונים בקלסר(. 18.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי. קרעים קלים בשוליים הפנימיים, ללא פגיעה 

בטקסט. סימני עש.

פתיחה: $500
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ה"ביכל" החב"די

בערך משנת תק"ן ואילך, קרוב למאה וחמישים שנה, היה ה"ביכל" החב"די חלק בלתי 

נפרד מההויה החסידית החב"דית בערי ועיירות בלרוס )רייסין(. על דרכי היווצרותו של 

ה"ביכל", ועל תפוצתו, מספר החוקר הביבליוגרף רבי חיים ליברמן באחד ממאמריו, ואלו 

דבריו:

חב"ד(.  חסידי  בלשון  )"שרייבער"  "כותבים"  או  מעתיקים  של  שיטה  חב"ד  "...יצרה 

לראשונה בליאזנא, ערש חסידות חב"ד, אחרי כן בליאדי... מאוחר יותר בליובאוויטש... 

שם ישבו מעתיקים, שהעתיקו את תורותיו של הרבי, שנאמרו קודם לכן בעל-פה לפני 

החסידים.

הסדר בזה היה כך: בשבתות וימים טובים, ובהזדמנות גם בימות החול, היה הרבי אומר 

תורה לפני החסידים. אחר שבת ויו"ט היה הרבי מוסר תורה זו גופא, כתובה בכתב-ידו, 

למעתיק הראשי. הלה העתיקה, החזיר את כתב היד לרבי, והשאיר לעצמו את העתקתו, 

שממנה עשה אחר כך מספר העתקות בכתב ידו שלו, ומכרם לחסידים. אם לא הספיק לו 

הזמן למלאות את כל הדרישות לרכישת העתקה, והחסידים היו נחפזים לחזור לעריהם, 

היה מוסר למעתיק משנה. הללו גם הם עשו העתקות ומכרו לכל הרוצה. חסיד שלא 

השיגה ידו לקנות העתקה, התכבד, ישב וטרח והעתיק בעצמו מאחת ההעתקות שהשיג.

עירו[,  ]=מבני  דמתא  החסידים  פגשו  בתיקו,  חדשה  ותורה  לביתו  שחזר  החסיד  את 

שהמתינו לשובו, וכמובן נאלץ לאפשר לכל הרוצה להעתיק את התורה לעצמו... חסיד 

שנתקבצו אצלו במשך הזמן מספר הגון של תורות, מסרם לכריכה, וכך נוצר ה'ביכל', 

ובדרך זו אצר לו כל חסיד, במרוצת השנים, ספריה של מאמרי חסידות..." )אהל רחל, ג, 

עמ' 26(. 

זלמן שז"ר, נשיאה השלישי של מדינת ישראל, שהגיע מבית חב"די, הקדיש בזכרונותיו 

פרק מיוחד בשם "ספריתו של אבא", וכך כותב: "ספריתו של אבא ספריה רגילה היתה, 

ספרית בעל-בית תורני, אבל הספרים שהיו בביתו לא מקריים היו ולא רק לנוי. ספרי חיים 

היו הם לאבא, ונחוצים לו, ספר ספר בזמנו, וספר ספר וערכו...

)דברי  דא"ח  בלתי מכורכים של  קונטרסים  נשמרו  מיוחד  על הארון, בתכריך  ולמעלה, 

בידי המעתיקים, שסבא  כתובים  דברי חסידות,  קונטרסים של  היו  חיים(. אלה  אלהים 

היה מביא מבית הרבי בשובו מלאדי, או 'החוזר' היה מביאם שנה בשנה בבואו לביקורו 

בלב  נחקקו  מה  ומאזין.  יושב  כשאני  אבא,  עם  מהם  ללמוד  נוהג  היה  וסבא  המסרתי, 

האותיות המעוגלות המזהירות כפנינים והרצות על פני השורות המקומרות כקשתות..." 

)כוכבי בקר, עמ' 9-16(.

The Chabad "Bichel"

From ca. 1790 onwards, for close to one hundred and fifty years, the Chabad "bichel" 
was an integral part of Chabad life in Belarus (Reisin). Researcher and bibliographer 
R. Chaim Lieberman describes the development of the "bichel" and its distribution in 
one of his essays: 
"…Chabad set up a system of copyists or writers ("schreiber" in Chabad terminology). 
First in Liozna, birthplace of Chabad Chassidut, then in Liadi… and later in 
Lubavitch… there the copyists sat and transcribed the teachings of the rebbe, which 
he had given over earlier to his Chassidim…
On Shabbatot and festivals, and occasionally on weekdays as well, the rebbe would 
deliver discourses to the Chassidim. After Shabbat and Yom Tov, the rebbe would give 
his own handwritten notes of the discourse to the main copyist. The latter would copy 
it, return the manuscript to the rebbe and keep the copy, of which he would then make 
further copies, and sell them to the Chassidim. If he did not manage to supply all the 
required copies, and the Chassidim were rushing to return to their towns, he would 
give a copy to the secondary copyist, who would also produce copies and sell them. A 
Chassid who could not afford to buy a copy would copy it himself. 
Upon returning home with a new discourse, a chassid was met by the awaiting 
townspeople, and was compelled to allow them each to copy the discourse… A 
Chassid who over the course of time accumulated a significant number of discourses, 
would have them bound, and thus the "bichel" was born, and in this way, over the 
years, Chassidim would amass a library of Chassidic discourses…" (Ohel Rachel, III, 
p. 26).
Zalman Shazar, third president of the State of Israel, who came from a Chabad home, 
dedicated a special chapter in his memoirs to his father's library, and writes: "High up 
on the bookcase was a special bundle, containing unbound booklets of Dach (Divrei 
Elohim Chaim). These were booklets of Chassidic teachings, written by copyists, which 
my grandfather would bring back from the court of the Rebbe in Liadi, or the 'choizer' 
every year on his traditional visit, and my grandfather would study them with my 
father, while I sat and listened. How engraved in my heart were those glowing, gem-
like letters..." (Kochvei Boker, pp. 9-16). 
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)ליובאוויטש  חב"ד  אדמו"רי  מאמרי  כתבי-יד,   .172
וקאפוסט(, ורבי הלל מפאריץ'

שונים,  מעתיקים  בכתיבות  בכתב-יד,  ודפים  קונטרסים  אוסף 
]רשימות השומעים[,  "הנחות"  העתקת מאמרי חסידות, שיחות 
חב"ד:  אדמו"רי  ידי  על  ונכתבו  שנאמרו  וקונטרסים,  מכתבים 
האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי; רבי דוב בער שניאוריו – 
"האדמו"ר האמצעי"; רבי מנחם מנדל שניאורסון – ה"צמח צדק"; 
רבי שלמה זלמן שניאורסון מקאפוסט – ה"מגן אבות"; רבי שמואל 
רבי  ]רש"ב[;  שניאורסון  דובער  שלום  רבי  ]מהר"ש[;  שניאורסון 
יוסף יצחק שניאורסון ]הריי"ץ[; רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי 
ליובאוויטש,  מפאריץ'.  מאליסוב  הלוי  הלל  ורבי  מליובאוויטש 
לשנות   1830 התק"צ  שנות  בין  נעתקו  ברוקלין.  ריגה,  ]רוסטוב, 

התש"י 1950[.
שלפנינו:  היד  בכתבי  המופיעים  ותאריכים  כותרות  מספר  להלן 
שליט"א  מהר"ש  אדמו"ר  "תורת  נכתב  המאמרים  אחד  בסיום 
נכתב  הכותרות  באחת  ליבאוויץ";  פה  תרכ"ז  תבא  בפ'  נאמרה 
הפסח[  ]=חג  חגה"פ  שליט"א,  מיקאפושט]![  אדמו"ר  "תורת 
תרל"ב, מה שרשם אחד מהש]ו[מעים ענין אחד מהדרש דאז ישיר 
משה..."; "הנחה מא' השומעי' שמ"ת ]=שמחת תורה[ תרמ"א"; 
"מוצש"ק לך ותר"ם ]=תרמ"ו["; "שמח"ת תרנ"ט"; "תבא תרנ"ט"; 
"ש"פ לך לך רס"ב"; הקדשה: "למזכרת אהבה לידידי הרה"ח כמר 
שואל ]שאול[ דובערמן זיסלין, ידידו עוז... אור ליום ג' פ' 'ותחיין' 
תורה  ]=שמחת  "ש"ת  תרס"ח";  ליובאוויטש  שמות[  ]=פרשת 
תרע"ג["; "י"ט כסלו תרפ"ג"; "כ"ט תשרי תרצ"ט, אטוואצק"; "כ"ד 

טבת תשט"ו".
באוסף הקונטרסים והדפים שלפנינו ישנן העתקות רבות מכתבי 
הלל,  רבי  הרמון".  "פלח  ומספרו  מפאריץ',  הלל  רבי  הרה"ק 
ה"צמח  והאדמו"ר  האמצעי  האדמו"ר  של  המובהק  תלמידם 
בתוספת  ששמע,  רבותיו  מאמרי  את  לעצמו  לכתוב  נהג  צדק", 
"ענין  נכתב:  הכותרות  באחת  רבותיו.  דברי  על  משלו  הסברים 
לעניות  ]=הנראה  הנלע"ד  ואכתוב  ענינו,  לא שמעתי  פ' החודש 
דעתי[ בדרך אפשר ממה שהבנתי ממה ששמעתי מאדמו"ר נבג"מ 
שליט"א  ואדמו"ר  האמצעי[  האדמו"ר  מרומים,  בגנזי  ]=נשמתו 

]=ה"צמח צדק"[".
החסידות  מאמר  של  העתקה  מופיעה  שלפנינו  היד  כתבי  בין 
– מאמר המתחיל  האחרון שהאדמו"ר ה"צמח צדק" אמר בחייו 
פרשת  בשבת  אמר  המאמר  את  לכם".  הזה  "החדש  במילים 
החודש, שחלה בראש חודש ניסן תרכ"ו, כשבועיים לפני פטירתו 

בי"ג ניסן תרכ"ו.
]404[ דף )כתובים משני צדיהם(. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500
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172. Manuscripts, Discourses of Rebbes of 
Chabad (Lubavitch and Kopust) and Rabbi 
Hillel of Paritch
Collection of manuscript booklets and leaves, 
written by various copyists – transcripts of Chassidic 
discourses, lectures, discourses as recorded by 
attendees, letters and booklets, delivered and written 
by rebbes of Chabad: Rebbe Shneur Zalman of 
Liadi – the Baal HaTanya; Rebbe Dov Ber Shneuri 
– the Mitteler Rebbe; Rebbe Menachem Mendel 
Schneersohn – the Tzemach Tzedek; Rebbe Shlomo 
Zalman Schneersohn of Kopust – the Magen Avot; 
Rebbe Shmuel Schneersohn (Maharash); Rebbe 
Shalom Dov Ber (Rashab); Rebbe Yosef Yitzchak 
Schneersohn (Rayatz); Rebbe Menachem Mendel 
Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe and R. Hillel 
HaLevi Malisov of Paritch. Lubavitch, [Rostov, Riga, 
Brooklyn. Transcribed in the 1830s-1950s].
See Hebrew description for some of the headings 
and dates in these manuscripts. 
This collection includes many transcripts of the 
writings of R. Hillel of Paritch, and from his book 
Pelach HaRimon. R. Hillel, a close disciple of the 
Mitteler Rebbe and the Tzemach Tzedek, would 
record the discourses he heard from his teachers, 
with the addition of his own explanations. In one 
heading, he states: "I did not hear regarding Parashat 
HaChodesh, but I will write my humble opinion as a 
possibility, following what I understood from what 
I heard from the late rebbe [the Mitteler Rebbe] and 
the present rebbe [the Tzemach Tzedek]".
This collection also includes a transcript of the last 
Chassidic discourse delivered by the Tzemach 
Tzedek. This discourse was given on Shabbat, 
Parashat HaChodesh, Rosh Chodesh Nissan 1866, 
some two weeks before his passing on 13th Nissan 
1866.
[404] leaves (written on both sides). Size and 
condition vary.

Opening price: $500
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173. מכתב ברכות מאת האדמו"ר הריי"ץ - תש"ב - מזכיר את עזרתו של 
חתנו הרבי במשלוח חבילות לפולין לפליטי השואה

מכתב ברכות מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש, בחתימת 
ידו. ברוקלין, ניו יורק, תמוז תש"ב ]1942[.

כתוב במכונת כתיבה, על נייר מסמכים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ, בחתימת יד קדשו.
יעזר  "והשי"ת  דברי עידוד והתעניינות במצבם של פליטי השואה. הריי"ץ מברך במכתב: 
לו בהדרוש לו, ויתבשר בשו"ט ]=בשורות טובות[ מאת בני ביתו יחיו, ויעזר להם השי"ת 

בגשמיות וברוחניות... יעזר להם השי"ת בכל הדרוש להם בגשמיות וברוחניות". 
בהמשך מכתבו מזכיר הריי"ץ את חתנו הרבי: "חתני הרה"ג הרמ"מ שי' שניאורסאהן שלח 

להם ]לפליטים[ חבילה של ספרים".
הורנשטיין[  ]שיינא  לבתי  חבילות  "לשלוח  לעסקן  לפנות  הריי"ץ  מעורר  המכתב  בהמשך 
וחתנו של הריי"ץ  כל מה שאפשר לשלוח". בתו  יחיו,  הורנשטיין[  ]ר' מנחם מנדל  וחתני 

נרצחו בטרבלינקה בב' תשרי תש"א, אך הריי"ץ לא ידע על רציחתם עד יומו האחרון.
]1[ דף. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. הדף מודבק על פיסת בד.

פתיחה: $600

173. Letter of Blessings from Rebbe Rayatz – 1942 – Mentions 
the Help of His Son-in-Law, the Lubavitcher Rebbe, in Sending 
Packages to War Refugees in Poland
Letter of blessings from Rebbe Yosef Yitzchak Schneersohn – the Rayatz of 
Lubavitch, with his signature. Brooklyn NY, Tammuz 1942.
Typewritten on the official letterhead stationery of Rebbe Rayatz, with his 
signature. 
Words of encouragement, and inquiry on the situation of Holocaust 
refugees. The Rayatz blesses him: "May G-d help him with what he needs, 
and may he receive good tidings from the members of his family, and may 
G-d help them in material and spiritual matters… may G-d help them in 
all their material and spiritual needs".
Further in the letter, the Rayatz mentions his son-in-law, the Lubavitcher 
Rebbe: "My son-in-law R. Menachem Mendel Schneersohn sent them [the 
refugees] a package of books".
The Rayatz ends the letter with a request to ask an activist "to send packages 
to my daughter [Shaina Horenstein] and son-in-law [R. Menachem Mendel 
Horenstein], whatever is possible to send". The daughter and son-in-law 
of the Rayatz both perished in Treblinka on 2nd Tishrei 1940, however the 
Rayatz was not informed of their passing until his dying day.
[1] leaf. 22 cm. Good condition. Stains. Folding marks. Linen-backed.

Opening price: $600
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174. מכתב מאת הרבי מליובאוויטש - ניו יורק, תש"ב )לפני תקופת 
נשיאותו( - עם חתימתו המלאה של הרבי

שניאורסון  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר  מאת  היהדות,  להפצת  חיזוק  מכתב 
מליובאוויטש. ברוקלין, ניו יורק, תמוז תש"ב ]1942[.

)שהרבי  ישראל"  "מחנה  ארגון  נייר מכתבים רשמי של  על  כתיבה  נכתב במכונת 
כיהן כיושב ראש הוועד המנהל שלו(, וחתום בחתימת ידו המלאה )כלומר, "מנחם 
שניאורסאהן", במקום "מ' שניאורסאהן" כרגיל(, בתוספת שורה בכתב-ידו של הרבי.

המכתב נכתב כשנה לאחר בוא הרבי לארה"ב, בימים שעדיין היה אנונימי ולא מוכר 
דיו אצל חסידי חב"ד.

המכתב מסתיים במילים: "בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה". לפני מילים 
אלו הוסיף הרבי בכתב-יד קדשו: "אשמח לשמוע מבריאותו הטוב ומהנעשה את ב"ב 

שי' ]=בני ביתו שיחיו[".
כפי הנראה, המכתב לא נדפס.

]1[ דף. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. הדף מודבק על פיסת בד.

פתיחה: $800

174. Letter from the Lubavitcher Rebbe – New York, 1942 
(Prior to His Leadership) – With the Rebbe's Full Signature
Letter encouraging the dissemination of Judaism, by Rebbe 
Menachem Mendel Schneersohn of Lubavitch. Brooklyn, NY, 
Tammuz 1942.
Typewritten on the official letterhead stationery of the Machne Israel 
organization (of which the rebbe served as executive director), with 
the full signature of the rebbe ("Menachem Schneersohn, rather 
than his usual "M. Schneersohn"), and the addition of one line 
handwritten by the rebbe. 
The letter was written approximately one year after the rebbe's 
arrival in the United States, before he became recognized by Chabad 
Chassidim.
The conclusion of the letter, "With blessings for immediate 
repentance, immediate redemption", is preceded by the following 
addition handwritten by the rebbe: "I would be happy to hear of 
his good health and updates about his family". 
This letter was presumably never published.
[1] leaf. 22 cm. Good condition. Stains. Folding marks. Linen-
backed.

Opening price: $800 
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176. מכתב "שנה טובה" מהרבי מליובאוויטש - תשכ"ב
הרבי   – שניאורסון  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר  מאת  מכתב 
מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, תשכ"ב 

.]1962[
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, וחתום 

בחתימת יד קדשו.
ברכות "לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות".

]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים 
במרכז הדף )ללא פגיעה בטקסט(. קמטים וסימני קיפול.

פתיחה: $400

176. Letter from the Lubavitcher Rebbe – 
Blessings for the New Year – 1962
Letter from R. Menachem Mendel Schneerson, the 
Lubavitcher Rebbe, with his signature. Brooklyn, 
New York, 1962. 
Typewritten on official letterhead stationery of the 
Rebbe and hand-signed by him. 
Blessings for a "good and sweet year in material and 
spiritual matters".
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Fair condition. 
Stains. Tears to center (not affecting text). Creases 
and folding marks. 

Opening price: $400

175. Letter from the Lubavitcher Rebbe – 
Blessings for the New Year – 1964
Letter from R. Menachem Mendel Schneerson, the 
Lubavitcher Rebbe, with his signature. Brooklyn, 
New York, 1964. 
Typewritten on official letterhead stationery of the 
Rebbe and hand-signed by him. 
Blessings for a "good and sweet year in material and 
spiritual matters".
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition. 
Minor stains. Folding marks.

Opening price: $400

175. מכתב "שנה טובה" מהרבי מליובאוויטש - תשכ"ד
הרבי   – שניאורסון  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר  מאת  מכתב 
מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, תשכ"ד 

.]1964[
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, וחתום 

בחתימת יד קדשו.
ברכות "לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות".

]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. 
סימני קיפול.

פתיחה: $400
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 - מליובאוויטש  הרבי  מאת  ברכה  מכתבי  אוסף   .178
תשי"ג-תשכ"ח - מארכיון רבי מנחם נחום יצחק אייזיק 

חנון מירושלים 

עשרה מכתבי שנה טובה, ברכה ועידוד, מאת האדמו"ר רבי מנחם 
מנחם  רבי  אל  שנשלחו  מליובאוויטש,  הרבי   – שניאורסון  מנדל 
תשי"ג- יורק,  ניו  ברוקלין,  מירושלים.  חנון  אייזיק  יצחק  נחום 

תשכ"ח ]1953-1968[. 
המכתבים נדפסו במכונת כתיבה על נייר מסמכים רשמי של הרבי 
מילים  מספר  הוספת  עם  מרביתם  קדשו,  בחתימת-יד  וחתומים 

והשלמות ותיקונים בכתב-יד קדשו.
האוסף כולל: 

חתומים  תשי"ג-תשכ"ח,  מהשנים  טובה  שנה  מכתבי  שבעה   ·
 – תשכ"ג  הסליחות  מ"ימי  מכתב  בהם  הרבי,  של  ידו  בחתימת 
שנת המאה וחמישים להסתלקות הילולא של רבינו הזקן", ולצד 
וכן  נתקבל  "מכ']תבו[  קדשו:  בכתב-יד  נוסף  הרבי  של  חתימתו 

החוברת כו' ות"ח ]=ותשואות חן[".
יעתיר  חנון שהוא  להרב  כותב  בו הרבי  · מכתב משבט תשי"ג, 
וילידיהם וב"ב ]=ובני ביתם[ שיחיו, לבריאות  בעדו ובעד "זוגתו 
המודגשות  )המילים  להם"  בהמצטרך  צרכיהם  ולמילוי  הנכונה 
נוספו בכתב-ידו של הרבי(. בסוף המכתב כותב הרבי שהוא שולח 
שובר על סכום של "עשרה שקל לצרכיו הפרטיים" ]של הרב חנון[.

אנשים  למספר  שנשלחו  )מכתבים  "כללי-פרטי"  מכתבים  שני   ·
בנוסח זהה, לעיתים עם תוספת מספר מילים בכתב-ידו של הרבי 
אל הנמען(; האחד נשלח בחודש שבט ובסמיכות ליום ההילולא 
של חמיו, האדמו"ר הריי"צ, והשני נשלח בכ' אב )יום ההילולא 
של  בכתב-ידו  מילים  הוספת  עם  יצחק(  לוי  רבי  הרבי  אבי  של 

הרבי. 
מקבל המכתבים, רבי מנחם נחום יצחק אייזיק חנון )חאנין(, נולד 
אבי-סביו  על שם  ונקרא  ליובאוויטש  בעיירה  למשפחה חב"דית 
צדק.  הצמח  והאדמו"ר  האמצעי  האדמו"ר  אצל  "חוזר"  שהיה 
עבר  ובהמשך  בחברון,  והתיישב  הקודש  לארץ  עלה  בצעירותו 
תורת  ובהפצת  קונטרסים  בהדפסת  עסק  שם  בירושלים,  לגור 
ואמרות  שיחות  קטעי  הקודש  ללשון  וערך  ליקט  חב"ד.  חסידות 
השמועה.  ומפי  חסידים  מפי  שקיבל  חב"ד,  אדמו"רי  של  קודש 
חיים  "דרך  הקונטרסים  גם  היו  והפיץ  שהדפיס  הקונטרסים  בין 
הרבי  מתייחס  אודותיהם  פתגמים",  ו"ליקוט  והאמת"  להשמחה 

במכתב הברכה משנת תשי"ג שלפנינו. 
]10[ דף. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $4000

177. Letter of Blessings from the Lubavitcher 
Rebbe – To the Mayor of Bnei Brak – 1988
Letter of blessings from Rebbe Menachem Mendel 
Schneersohn of Lubavitch. Addressed to R. Moshe 
Irenstein, mayor of Bnei Brak. Brooklyn, NY, Nissan 
1988.
Typewritten on the official letterhead stationery of 
the rebbe, with his signature and the addition of one 
word in his handwriting.
In his letter, the rebbe blesses: "With the approach 
of the festival of Matzot… I wish to express my 
blessings for a kosher and joyous holiday, and for 
true freedom". At the end of the letter, the rebbe 
writes to the mayor: "With respect, with blessings 
for the festival and for great success in his most 
responsible position".
The following line was added after the signature: 
"The letter of condolences was received on time, 
many thanks – many thanks" (the last word was 
handwritten by the rebbe). The rebbe is thanking 
here for the letter of condolences which the mayor 
sent him after the passing of his wife, Rebbetzin 
Chaya Mushka Schneersohn, on 22nd Shevat 1988.
[1] leaf. 21.5 cm. Good condition. Folding marks. 
Tear to upper margin, not affecting text. 

Opening price: $400

177. מכתב ברכה מאת הרבי מליובאוויטש - אל ראש עיריית בני-ברק - תשמ"ח
שניאורסון  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר  מאת  ברכה  מכתב 
מליובאוויטש. נשלח אל הרב משה אירנשטיין, ראש עיריית בני-

ברק. ברוקלין, ניו יורק, ניסן תשמ"ח ]1988[.
נייר מכתבים רשמי של הרבי, וחתום  נכתב במכונת כתיבה על 

בחתימת ידו, עם הוספת מילה בכתב-יד קדשו של הרבי.
להביע  בזה  הנני  המצות...  חג  "לקראת  הרבי:  מברך  במכתבו 
כותב  מכתבו  בסוף  אמתית".  ולחירות  ושמח  כשר  לחג  ברכתי 
הרבי לראש העיר: "בכבוד ובברכת החג ולהצלחה רבה בתפקידו 

הכי אחראי".

לאחר החתימה נוספה שורה: "מכ']תב[ הניחומים נתקבל בעתו, 
ות"ח ת"ח" ]=ותשואות חן תשואות חן. המילה האחרונה בכתב-
ידו של הרבי[. בשורה זו מודה הרבי על מכתב תנחומים ששלח לו 
ראש העיר לאחר פטירת אשתו הרבנית חיה מושקא שניאורסון 

ע"ה בכ"ב שבט תשמ"ח.
]1[ דף. 21.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרע בשוליים העליונים, 

ללא פגיעה בטקסט.

פתיחה: $400
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178. Collection of Letters of Blessings from the 
Lubavitcher Rebbe – 1953-1968 – From the Archive of 
Rabbi Menachem Nachum Yitzchak Eizik Chanun of 
Jerusalem
Ten letters of good year wishes, blessings and encouragement, 
by Rebbe Menachem Mendel Schneersohn – the Lubavitcher 
Rebbe, addressed to R. Menachem Nachum Yitzchak Eizik 
Chanun of Jerusalem. Brooklyn, NY, 1953-1968.
The letters are typewritten on the official stationery of the rebbe, 
with his signature. Most letters include several additional words 
or emendations handwritten by the rebbe.
The collection comprises: 
· Seven letters of good year wishes, 1953-1968, signed by the 
rebbe, including a letter from "The days of selichot 1963 – 150 
years from the passing of Rabbenu HaZaken [the Baal HaTanya]". 
The rebbe added near his signature, in his handwriting: "His 
letter was received as well as the booklet etc., many thanks".
· Letter from Shevat 1953, in which the Rebbe writes to R. Chanun 
that he will pray "for him, his wife, children and household 
members, for good health and the fulfilment of all their needs" 
(the emphasized words were handwritten by the rebbe). At the 
end of the letter, the rebbe writes that he is sending a voucher 
for the sum of "ten shekels for his [R. Chanun's] personal needs".
· Two "public-private" letters (letters containing the same text 
sent to several people, with the occasional addition of several 
words handwritten by the rebbe to the recipient); one sent in 
Shevat, close to the yahrzeit of his father-in-law, Rebbe Rayatz, 
and the second on 20th Av (yahrzeit of the rebbe's father, R. Levi 
Yitzchak), with the addition of several words handwritten by 
the rebbe.
The recipient of the letters, R. Menachem Nachum Yitzchak Eizik 
Chanun (Chanin), was born to a Chabad family in Lubavitch 
(Lyubavichi) and named after his great-grandfather who was 
a "choizer" by the Mitteler Rebbe and the Tzemach Tzedek. In 
his youth, he immigrated to Eretz Israel and settled in Hebron. 
He later relocated to Jerusalem, where he set about publishing 
and distributing Chabad Chassidic teachings. He compiled and 
translated into Hebrew sections of discourses and teachings of 
rebbes of Chabad. Derech Chaim LehaSimcha VehaEmet and 
Likut Pitgamim, mentioned by the rebbe in the letter from 1953 
in the present collection, are amongst the booklets he published.
[10] leaves. Size and condition vary. Overall good condition.

Opening price: $4000
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גולת  לנוער"(.  )"שיחות  קינדר"  מיט  "שמועסן  לנוער  החב"די 
כך  על  לאנגלית.  התניא  ספר  תרגום  היה  שבמפעליו  הכותרת 

קיבל תואר דוקטורט מאוניברסיטת קולמביה בניו יורק.
רלג, ]1[; לז, לט-מא דף + 2 דפים "לוח התיקון" )מצורפים בנפרד 
מן הספר(. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מעט בלאי. קרעים קלים 
בשולי מספר דפים. דפי המגן והכריכה הודבקו בשוליהם לחיזוק. 

כריכה מקורית, עם פגמים )השדרה מנותקת חלקית(.

פתיחה: $10,000

179. סידור תורה אור - ברוקלין, תש"א - עם הקדשה נדירה חתומה בכתב-יד קדשו של הרבי מליובאוויטש: "לאות 
ידידות ובברכת השנה" - סידור שערך הרבי בבואו לארה"ב בקיץ תש"א, ונתנו במתנה למזכיר הרב ניסן מינדל 

בערב ראש השנה תש"ב

על  ומועדים,  ימות השנה, שבת  לכל  אור, תפילות  סידור תורה 
רבי  בעריכת  מלאדי,  זלמן  שניאור  רבי  הזקן  האדמו"ר  נוסח  פי 
אברהם דוד לבוט אב"ד ניקולייב, מוגה ומתוקן על ידי האדמו"ר 
ניו- ברוקלין,  מליובאוויטש.  הרבי   – שניאורסון  מנדל  מנחם  רבי 

יורק, תש"א ]1941[.
בדף המגן השני שלפני השער, הקדשה חתומה בכתב-יד קדשו 
– הרבי מליובאוויטש:  של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון 
"לאות ידידות ובברכת השנה, מ' שניארסאהן, ער"ה ]=ערב ראש 

השנה[ תש"ב".
חתימה בדף המגן הראשון שלפני השער: "ניסן מינדל".

ידי הרבי מליובאוויטש.  הסידור שלפנינו הוגה וסודר לדפוס על 
ממנו  ביקש  לארה"ב,  מצרפת  תש"א,  סיון  בכ"ח  הרבי  כשהגיע 
הסידור  את  לדפוס  ולסדר  לתקן  להגיה,  הריי"ץ  האדמו"ר  חמיו 
במשך  מסגרת(.  ראה  בתרמ"ז,  לראשונה  )נדפס  אור"  "תורה 
והתקנתו  בהגהתו  עסוק  הרבי  היה  תש"א,  אב-אלול  החודשים 
ימים  הדפוס  מבית  יצא  הסידור  שלפנינו.  הסידור  של  לדפוס 

ספורים לפני ראש השנה של שנת תש"ב.
נוסח ההקדשה בסידור שלפנינו נדיר מאד. בכל האגרות שנדפסו 
ב"אגרות קודש", שנכתבו בשנות נשיאותו של הרבי, לא נמצאת 
אפילו פעם אחת המילה "ידידות" או "בידידות" בסיומי מכתבים. 

בלבד  אחד  במקום  זו  מילה  נמצאת  נשיאותו  שלפני  בשנים  גם 
)אג"ק, א, עמ' לה(. צירוף המילים "לאות ידידות", ככל הידוע לנו, 

הוא חסר תקדים אצל הרבי. 
מקבל הסידור, רבי ניסן מינדל )תרע"ב-תשנ"ט( ממנהלי מוסדות 
הריי"ץ  האדמו"ר  של  וסודם  אמונם  איש  היה  בארה"ב,  חב"ד 
האישי  כמזכירו  כיהן  תרצ"ב  משנת  מליובאוויטש.  הרבי  וחתנו 
מזכירו  היה  תש"י  ומשנת  מליובאוויטש,  הריי"ץ  האדמו"ר  של 
היה  ת"ש  בחורף  מליובאוויטש.  הרבי   – הרמ"מ  האדמו"ר  של 
מפולין  שברח  בעת  הריי"ץ  עם  יחד  באניה  שהפליג  מהבודדים 
ועל מתנת  הגדולה עם הרבי,  ידידותו  על  הכבושה אל ארה"ב. 
נוצר בלבו רגש עז של  הסידור שלפנינו, מסופר: "במשך השנים 
פריינט'  'מיין בעסטער  ידידות כלפי הרבי... באמרו... הרבי היה 
]=הידיד הכי טוב שלי[. אחד הביטויים של ידידות זו היה בערב 
'תורה  ראש השנה תש"ב, כאשר הרבי העניק לרב מינדל סדור 
)סיפורים מחדר הרבי,  ידידות'"  'לאות  אור' עם הקדשה אישית 
בני-ברק, תשס"ט, עמ' 323, שם נדפס צילום הקדשת הרבי בסידור 
שלפנינו(. כל מכתבי הרבי באנגלית נכתבו על ידו, וחלקם אף יצאו 
לאור על ידו בכמה כרכים. הרב מינדל היה מחבר פורה במחשבת 
הדפסתם,  טרם  הרבי  ידי  על  הוגהו  ספריו  והחסידות.  היהדות 
ותורגמו לשפות רבות. למעלה מארבעים שנה היה עורך הירחון 

179a179b

179c
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סידור "תורה אור" 

שניאור  רבינו  הזקן  האדמו"ר  של  בעריכתו  תפלה  סידור 

מהדורות,  במספר  בחייו  כבר  לראשונה  נדפס  מלאדי  זלמן 

עמ'   ,63 בקטלוג  בהרחבה  כך  על  )ראה  וקאפוסט  בשקלוב 

נדפס  תרמ"ז,  שנת  ועד  הזקן  האדמו"ר  פטירת  מאז   .)277

לא  מהמהדורות  גדול  בחלק  מהדורות.  בעשרות  הסידור 

שמרו המדפיסים על הנוסח המדוייק של התפלות וההלכות, 

ובחלק מהמהדורות עירבו המדפיסים את נוסח "סידור הרב" 

בשנות  נפוצים.  שהיו  אחרים  סידורים  של  נוסחאות  עם 

התר"מ החל רבי אברהם דוד לאוואט )לבוט(, אב"ד ניקולייב 

)סבו של הרבי מליובאוויטש, מצד אמו(, לחקור ולברר את 

הנוסח המקורי של "סידור הרב". לשם כך החל הוא לחפש 

את מהדורות הסידור שנדפסו בחיי האדמו"ר הזקן. כשמצא 

לערוך  החל  המחבר,  בחיי  שנדפסו  המהדורות  אחת  את 

ובשנת  שמצא,  מה  פי  על  הרב"  "סידור  נוסח  את  ולהגיה 

 – החדש  בשמו  הרב"  "סידור  את  בווילנא  הדפיס  תרמ"ז 

"שערי  חיבורו  את  צירף  הסידור  אל  אור".  "תורה  סידור 

תפלה", ובו מקורות לנוסחאותיו ופסקיו של האדמו"ר הזקן.

אך מיד לאחר גמר ההדפסה, הצליח להשיג הרב לאוואט 

אדמו"ר  בחיי  שנדפסה  הרב"  "סידור  של  נוספת  מהדורה 

ולערוך  להגיה  לאוואט  הרב  התיישב  זאת  לאור  הזקן. 

מהדורה נוספת מעודכנת של סידור "תורה אור" – מהדורת 

ווילנא תרמ"ט. אך אותו סיפור נשנה שוב. מיד לאחר הדפסת 

מהדורת תרמ"ט, השיג הרב לאוואט מהדורה שלישית של 

סידור שנדפס בחיי אדה"ז, והוא החל לערוך ולהכין מהדורה 

שלישית מעודכנת של סידור "תורה אור". מהדורה שלישית 

תר"ן(,  )אדר  לאוואט  הרב  פטירת  לאחר  רק  אור  ראתה  זו 

הכולל"  "שער  הגדול  ספרו  נספח  כשאליה  תרנ"ו,  בווילנא 

)על כל זה ראה בהרחבה בקובץ "בית אהרן וישראל", קפו, 

עמ' קלו-קלז(. 

179. Siddur Torah Or – Brooklyn, 1941 – With Rare Dedication Signed by the Lubavitcher Rebbe: "As 
a Sign of Friendship and With Good Year Blessings" – Siddur Edited by the Rebbe Upon Arriving in 
the United States in the Summer of 1941, and Given as a Gift to the Secretary Rabbi Nissan Mindel 
on Erev Rosh Hashanah 1941

States, was the close confidant of Rebbe Rayatz and 
his son-in-law the Lubavitcher Rebbe. From 1932, 
he served as personal secretary of Rebbe Rayatz of 
Lubavitch, and from 1950, of the Lubavitcher Rebbe. 
In winter 1940, he was one of the few who joined 
the Rayatz in his flight from occupied Poland to 
the United States. His exceptional friendship with 
the Rebbe, and the gift of this siddur, is reported in 
Sipurim MiCheder HaRabbi (Bnei Brak, 2009, p. 323): 
"Over the years, intense feelings of friendship towards 
the rebbe developed in his heart… he stated… the 
rebbe was 'my best friend'. One of the expressions of 
this friendship was on Rosh Hashanah 1941, when 
the rebbe gave a Torah Or siddur to R. Mindel, with 
a personal dedication 'As a sign of friendship'" (see 
ibid. for a picture of the rebbe's dedication in this 
siddur). He typed all the rebbe’s English letters, and 
even published some of them in several volumes. R. 
Mindel was a prolific author on Jewish thought and 
Chassidut. His books were reviewed by the rebbe 
before being published, and were later translated into 
many languages. He served as editor of the Chabad 
periodical for youths – Talks and Tales, for over forty 
years. His magnum opus was his translation of the 
Tanya to English, which earned him a doctorate 
degree from the Columbia University in New York. 
233, [1]; 37, 39-41 leaves + 2 leaves of errata (not 
bound with book). 22 cm. Good condition. Stains. 
Minor wear. Minor marginal tears to several leaves. 
Inner margins of endpapers and binding reinforced. 
Original binding, damaged (spine partially 
detached).

Opening price: $10,000 

Siddur Torah Or, prayers for the year-round, 
Shabbat and festivals, following the rite of Rebbe 
Shneur Zalman of Liadi, the Baal HaTanya, compiled 
by R. Avraham David Lawat Rabbi of Nikolayev; 
proofread and corrected by Rebbe Menachem 
Mendel Schneersohn, the Lubavitcher Rebbe. 
Brooklyn, NY, 1941.
On the second front flyleaf, a dedication signed 
by Rebbe Menachem Mendel Schneersohn – the 
Lubavitcher Rebbe: "As a sign of friendship and with 
good year blessings, M. Schneersohn, Erev Rosh 
Hashanah 1941".
Signature on the first front flyleaf: "Nissan Mindel".
This siddur was proofread and prepared for print by 
the Lubavitcher Rebbe. When the rebbe arrived in 
the United States from France on 28th Sivan 1941, his 
father-in-law, Rebbe Rayatz, asked him to proofread, 
correct and prepare for print the Torah Or siddur 
(first printed in 1887, see adjoining article). During 
Av and Elul 1941, the rebbe was busy proofreading 
and correcting this siddur. It was published several 
days before Rosh Hashanah 1941. 
The wording of the dedication inscribed in this 
siddur is unique. In all the letters printed in Igrot 
Kodesh, written during the rebbe's leadership, the 
word "Yedidut" (friendship; or "BiYedidut" – in 
friendship) is never used in the letter endings. Even 
in the years preceding the rebbe's leadership, this 
word was only used once (Igrot Kodesh, I, p. 35). The 
rebbe's usage of the expression "LeOt Yedidut" ("as a 
sign of friendship") in this dedication appears to be 
unprecedented. 
The recipient of the siddur, R. Nissan Mindel (1912-
1999), director of Chabad institutions in the United
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מהדורת תש"א

אחת  של  צילום  מהדורת  היא  שבבסיסה  תש"א,  מהדורת 

ממהדורות הרב לאוואט, נערכה על ידי הרבי, על פי הוראותיו 

לרבי,  שהיה  ספק  כל  הריי"ץ.  האדמו"ר  חמיו  של  והכרעותיו 

זו  בעיקר בענייני ניקוד, הוכרע על פי הוראת חמיו. במהדורה 

התווספו כמה הוספות ונעשו כמה שינויים )על כל אלו מסופר 

הזקן",  רבנו  לסדור  "הגהות  בקונטרס  ובפרוטרוט  באריכות 

לאחר  כחודש  לוין(.  דובער  שלום  רבי  מאת  תשס"ז,  ברוקלין 

כללי  מכתב  הריי"ץ  האדמו"ר  כתב  מהדפוס,  הסידור  צאת 

לחסידי חב"ד, ובו מבקש מהם: "להתפלל בסידור זה, ולחנך את 

בניהם יחיו להתפלל בסידור הזה". 

ממהדורה זו נדפסו אלפיים עותקים בלבד )הגהות לסדור רבנו 

הזקן, ברוקלין תשס"ז, עמ' לו(.

הסידור של הרבי

סידור  מש  לא  מהדפוס,  שלפנינו  הסידור  מהדורת  צאת  מיום 

ברכת  כל  תפילה,  כל  האחרון.  ליומו  עד  הרבי  של  מידיו  זה 

המזון וברכה אחרונה, וברכות נישואין בחופה, כל אלו נאמרו 

ממהדורת הסידור שלפנינו. "כ"ק אדמו"ר היה מחזיק בו תמיד 

וכמעט לא מש מידו. עמו היה צועד אל תוך בית הכנסת ובית 

לברכת  לבנה,  לקידוש  יוצא  ההתוועדות,  אל  נכנס  המדרש, 

החמה, לסוכה ולתשליך, ובו נשא תפלה או אמר ברכה. במשך 

ולא  סידור  באותו  אדמו"ר  כ"ק  השתמש  נשיאותו  שנות  כל 

החליפו... כידוע הכנת הסידור לדפוס היה הפרויקט הראשון בו 

עסק כ"ק אדמו"ר מיד עם הגעתו לארה"ב... בו התפלל במשך 

לסידור  )מתוך המבוא  רגע, ללא הפסקה"  חייו מאותו  ימי  כל 

הרב, הוצאת חזק, תשע"ה, עמ' 11-12, הע' 14(.

Siddur Torah Or 

The siddur compiled by R. Shneur Zalman of 
Liadi, the Baal HaTanya, was printed already in 
his lifetime in several editions, in Shklow and 
Kopust (see Kedem Catalog 63, p. 277). From the 
passing of the Baal HaTanya until 1887, the siddur 
was reprinted in dozens of editions. In many 
of the editions, the printers were not particular 
to preserve the accurate text of the prayers and 
laws, and in some editions the printers combined 
the text of Siddur HaRav with the texts of other 
prevalent siddurim. In the 1880s, R. Avraham 
David Lawat, Rabbi of Nikolayev (Mykolaiv; 
maternal grandfather of the Lubavitcher Rebbe), 
began studying and researching the original text 
of Siddur HaRav. To that end, he searched for 
editions of the siddur published in the lifetime of 
the Baal HaTanya. Upon finding such a siddur, he 
set to work proofreading and correcting the text of 
Siddur HaRav, according to the siddur he found, 
and in 1887, he printed the Siddur HaRav in Vilna 
under a new title – Siddur Torah Or. He appended 
to it his own composition, Shaarei Tefillah – sources 
of the prayer texts and rulings of the Baal HaTanya. 
However, immediately after the siddur was 
published, R. Lawat obtained another edition of 
Siddur HaRav published in the lifetime of the 
Baal HaTanya. In light of this, R. Lawat produced 
a new, corrected edition of Siddur Torah Or – the 
Vilna 1889 edition. Yet the same occurred once 
again. As soon as the 1889 edition was published, 
R. Lawat obtained a third siddur edition published 
in the lifetime of the Baal HaTanya, and he began 
preparing a third, updated edition of Siddur Torah 
Or. This third edition was only published after the 
passing of R. Lawat (Adar 1890), in Vilna 1896, 
and it includes the latter's illustrious work – Shaar 
HaKollel (see Beit Aharon VeYisrael, 186, pp. 136-
137).

The 1941 Edition

The 1941 edition, which is mostly a photocopy of 
one of R. Lawat's editions, was edited by the Rebbe, 
based on the instructions and rulings of his father-
in-law, Rebbe Rayatz. Any doubt which arose, 
particularly pertaining to the vocalization, was 
resolved by Rebbe Rayatz. This edition contains 
several additions and changes (described in great 
detail in the booklet Hagahot LeSiddur Rabbenu 
HaZaken, Brooklyn 2007, by R. Shalom Dov Ber 
Levin). Approximately a month after the siddur 
was printed, Rebbe Rayatz wrote an open letter to 
Chabad Chassidim, in which he asks them "to pray 
from this siddur, and to educate their sons to pray 
from this siddur".
This edition was printed in only two thousand 
copies (Hagahot LeSiddur Rabbenu HaZaken, 
Brooklyn 2007, p. 36).

The Rebbe's Siddur

This edition of the siddur was constantly used by 
the rebbe, from the day it was published 
until his final day. Every prayer, every Birkat 
HaMazon and blessing after eating, every blessing 
at weddings he officiated, were recited all from this 
siddur edition. "The rebbe would keep it with him 
at all times, and it almost never left his hands. He 
would take it with him to the synagogue and Beit 
Midrash, into the Hitvaadut, to recite the blessings 
over the moon and sun, into the Sukkah and to 
Tashlich. He used it to pray and recite blessings. 
During his entire tenure, the rebbe used the same 
siddur, never exchanging it for a different one… 
as is well-known, preparing this siddur for print 
was the first project undertaken by the rebbe 
upon his arrival in the United States… and from 
that moment, he prayed with it for the rest of his 
life, without fail" (Introduction to Siddur HaRav, 
Chazak edition, 2015, pp. 11-12, note 14).
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180. שטר של 2 דולר שחילק הרבי מליובאוויטש 
שטר של 2 דולר שהתקבל מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש.

מצב טוב. כתמים, קמטים וסימני קיפול.
מצורף אישור מהבעלים על קבלת השטר בשנת תשמ"א מהרבי.

פתיחה: $300

180

180. Two-Dollar Bill Received from the Lubavitcher Rebbe
Two-dollar bill received from Rebbe Menachem Mendel Schneersohn of Chabad – 
the Lubavitcher Rebbe. 
Good condition. Stains, creases and folding marks. 
Enclosed: a letter from the owner affirming that he received this bill from the rebbe 
in 1981. 

Opening price: $300
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חסידות – עותקים מיוחסים – חתימות והגהות, רישומי בעלות וחותמות

 - אברבנאל  יצחק  לרבי  זקנים,  עטרת  ספר   .182
של  העותק   - ראשונה  מהדורה   - שי"ז  סביוניטה, 

האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מסדיגורא

ספר עטרת זקנים, חיבור פילוסופי על ההשגחה והנבואה, מאת 
רבי יצחק אברבנאל. סביוניטה, שי"ז ]1556[. דפוס טוביה פואה. 

בצדו השני של דף השער חותמת עתיקה, עם סמל נשר במרכזה: 
זו חותמתו  – כפי הנראה,   "S. FRIEDMAN  – "שלמה פרידמאן 
אברהם  רבי  האדמו"ר  בן  מסדיגורא  שלמה  רבי  האדמו"ר  של 
יעקב פרידמן )הראשון( מסדיגורא )אנצ' לחסידות, ג', עמ' תשיג( 
בצורתה  דומה  והיא  סדיגורא-רוז'ין,  לבית  אופיינית  זו  ]חותמת 
מסדיגורא  פרידמן  ישראל  רבי  האדמו"ר   – ֶאחיו  לחותמות 
האדמו"ר  גיסם  לחותמות  מבויאן,  פרידמן  יצחק  רבי  והאדמו"ר 
רבי  האדמו"ר  בן-דודם  ולחותמות  פרידמן  דובער  נחום  רבי 

אברהם מתתיהו פרידמן משטעפנשט[.
מ, ]4[ דף. 19 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים, רוב הדפים במצב 
טוב. כתמים )חלקם כהים(, סימני עש. בדפים לז-מ קרעים חסרים 
בפינות הדפים העליונות, עם פגיעה בטקסט, משוקמים בהשלמת 
נייר. חותמות ורישומים. כריכה מקורית, עם שדרת עור ועיטורים 

מוזהבים, פגומה. 

פתיחה: $600

181. Knesset HaGedolah – Copy of Rebbe 
Yeshaya Schorr of Iași, Author of Kelil Tiferet
Knesset HaGedolah, on the Tur and Beit Yosef to 
Even HaEzer, by R. Chaim Benveniste. Lviv, "1681" 
[1861]. 
This copy belonged to R. Yeshaya Schorr Rabbi of 
Iași, author of Kelil Tiferet. Ownership inscription 
on title page: "This Knesset HaGedolah belongs to 
R. Yeshaya Schorr, the rabbi here".
R. Yeshaya Schorr, Rabbi of Iași (1780-1879, 
Encyclopedia L'Chassidut, II, p. 496), author of 
Kelil Tiferet. Elder Rebbe of his generation, he was a 
brilliant scholar, kabbalist and a renowned miracle-
worker. He was a disciple of great Chassidic masters: 
R. Mordechai of Kremenets, disciple of the Baal 
Shem Tov; R. Avraham Yehoshua Heshel, the Ohev 
Yisrael of Apta; R. Tzvi Hirsh of Zhydachiv; and R. 
Menachem Mendel of Kosov. He passed away in 
1879, close to one hundred years old.
[1], 106, 106-107 leaves. 41 cm. Thin, high-quality 
paper. Good-fair condition. Stains. Minor wear and 
tears. Wear and tears to title page (a piece of paper 
glued to verso for reinforcement). Minor worming. 
New binding.

Opening price: $500

181. ספר כנסת הגדולה - העותק של בעל "כליל תפארת", האדמו"ר רבי ישעיה שור מיאסי
ספר כנסת הגדולה, על דברי הטור והבית יוסף, חלק אבן העזר, 

מאת רבי חיים בנבנשתי. לבוב )למברג(, תרכ"א "1681" ]1861[.
העותק של הגאון הקדוש רבי ישעיה שור אב"ד יאסי, בעל "כליל 
"זה הכנה"ג שייך  תפארת". רישום בעלות על שמו בדף השער: 

להרב הגאון הצדיק כקש"ת מו"ה ישעי' שור אב"ד מפה". 
הגאון הקדוש והמקובל רבי ישעיה שור אב"ד יאסי )תק"מ-תרל"ט, 
אנצ' לחסידות, ב', עמ' תצו(, בעל "כליל תפארת". זקן אדמו"רי 
דורו. גאון ומקובל, קדוש ובעל-מופת מפורסם. מתלמידיהם של 
גדולי החסידות: רבי מרדכי מקרמניץ תלמיד הבעל שם טוב, רבי 

אברהם יהושע העשיל ה"אוהב ישראל" מאפטא, רבי צבי הירש 
מזידיטשוב ורבי מנחם מנדל מקוסוב. נפטר קרוב לגיל מאה בשנת 

תרל"ט.
טוב-בינוני.  מצב  ואיכותי.  דק  נייר  ס"מ.   41 דף.  קו-קז  קו,   ,]1[
)הדבקת  ובלאי בדף השער  וקרעים קלים. קרעים  כתמים. בלאי 
כריכה  בודדים.  קלים,  עש  סימני  הדף(.  בגב  לחיזוק  נייר  פיסת 

חדשה.

פתיחה: $500

חסידות - עותקים מיוחסים - חתימות והגהות, 
רישומי בעלות וחותמות

Books Owned by Chassidic Leaders – Signatures, 
Glosses, Ownership Inscriptions and Stamps

181

182a
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183. ספר אור קדמון - ונציה, תס"ג - 
נחום  רבי  מספריית   - יחידה  מהדורה 

דובער פרידמן מסדיגורה

ספר אור קדמון, בקשות ותחינות, דברי מוסר 
ונציה,  חגיז.  משה  רבי  מאת  והתעוררות, 

]תס"ג 1703[. מהדורה יחידה.
השד"ר  הדפיס  שלפנינו  הבקשות  ספר  את 
נדודיו  בימי  חגיז  משה  רבי  המפורסם 
לראשונה תפילות  נדפסו  זה  בספר  באיטליה. 
ובקשות שחיברו חכמי ישראל. בתחילת הספר 
נדפסה תפילת "כתר מלכות" ליום הכפורים, 
מאת רבי דוד בן שלמה אבן זמרא )הרדב"ז(, 
ואחריה תפילות שונות מאת רבינו בחיי, רבי 
ועוד. לאחר  היוני,  זרחיה  רבי  יהודה החסיד, 
נדפס מאמר "למעלת הזכרת התשובה",  מכן 
מאת המלקט-העורך רבי משה חגיז. המקובל 
העתיק  מאיזמיר  האתמרי  הכהן  אליהו  רבי 
מוסר",  "שבט  המפורסם  בספרו  אלו  תפילות 

כשהוא מציין את הספר שלפנינו כמקורן. 
בדף  מסדיגורה.  דובער  נחום  רבי  של  העותק 
דובער  "נחום  חותמותיו:  מופיעות  השער 
הכריכה  בבטנת  כספי".  ו"קנין  פרידמאן", 
הקדמית תו ספר של "אוצר הספרים של מו"ה 

נחום דוב פרידמאן בסאדאגורא".
רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה )תר"ג/תר"ד-

רבי  האדמו"ר  דודו  וחתן  יוסף  שלום  רבי  האדמו"ר  בן  מרוז'ין.  ישראל  רבי  האדמו"ר  נכד  תרמ"ג(, 
אברהם יעקב מסדיגורה. רבי נחום דובער נודע כאספן חשוב של כתבי יד וספרים עתיקים )ראה: דוד 
אסף, דרך המלכות, עמ' 454, הע' 34(. רבי יהודה ליבוש לנדא אב"ד סדיגורה כותב עליו ועל ספרייתו 
החשובה בהקדמתו לספרו הנודע "יד יהודה" על יורה דעה: "ובבואי הנה עיר סאדאגורא את שאהבה 
נפשי מצאתי בבית שארי הרה"צ בנן של קדושים מו"ה נחום דב נ"י אשר לו קובץ ספרים יקרי ערך 
ממחברים הקדמונים אשר אין כמוהו ליקר ולתפארת". בספריתו היו כמה סוגי חותמות. ספרים שקיבל 
מבית אביו נחתמו בחותמת "נחלת אבותי", ספרים שנקנו בכספו נחתמו בחותמת "קנין כספי", וספרים 

שקיבל במתנה נחתמו בחותמת "מנחת שי".
בדפי  חותמות  קציגין".  עמנואל  גמורה...  במתנ]ה[  "שנתנו  השער:  בדף  ]קצוצה[  עצמית  הקדשה 

הבטנה ובעמוד האחרון: "מתתיהו עקשטיין – טשערנאוויטץ".
]2[, ל דף. 13.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. חיתוך גס בשולי הדפים, ללא פגיעה בטקסט. כריכה נאה 

)של ספריית רבי נחום דובער(, עם סימניית בד. פגמים בכריכה.

פתיחה: $300

182. Ateret Zekenim, by Rabbi Yitzchak Abarbanel – Sabbioneta, 1556 – 
First Edition – Copy of Rebbe Shlomo Friedman of Sadigura
Ateret Zekenim, polemic work on providence and prophecy, by R. Yitzchak 
Abarbanel. Sabbioneta: Tobias Foa, 1556.
An early stamp on the verso of the title page, with an emblem of an eagle in the 
center: "Shlomo Friedman". This is presumably the stamp of Rebbe Shlomo of 
Sadigura, son of R. Avraham Yaakov Friedman (the first) of Sadigura (Encyclopedia 
L'Chassidut, III, p. 713). This stamp is characteristic of the Sadigura-Ruzhin 
dynasty, and is similar to the stamps of his brothers, Rebbe Yisrael Friedman 
of Sadigura and Rebbe Yitzchak Friedman of Boyan, their brother-in-law Rebbe 
Nachum Dovber Friedman and their cousin Rebbe Avraham Matityahu Friedman 
of Shtefanesht.
40, [4] leaves. 19 cm. Condition varies, most leaves in good condition. Stains 
(including dark stains), worming. Open tears to upper corners of leaves 37-40, 
affecting text, repaired with paper. Stamps and inscriptions. Original binding, 
with leather spine and gilt decorations, damaged.

Opening price: $600
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184. ספר אש דת - רבי דוד ניטו - לונדון, 
פולמוס  ספר   - יחידה  מהדורה   - תע"ה 
פרידמן  דובער  נחום  רבי  מספריית   -

מסדיגורה

חיון,  חייא  נחמיה  ]נגד[  ה'...  "קנאת  דת,  אש 
דוד  רבי  מאת  תורתנו",  עיקרי  ועוקר  ועוכר  עובר 
אייליף  טומאש  דפוס   .]1715[ תע"ה  לונדון,  ניטו. 
העברי  החלק  יחידה.  מהדורה   .)Thomas Ilive(

בלבד. 
ספריו  נגד  "ויכוחים"  מספר  המכיל  פולמוס  ספר 
)ברלין  לאלהים"  "עז   – חיון  נחמיה  השבתאי  של 
ו"שלהבתיה"  תע"א(  )ונציה  דיחודא"  "רזא  תע"ג(, 

)אמסטרדם תע"ט(.
ובמדעים.  בתורה  גאון  )תי"ד-תפ"ח(,  ניטו  דוד  רבי 
דיין, דרשן ורופא בליוורנו ולאחר מכן רבה הראשון 
של קהלת הספרדים בלונדון. מחבר הספרים "כוזרי 

שני" ו"מטה דן". מגדולי הלוחמים בשבתאות.
ומקובל  חכם  בערך(.  )תט"ו-ת"ץ  חיון  חייא  נחמיה 
שבתאי, ממנהיגי השבתאים לאחר מות שבתי צבי.
בעמודים א/2 ו-לז/1 מופיעים תיקוני טעויות בכתב-

יד )יתכן כי הם בכתב-ידו של המחבר(. 
העותק של רבי נחום דובער מסדיגורה. בדף השער 
ו"קנין  פרידמאן"  דובער  "נחום  מופיעות חותמותיו: 

כספי".
רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה )תר"ג/תר"ד-תרמ"ג(, נכד האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין. בן האדמו"ר 
רבי שלום יוסף וחתן דודו האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה. רבי נחום דובער נודע כאספן חשוב של 
כתבי יד וספרים עתיקים )ראה: דוד אסף, דרך המלכות, עמ' 454, הע' 34(. רבי יהודה ליבוש לנדא אב"ד 
סדיגורה כותב עליו ועל ספרייתו החשובה בהקדמתו לספרו הנודע "יד יהודה" על יורה דעה: "ובבואי הנה 
נ"י אשר  דב  נחום  מו"ה  קדושים  בנן של  בבית שארי הרה"צ  נפשי מצאתי  עיר סאדאגורא את שאהבה 
לו קובץ ספרים יקרי ערך ממחברים הקדמונים אשר אין כמוהו ליקר ולתפארת". בספריתו היו כמה סוגי 
חותמות. ספרים שקיבל מבית אביו נחתמו בחותמת "נחלת אבותי", ספרים שנקנו בכספו נחתמו בחותמת 

"קנין כספי", וספרים שקיבל במתנה נחתמו בחותמת "מנחת שי".
חותמות בשער ובמספר דפים נוספים: "מתתיהו עקשטיין – טשערנאוויטץ".

]1[, לח דף ]אינו כולל את הספר בתרגום ספרדי[; חסר דף השער העברי ובמקומו מופיע רק דף השער של 
החלק הספרדי. 16 ס"מ. נייר כהה. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים בדף השער, משוקמים בהדבקות נייר. 

רישומים. כריכה נאה )של ספריית רבי נחום דובער(, עם סימניית בד )מנותקת(. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $500

183. Or Kadmon – Venice, 1703 – Only Edition – From the Library of 
Rabbi Nachum Dov Ber Friedman of Sadigura
Or Kadmon, supplications and ethics, by R. Moshe Chagiz. Venice, [1703]. 
Only edition.
This book of supplications was published by the famous emissary R. Moshe 
Chagiz, while he sojourned in Italy. It constitutes the first printing of some 
prayers and supplications by great rabbis. The book opens with the Keter 
Malchut prayer for Yom Kippur, by R. David son of Shlomo ibn Zimra 
(the Radbaz), followed by various prayers by Rabbenu Bachya, R. Yehuda 
HeChassid, R. Zerachia the Greek, and more. The prayers are followed by an 
essay regarding repentance by the editor, R. Moshe Chagiz. The kabbalist R. 
Eliyahu HaKohen HaItmari of Izmir copied these prayers in his famous book 
Shevet Mussar, referring to this book as their source. 
This copy belonged to R. Nachum Dov Ber of Sadigura. Two of his stamps 
appear on the title page: "Nachum Dov Ber Friedman" and "Kinyan Kaspi". A 
bookplate of his library appears on the front endpaper. 
R. Nachum Dov Ber Friedman of Sadigura (1843/1844-1883), grandson of 
Rebbe Yisrael of Ruzhin. He was the son of Rebbe Shalom Yosef and son-in-
law of his uncle Rebbe Avraham Yaakov of Sadigura. R. Nachum Dov Ber was 
known as a prominent collector of ancient books and manuscripts (see: David 
Assaf, Derech HaMalchut, p. 454, note 34). R. Yehuda Leibush Landau Rabbi 
of Sadigura describes him and his notable library in the preface to his book 
Yad Yehuda on Yoreh De'ah: "When I came to Sadigura, I found what I love 
in the home of my relative, of distinguished lineage, R. Nachum Dov, who 
owns a collection of valuable books from early authors, which is unrivaled 
in glory and splendor". R. Nachum Dov used several types of stamps in his 
library. Books inherited from his father were stamped "Nachalat Avotai" 
(family inheritance), books he purchased were stamped "Kinyan Kaspi" (my 
acquisition), and books he received as a gift were stamped "Minchat Shai" (a 
gift).
Inscription (trimmed) on title page: "Given as a gift… Emmanuel Katzigin". 
Stamps on endpapers and last page: "Matityahu Eckstein – Czernowitz". 
[2], 30 leaves. 13.5 cm. Good-fair condition. Stains. Uneven edges (not 
affecting text). Fine binding (of the library of R. Nachum Dov Ber), with a 
bound bookmark. Damage to binding.

Opening price: $300 
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185. ספר שפתי ישינים - אמשטרדם, ת"ם / שפתי ישינים חלק שני - זולקווא, 
תקס"ו - העותק של הצדיק משטעפנשט האדמו"ר רבי אברהם מתתיהו פרידמן 

- עם רישום "קוויטל"

בס.  משורר  שבתי  רבי  מאת  עבריים,  ספרים  של  ביבליוגרפית  רשימה  ישינים,  שפתי  ספר 
ישינים, חלק שני, רשימת  ]ת"ם 1680[. מהדורה ראשונה. כרוך עם: ספר שפתי  אמשטרדם, 

ספרים שלא הופיעו בחלק הראשון, מאת רבי אורי צבי רבינשטיין. ]זולקווא[, תקס"ו ]1806[. 
העותק של הצדיק משטעפנשט האדמו"ר רבי אברהם מתתיהו פרידמן. בדף ]2[ שבספר הראשון, 

 ."A.M. Fridman חותמתו, במרכזה איור אריה, עם הכיתוב: "אברהם מתתי' פרידמאן
בדף ]3[ שאחריו, רישום "קוויטל", של "יעקב דוב בן דינה" – כפי הנראה של חסיד שהעניק את 

הספר לאדמו"ר וכתב את שמו ושם אמו לתפילה.
לחסידות,  אנצ'  )תר"ח-תרצ"ג,  פרידמן  מתתיהו  אברהם  רבי  משטעפנשט,  הקדוש  האדמו"ר 
א', עמ' קלא-קלב(, צדיק ופועל ישועות מפורסם. בן האדמו"ר רבי נחום משטעפנשט – בנו של 
רבי ישראל מרוז'ין. בגיל עשרים ואחת מילא את מקום אביו, ותחת הנהגתו הפכה שטעפנשט 
למרכז חסידות רב השפעה. שימש באדמו"רות במשך למעלה משישים שנה. עצמותיו הועלו 
לארץ, לחלקת אדמור"י רוז'ין בבית העלמין "נחלת יצחק", ונודע עד היום כמקום ישועות בו 

באים רבים להתפלל. 
שני ספרים בכרך אחד. שפתי ישינים )עותק חסר(: ]3[, ז-כ דף, צב עמ', ]צג[-קח דף. חסרים 
שלושת הדפים הראשונים )בהם השער(. מספור דפים משובש. שפתי ישינים חלק שני: ג דף, 
כהים  כתמים  בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 דף.   ]2[ עמ',  כד-לט  עמודות,  ד-כג 
במספר מקומות. בלאי. קרעים משוקמים בשולי חלק מהדפים. סימני עש קלים. חיתוך דפים 

עם פגיעה קלה בטקסט במספר דפים. כריכה ישנה. 

פתיחה: $300

184. Esh Dat – Rabbi David Nieto – London, 1715 – Only Edition – Polemic Book 
– From the Library of Rabbi Nachum Dov Ber Friedman of Sadigura
Esh Dat, "Zeal of G-d… [attacking] Nechemia Chiyya Hayyun, who transgresses, 
undermines and uproots the tenets of our Torah", by R. David Nieto. London: Thomas 
Ilive, 1715. Only edition. Hebrew part only.
A polemic book comprising several "debates" against the works of the Sabbatean 
Nechemia Hayyun – Oz Lelohim (Berlin 1713), Raza DeYichuda (Venice 1711) and 
Shalhevetya (Amsterdam 1719).
R. David Nieto (1654-1728), brilliant in Torah and in science. Dayan, preacher and 
physician in Livorno, and later the first rabbi to the Sephardi community in London. 
Author of Kuzari II and Mateh Dan. One of the strongest opponents of Sabbateanism.
Nechemia Chiyya Hayyun (1655-ca. 1730), a Sabbatean sage and kabbalist, one of the 
leaders of Sabbateanism after Sabbatai Zevi's death.
Handwritten corrections on pp. 1b and 37a (possibly handwritten by the author). 
This copy belonged to R. Nachum Dov Ber of Sadigura. Two of his stamps appear on the 
title page: "Nachum Dov Ber Friedman" and "Kinyan Kaspi".
R. Nachum Dov Ber Friedman of Sadigura (1843/1844-1883), grandson of Rebbe Yisrael 
of Ruzhin. He was the son of Rebbe Shalom Yosef and son-in-law of his uncle Rebbe 
Avraham Yaakov of Sadigura. R. Nachum Dov Ber was known as a prominent collector 
of ancient books and manuscripts (see: David Assaf, Derech HaMalchut, p. 454, note 
34). R. Yehuda Leibush Landau Rabbi of Sadigura describes him and his notable library 
in the preface to his book Yad Yehuda on Yoreh De'ah: "When I came to Sadigura, I 
found what I love in the home of my relative, of distinguished lineage, R. Nachum 
Dov, who owns a collection of valuable books from early authors, which is unrivaled in 
glory and splendor". R. Nachum Dov used several types of stamps in his library. Books 
inherited from his father were stamped "Nachalat Avotai" (family inheritance), books he 
purchased were stamped "Kinyan Kaspi" (my acquisition), and books he received as a 
gift were stamped "Minchat Shai" (a gift).
Stamps on title page and several other leaves: "Matityahu Eckstein – Czernowitz". 
[1], 38 leaves (Hebrew only, without Spanish translation). Lacking Hebrew title page; 
the Spanish title page is bound in its stead. 16 cm. Browned paper. Fair-good condition. 
Stains. Tears to title page, repaired with paper. Inscriptions. Fine binding (of the library 
of R. Nachum Dov Ber), with a bookmark (detached). Damage to binding.

Opening price: $500 
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186. ספר המצוות - זולקווא, תרט"ו - העותק של האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין - עם רישום "קוויטל"
ספר המצוות להרמב"ם, עם השגות הרמב"ן ופירוש "מגילת אסתר" מאת רבי יצחק די ליאון. זולקווא, תרט"ו 1855. 

העותק של האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין. בדף השער חותמתו: "אוצר הספרים של ישראל פריעדמאן מהוסיאטין".
רישום "קוויטל" בדף ב/1, כפי הנראה של חסיד שהעניק את הספר לאדמו"ר וכתב את שמו ושם אמו לתפילה: "שלום שכנא ב' פיגא 

.]Vaslui מוסלוי" ]=מוואסלוי
רישומים רבים בדפי הפורזץ, ביניהם רישומים משפחתיים ורישומי בעלות של רבי שמשון ב"ר משה סימאן ]Simon[ מלאפאש ושל בנו]?[ 

יהודה אהרן.
האדמו"ר הקדוש רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין, זקן אדמו"רי בית רוז'ין, נכדו האחרון של רבי ישראל מרוז'ין. נולד בשנת תרי"ח לאביו 
האדמו"ר רבי מרדכי פייביש מהוסיאטין. משנת תרנ"ד ממלא מקום אביו בהוסיאטין. מתרע"ד בווינה. בשנת תרצ"ז עלה לארץ ישראל 
לתל-אביב. ידוע הסיפור על תפילתו על קברו של ה"אור החיים" במעמד גדולי המקובלים ]בזמן השואה כשהיה חשש כי הצבא הנאצי 
בפיקודו של רומל, ינצח בחזית המצרית, וסכנת השמדה נשקפה ליישוב היהודי בארץ ישראל[ ואמירתו המפורסמת באותו מעמד, כי 

הצורר לא ישלוט בארץ ישראל. נפטר בתל אביב בחנוכה תש"ט ומנוחתו בטבריה.
צח דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. כתם דיו גדול בדף השער, על חלק ניכר מהטקסט. סימני עש, עם פגיעות בטקסט במספר מקומות 

)כולל פגיעות במסגרת השער ובטקסט מצידו השני(. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300

185. Siftei Yeshenim – Amsterdam, 1680 / Siftei Yeshenim Part II – Zhovkva, 1806 – Copy of the Tzaddik of Shtefanesht, Rebbe Avraham Matityahu 
Friedman – With a Kvittel Inscription

age of 21, he succeeded his father. Under Rebbe Avraham Matityahu's leadership, 
Shtefanesht grew to be an important Chassidic center. He served as Rebbe for over 
60 years. He was re-interred in Israel in the Nachalat Yitzchak cemetery which 
is known until today as a site for deliverance, visited by many who pray at his 
gravesite.
Two books in one volume. Siftei Yeshenim (incomplete copy): [3], 7-20 leaves, 92 
pages, [93]-108 leaves. Lacking first three leaves (including title page). Misfoliation. 
Siftei Yeshenim Part II: 3 leaves, 4-23 columns, 24-39 pages, [2] leaves. 20.5 cm. 
Fair-good condition. Stains, including several dark stains. Wear. Marginal tears to 
some leaves, repaired. Minor worming. Leaves trimmed, slightly affecting text on 
several leaves. Old binding. 

Opening price: $300 

Siftei Yeshenim, by R. Shabtai Meshorer Bass, bibliography of Hebrew books. 
Amsterdam, [1680]. First edition. Bound with: Part II of Siftei Yeshenim, additions 
to Part I, by R. Uri Tzvi Rabinstein. [Zhovkva], 1806. 
This copy belonged to the tzaddik of Shtefanesht, Rebbe Avraham Matityahu 
Friedman. His stamp (with an illustration of a lion in the center) appears on leaf 
[2] of Part I.
Kvittel inscribed on leaf [3] of Part I, presumably by a Chassid who gave the book 
to the rebbe, and wrote his name and that of his mother for prayer: "Yaakov Dov 
son of Dina".
The Rebbe of Shtefanesht, Rebbe Avraham Matityahu Friedman (1848-1933, 
Encyclopedia L'Chassidut, I, pp. 131-132), famous tzaddik and wonder-worker. 
Son of Rebbe Nachum of Shtefanesht – son of Rebbe Yisrael of Ruzhin. At the
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187. ספר מענה לשון, תחינות ובקשות בבית עלמין ובקברי צדיקים 
- זיטומיר, תר"ז - חתימת הרה"ק רבי יצחק דוד מלעלוב

ספר מענה לשון, סדר תחינות בבית עלמין ובקשות על קברי צדיקים. זיטומיר, 
הרב  נכדי  שפירא  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  דפוס   .1847 תר"ז 

מסלאוויטא.
תפילות הנאמרות על קברי הורים, אחים וילדים, בעל ואשה, ועוד. התפילות 
על קברי צדיקים כוללות תפילות לפרנסה, לרפואה, לזרע של קיימא, ועוד. עם 

הוראות ביידיש. 
בראש עמוד השער – חתימת רבי יצחק דוד מלעלוב: "יצחק דוד בהרב מהר"מ 

זללה"ה".
הצדיק הקדוש רבי יצחק דוד בידרמן )תקע"ה – תשרי תרמ"ז, אנצ' לחסידות, ב', 
עמ' תב(, בן האדמו"ר רבי משה מלעלוב. עלה בשנת תרי"א לירושלים, ועמד 
אלעזר  רבי  אחיו האדמו"ר  עם  יחד  בעיר,  היישוב החסידי  בראש  רבות  שנים 
מנחם מנדל. ממייסדי "כולל פולין", וממייסדי ישיבת "חיי עולם" יחד עם חתניו 

רבי בנימין ליב בערינשטיין ורבי אברהם אליעזר מינצברג אב"ד יוזפוב.
רישומי בעלות נוספים בדף השער ובדף כט: "זה המענה לשון שייך לר' צבי בן 
ישכר זלל"ה עיין בדף כ"ט"; "זה המענה לשון שייך להנגיד והקצין כמו"ה צבי 

בן ישכר ראבינאוויטש".
השער  בדף  וקשים  כהים  כתמים  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   19.5 דף.  עו 
כריכה  בכתב-יד.  רישומים  הראשונים.  בדפים  עש  סימני  הראשונים.  ובדפים 

חדשה.
ואינה מופיעה בקטלוג הספריה  זו לא נרשמה במפעל הביבליוגרפיה  מהדורה 

הלאומית. 

פתיחה: $500 

186. Sefer HaMitzvot – Zhovkva, 1855 – Copy of Rebbe Yisrael Friedman of Husiatyn – 
With a Kvittel Inscription
Sefer HaMitzvot by the Rambam, with Hasagot HaRamban and the Megillat Esther commentary, by 
R. Yitzchak de Leon. Zhovkva, 1855.
Copy of Rebbe Yisrael Friedman of Husiatyn. His stamp appears on the title page: "Library of Yisrael 
Friedman of Husiatyn".
Kvittel inscribed on p. 2a, presumably by a Chassid who gave the book to the rebbe, and wrote his 
name and that of his mother for prayer: "Shalom Shachna son of Feiga of Vaslui".
Many inscriptions on the endpapers, including familial inscriptions and ownership inscriptions of 
R. Shimshon son of R. Moshe Simon of Magyarlápos and of his son[?] Yehuda Aharon.
Rebbe Yisrael Friedman of Husiatyn, elder rebbe of the Ruzhin dynasty, was the last grandson of 
Rebbe Yisrael of Ruzhin. Born in 1858 to Rebbe Mordechai Feivish of Husiatyn, he succeeded his 
father in 1894 in Husiatyn. In 1914 he moved to Vienna, and in 1937, he immigrated to Eretz Israel, 
settling in Tel Aviv. It is well known that during the Holocaust, when there was concern that the 
Nazi army, under the command of Rommel, would reach Eretz Israel and annihilate its inhabitants, 
R. Yisrael prayed at the gravesite of the Or HaChaim in presence of leading kabbalists, and then 
declared that the enemy would not rule over Eretz Israel. He passed away in Tel Aviv on Chanukah 
1948 and was buried in Tiberias.
98 leaves. 20.5 cm. Good-fair condition. Stains. Large ink stain to title page, over a large part of text. 
Worming, affecting text in several places (affecting title page border and text on verso). New leather 
binding.

Opening price: $300

He immigrated to Jerusalem in 1851, and stood for many years 
at the helm of the Chassidic settlement in the city, together with 
his brother Rebbe Elazar Menachem Mendel. He was one of 
the founders of Kollel Polin, and of the Chayei Olam yeshiva, 
together with his sons-in-law R. Binyamin Leib Bernstein and R. 
Avraham Eliezer Münzberg Rabbi of Józefów.
Other ownership inscriptions on the title page and leaf 29: "This 
Maaneh Lashon belongs to R. Tzvi son of Yissachar, see leaf 
29"; "This Maaneh Lashon belongs to the leader R. Tzvi son of 
Yissachar Rabinowitz".
76 leaves. 19.5 cm. Good-fair condition. Stains. Dark, significant 
stains to title page and first leaves. Worming to first leaves. 
Handwritten inscriptions. New binding.
This edition is not listed in the Bibliography of the Hebrew Book, 
nor in the NLI catalog.

Opening price: $500
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187. Maaneh Lashon, Supplications and Prayers 
to be Recited at Cemeteries and Gravesites of 
Tzaddikim – Zhitomir, 1847 – Signature of 
Rabbi Yitzchak David of Lelov
Maaneh Lashon, order of supplications and prayers to 
be recited at cemeteries and gravesites of Tzaddikim. 
Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel 
Shapira, grandsons of the rabbi of Slavita, 1847.
Prayers to be recited at the graves of parents, brothers 
and children, husband and wife, and others. The 
prayers at gravesites of Tzaddikim include prayers 
for livelihood, recovery, offspring and more. With 
Yiddish instructions.
Signature of R. Yitzchak David of Lelov at the top of 
the title page: "Yitzchak David son of R. M.".
R. Yitzchak David Biederman (1815-1886, Encyclopedia 
L'Chassidut, II, p. 402), son of Rebbe Moshe of Lelov. 

"זכרון צדיקים" )מונקאטש תרס"ה(, וכך הוא כותב עליו בהספדו: 
"מלפני שבעה שבועות בערך בהיותי בקרלסבאד זכיתי להתבשם 
קצת מתורתו ולראות בנועם יראתו וצדקתו, ונחקק במורשי לבבי 
עד לאחת... איך אוכל לתאר בחרט עלי גליון אף מקצת חכמתו 
הי  מקודש...  אחריו  עונים  העם  כל  עבודתו...  ונועם  וחסידותו 
חסיד הי עניו, מתלמידיו של הלל, שבחו מי ימלל, שפל ברך, יקר 
הערך". דברי תורתו נדפסו בספר "חסד לאברהם", שני חלקים, על 

התורה, נ"ך ומועדים )פיוטרקוב תרנ"ג-תרנ"ז(.
חותמות בדף השער ובדפים נוספים: "מרדכי יוסף הכהן בלאסס, 

ראדאמסק".
עא דף. 31.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. קרע בשולי דף השער, 
עם פגיעה במסגרת. מעט סימני עש. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1500 

188. ספר מדרש שוחר טוב - אמשטרדם, ת"צ - העותק 
של ה"תפארת שלמה" מראדומסק ובנו האדמו"ר רבי 

אברהם ישכר, בעל ה"חסד לאברהם"

עם  ושמואל,  משלי  תהלים,  על  מדרש  טוב,  שוחר  מדרש  ספר 
פירוש מאת רבי יצחק ב"ר שמשון כץ. אמשטרדם, ]ת"צ 1730[.

העותק של האדמו"רים מראדומסק – בעל ה"תפארת שלמה" ובנו 
בעל ה"חסד לאברהם". 

בדף השער חותמתו )בעברית ובאותיות לטיניות( של ה"תפארת 
שלמה": "שלמה הכהן אב"ד דק"ק ראדאמסק". 

לאברהם":  ה"חסד  של  קדשו  יד  חתימת  השער  דף  בראש 
"אברהם ישכר הכהן ראבנוויטץ מראדאמסק", וחותמתו: "אברהם 

ראבינאוויץ".
האדמו"ר הראשון מראדומסק – הגאון הקדוש רבי שלמה הכהן 
רבינוביץ, בעל "תפארת שלמה" )תקס"ג-תרכ"ו(, מגדולי אדמו"רי 
פולין בדורו. גאון מופלג ואיש קדוש, "בעל מופת" ופועל ישועות. 
אביו היה מתלמידיו של "החוזה מלובלין" ו"היהודי הקדוש" והוא 
מאוחרות  בשנים  בילדותו.  אליהם,  עמו  לנסוע  זכה  עוד  עצמו 
ה"חוזה"  של  לתלמידיהם  מובהק  לתלמיד  שלמה  רבי  נעשה 
רבי  לשמים",  "אור  בעל  מאפטא  מאיר  רבי  הקדוש",  ו"היהודי 
בער מראדושיץ ורבי בונם מפשיסחא. בשנת תקצ"ד מונה לכהן 
כרב העיר ראדומסק ומאות חסידים החלו לבוא לשמוע את דברי 
תורתו. בתחילה ניסה לשלחם מעל פניו, אולם עם השנים נכנע 
לעול הציבור והיה מגדולי מנהיגי החסידות בדורו. כאשר נסע רבי 
משה מלעלוב לארץ ישראל, ציוה לעדת חסידיו בפולין להתקרב 
אל האדמו"ר מראדומסק, שעיקר עבודתו היתה ב"אהבת ישראל" 
סגולי  באופן  והפרט,  הכלל  לטובת  ובפעולותיו  בחכמתו  ונודע 
מהמבורג",  "החסיד  של  ורבו  כמורו  גם  שימש  מעשי.  ובאופן 
רבי אהרן מרקוס ]מחבר ספר "החסידות"[, אשר הגיע מגרמניה 
לפולין כדי להתקרב אליו ולהסתופף בעולם החסידות )רבי אהרן 
לו כח משיכה  זה היה  נפלא  "צדיק  מרקוס מתאר אותו בספרו: 
גדול, למרות אופיו הנוקשה והקפדני למראית עין... ההתרשמות 
שנתקבלה... עד שהדמיון הצטרף להכרה כדי לקבוע כי כך ולא 

אחרת היה מראה של הכהן הגדול..."(.
)תר"ג- רבינוביץ  הכהן  בער  ישכר  אברהם  רבי  האדמו"ר  בנו, 

באדמו"רות.  מקומו  וממלא  הקדוש  לאביו  זקונים  בן  תרנ"ב(, 
האדמו"ר  בלבו.  שבערה  ישראל  ובאהבת  בקדושתו  התפרסם 
בחייו,  אחת  פעם  עמו  נפגש  ממונקאטש  אלעזר"  ה"מנחת  בעל 
שבועות ספורים לפני פטירתו, ופגישה זו הספיקה לו כדי להעריך 
את גודל צדקותו וקדושתו. בסיום ה"שבעה" נשא עליו ה"מנחת 
אלעזר" הספד גדול, שגם העלה אותו על הכתב והדפיסו בקונטרס 
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189. ספר זכרון זאת - ווארשא, תרכ"ט - מהדורה ראשונה - העותק של 
האדמו"רים ה"חסד לאברהם" מראדומסק ובנו ה"כנסת יחזקאל"

ספר זכרון זאת, מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה וליקוטים על נ"ך, מאת 
 .1869 ]תרכ"ט[  ווארשא,  "החוזה" מלובלין.   – הורוויץ  יצחק הלוי  יעקב  רבי  הרה"ק 

מהדורה ראשונה.
ה"כנסת  בעל  ובנו  לאברהם"  ה"חסד  בעל   – מראדומסק  האדמו"רים  של  העותק 

יחזקאל". 
בדף השער חתימות יד קדשו של האדמו"ר בעל "חסד לאברהם": "אברהם ישכר הכהן 
ראבינאוויטץ מרדמסק". בדף השער מופיעות גם חותמות בנו – האדמו"ר בעל "כנסת 

יחזקאל": "יחזקאל הכהן ראבינאוויטץ א"ב]![ דק"ק שדה חדש".
לאביו  זקונים  בן  )תר"ג-תרנ"ב(,  רבינוביץ  הכהן  בער  ישכר  אברהם  רבי  האדמו"ר 
באדמו"רות.  מקומו  וממלא  מראדומסק,  שלמה"  "תפארת  בעל  האדמו"ר   – הקדוש 
התפרסם בקדושתו ובאהבת ישראל שבערה בלבו. האדמו"ר בעל ה"מנחת אלעזר" 
זו  ופגישה  פטירתו,  לפני  ספורים  שבועות  בחייו,  אחת  פעם  עמו  נפגש  ממונקאטש 
עליו  נשא  ה"שבעה"  בסיום  וקדושתו.  צדקותו  גודל  את  להעריך  כדי  לו  הספיקה 
ה"מנחת אלעזר" הספד גדול, שגם העלה אותו על הכתב והדפיסו בקונטרס "זכרון 
"מלפני שבעה שבועות  עליו בהספדו:  כותב  וכך הוא  )מונקאטש תרס"ה(,  צדיקים" 
יראתו  בנועם  ולראות  מתורתו  קצת  להתבשם  זכיתי  בקרלסבאד  בהיותי  בערך 
וצדקתו, ונחקק במורשי לבבי עד לאחת... איך אוכל לתאר בחרט עלי גליון אף מקצת 
חכמתו וחסידותו ונועם עבודתו... כל העם עונים אחריו מקודש... הי חסיד הי עניו, 
מתלמידיו של הלל, שבחו מי ימלל, שפל ברך, יקר הערך". דברי תורתו נדפסו בספר 

"חסד לאברהם", שני חלקים, על התורה, נ"ך ומועדים )פיוטרקוב תרנ"ג-תרנ"ז(.
אב"ד  )תרכ"ג-תרע"א(,  מראדומסק  רבינוביץ  הכהן  יחזקאל  רבי  האדמו"ר  בנו, 
נוביפולה ]=שדה חדש[. הוכתר לאדמו"ר לאחר פטירת אביו, בשנת תרנ"ב. למרות 
היותו אדמו"ר היה נוסע לרבותיו האדמו"רים רבי יחזקאל משינובה ורבי דוד משה 
ובהתלהבות  נפש  במסירות  ה'  כעובד  מתואר  הוא  תלמידיו  בכתבי  מטשורטקוב. 
עצומה, וכך מסופר עליו: "וביותר ראינו גודל התלהבותו ודביקותו כשהגיע לברכת 
יוצר אור... ולא יכול עוד לכבוש התלהבותו בקרבו והרים קולו ברעש חרד, ונמס לבו 
בקרבו מפחד ה' ומהדר גאונו... ועל האנשים אשר באו אל הקודש נפל פחד... רעדה 
שנגע  מי  וכל  פתחו...  המנעול של  בכף  ליגע  רק  אפילו  הניגשים  בכל  אחזה  גדולה 
בכף המנעול שלו פשפש במעשיו... ובבואם לתנות לפני אותו אוהב ישראל את אשר 
עם לבבם, מצאו בו אב רחמן ואח לצרה... ובתוך השינה שמענו כמה פעמים שאמר 
תורה בהתלהבות נוראה ונפלאה, באשר מעולם לא נפרד מדביקותו" )"כתר תורה", 

ראדומסק(. דברי תורתו נדפסו בספר "כנסת יחזקאל" )בנדין תרע"ג(.
]2[, עד דף. 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים )כתמי דיו במספר דפים(. שירבוטים מעבר 

לעמוד השער ובדף המגן האחורי. כריכה חדשה.

פתיחה: $500

188. Midrash Shocher Tov – Amsterdam, 1730 – Copy of the Tiferet Shlomo of 
Radomsk, and His Son Rebbe Avraham Yissachar, Author of Chesed LeAvraham
Midrash Shocher Tov, midrash on Tehillim, Mishlei and Shmuel, with a commentary by R. 
Yitzchak son of R. Shimshon Katz. Amsterdam, [1730].
Copy of the rebbes of Radomsk, the Tiferet Shlomo and his son the Chesed LeAvraham.
Stamp of the Tiferet Shlomo on the title page (in Hebrew and Polish): "Shlomo HaKohen, Rabbi 
of Radomsk".
Signature of the Chesed LeAvraham at the top of the title page: "Avraham Yissachar HaKohen 
Rabinowitz of Radomsk", with his stamp: "Avraham Rabinowitz".
The first Rebbe of Radomsk – R. Shlomo HaKohen Rabinowitz, author of Tiferet Shlomo (1803-
1866), a prominent Polish rebbe in his times. An outstanding Torah scholar and holy man, he was 
reputed as a wonder-worker who effected salvations. His father was a disciple of the Chozeh 
of Lublin and the Yehudi HaKadosh, and he himself had the merit of joining his father on his 
visits to their courts, in his childhood. R. Shlomo later became a close disciple of the disciples 
of the Chozeh and of the Yehudi HaKadosh, R. Meir of Apta author of Or LaShamayim, R. Ber 
of Radoshitz and R. Bunim of Peshischa. In 1834, he was appointed rabbi of Radomsk, and 
hundreds of Chassidim began thronging to his Torah discourses. At first, he tried to turn them 
away, yet with time, he bowed to the burden of communal needs and became a prominent 
Chassidic leader in his times. Before R. Moshe of Lelov left for Eretz Israel, he instructed his 
Chassidim in Poland to follow the Radomsk Rebbe, who was especially revered for his love 
of the Jewish People, and was reputed for his sagacity and efforts on behalf of the community 
and individuals. He was the teacher of the Chassid of Hamburg, R. Aharon Marcus (author of 
HaChassidut), who emigrated from Germany to Poland to cling to the Radomsk Rebbe and 
to Chassidut (R. Aharon Marcus describes the Rebbe in his book: "People gravitated to this 
amazing tzaddik in spite of his outwardly strict and uncompromising demeanor… One can 
imagine that this must have been the appearance of the Kohen Gadol…").
Rebbe Avraham Yissachar Ber HaKohen Rabinowitz (1843-1892), youngest son of the Tiferet 
Shlomo and his successor as rebbe. He was renowned for his holiness, and for his passionate 
love for his fellow Jew. The Minchat Elazar of Munkacs once met him, several weeks before his 
passing, and this one meeting was enough for him to appreciate the extent of Rebbe Avraham 
Yissachar's righteousness and holiness. At the conclusion of the week of mourning, the Minchat 
Elazar delivered a remarkable eulogy, in which he extolled the rebbe's virtues. The eulogy was 
published in Zichron Tzaddikim (Munkacs, 1905). 
His Torah teachings were printed in Chesed LeAvraham, two parts, on the Torah, Neviim and 
Ketuvim, and the festivals (Piotrkow, 1893-1897).
Stamps on the title page and other leaves: "Mordechai Yosef HaKohen Blass, Radomsk". 
71 leaves. 31.5 cm. Good condition. Stains and wear. Marginal tear to title page, affecting border. 
Minor worming. Stamps. New leather binding.

Opening price: $1500
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פתחי  קל"ח  ספר   .190
יוהניסבורג,   - חכמה 
רבי  של  העותק   - תר"כ 
רבינוביץ  הכהן  מאיר  צבי 
של  בנו  ראדומסק,  אב"ד 

ה"תפארת שלמה"

ספר קל"ח פתחי חכמה, יסודות 
משה  רבי  מאת  הקבלה,  תורת 
הרמח"ל.   – לוצאטו  חיים 
]יוהניסבורג, תר"כ בערך 1860[.

העותק של רבי צבי מאיר הכהן 
ראדומסק,  אב"ד  רבינוביץ 
שלמה".  ה"תפארת  של  בנו 
השער  בדף  מופיעה  חתימתו 
"הק' צבי מאיר  נוספים:  ובדפים 

ראבינוויץ מראדמסק".
בנו:  שכתב  השער  בדף  רישום 
זלה"ה,  מכאאמו"ר  בגורלי  "נפל 

יצחק מרדכי".
רבינוביץ  הכהן  מאיר  צבי  רבי 
)ת"ר-תרס"ב(, בנו השני של בעל 
מראדומסק  שלמה"  ה"תפארת 
העיר  ברבנות  מקומו  וממלא 
גדול  ובקי  מתמיד  ראדומסק. 

בנגלה ובנסתר. אביו אמר עליו בצעירותו: "בני הירשלע איזט אשענקיל ספרים" ]=בני 
יום לפני עלות השחר בכתבי האר"י,  הרשל'ה הוא ארון ספרים[. למד בקביעות כל 
אי  אשר  נפלאים  דברים  ממנו  ראו  "מקורביו  כי  עליו  מסופר  עצומה".  "בהתלהבות 
אפשר להעלות הכל על הכתב, וממש נתקיים בו הפסוק ותגזר אומר ויקם לך, וצדיק 
ותחשך  גדול  רעש  נעשה  פטירתו  כי בשעת  ראינו,  ודבר פלא  והקב"ה מקיים...  גוזר 

השמש ורוח סערה בא ועקר אילנות הרבה" )אהל שלמה(.
רבינוביץ, אב"ד פלאוונה, הוא מחברו של הספר "אהל  יצחק מרדכי הכהן  רבי  בנו, 

שלמה" )פיוטרקוב תרפ"ד( – סיפורים ודברי תורה מאת זקנו ה"תפארת שלמה".
חתימות ורישומים נוספים משני צדי דף השער. 

קמב דף. 17 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. סימני עש. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $400

189. Zichron Zot – Warsaw, 1869 – 
First Edition – Copy of the Chesed 
LeAvraham, Rebbe of Radomsk, and 
His Son, the Knesset Yechezkel
Zichron Zot, Chassidic and kabbalistic 
essays on the Torah portions and selections 
on Neviim and Ketuvim, by R. Yaakov 
Yitzchak HaLevi Horowitz – the Chozeh of 
Lublin. Warsaw, 1869. First edition. 
Copy of the Rebbes of Radomsk – the 
Chesed LeAvraham and his son the Knesset 
Yechezkel.
On the title page, signature of the Chesed 
LeAvraham, Rebbe "Avraham Yissachar 
HaKohen Rabinowitz of Radomsk". The 
title page also bears stamps of his son – 
the Knesset Yechezkel, Rebbe "Yechezkel 
HaKohen Rabinowitz, Rabbi of Sadeh 
Chadash".
Rebbe Avraham Yissachar Ber HaKohen 
Rabinowitz (1843-1892), youngest son of the 
Tiferet Shlomo and his successor as rebbe. 
He was renowned for his holiness, and for 
his passionate love for his fellow Jew. The 
Minchat Elazar of Munkacs once met him, several weeks before his passing, and this one meeting 
was enough for him to appreciate the extent of Rebbe Avraham Yissachar's righteousness and 
holiness. At the conclusion of the week of mourning, the Minchat Elazar delivered a remarkable 
eulogy, in which he extolled the rebbe's virtues. The eulogy was published in Zichron Tzaddikim 
(Munkacs, 1905). His Torah teachings were printed in Chesed LeAvraham, two parts, on the 
Torah, Neviim and Ketuvim, and the festivals (Piotrkow, 1893-1897).
His son, Rebbe Yechezkel HaKohen Rabinowitz of Radomsk (1863-1911), Rabbi of Sadeh 
Chadash (Koniecpol). He was appointed rebbe after the passing of his father, in 1892. Although 
he served as rebbe, he continued frequenting the courts of his teachers, Rebbe Yechezkel of 
Shinova and Rebbe David Moshe of Chortkov. In the writings of his disciples, he is described 
as one who worships G-d with absolute devotion and great passion, especially when he recited 
the blessing of Yotzer Or, when his tremendous fervor could no longer be contained. They also 
portray the awe and trembling of those who approached him, and how even just touching his 
door handle induced them to repent. At the same time, he was like a loving and compassionate 
father to all those who shared their troubles with him (Keter Torah, Radomsk). His teachings 
were published in Knesset Yechezkel (Bendin, 1913).
[2], 74 leaves. 21.5 cm. Good condition. Stains (ink stains to several leaves). Scribbles on verso 
of title page and back endpaper. New binding. 

Opening price: $500
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191. Shiur Koma – Copy of Rebbe Meir Shalom of Kalushin
of the wondrous revelations he merited already in 
his youth). He authored Nahar Shalom on the Torah. 
His biography and practices are recorded in the book 
Derech Tzaddikim (Piotrkow, 1912).
[4], 188 pages. 22 cm. Brittle paper. Good-fair 
condition. Stains. Tears. Rebbe's stamps incomplete 
(stamped on edges of pages). New binding.

Opening price: $300

Shiur Koma, explaining fundamental principles 
of Kabbalah, by R. Moshe Cordovero – the 
Ramak. Warsaw, [1883]. First edition, based on his 
manuscript.
Owner's stamps of Rebbe "Meir Shalom Rabinowitz" 
on pp. 24, 148 and 162.
Rebbe Meir Shalom Rabinowitz of Kalushin 
(Kałuszyn; d. 1903), grandson of the Yehudi 
HaKadosh. He was the son of Rebbe Yehoshua Asher 
Rabinowitz of Porisov (Parysów), and son-in-law of 
his brother R. Yaakov Tzvi of Porisov. He was the 
disciple of R. Yitzchak of Neshchiz and R. Yechezkel 
Shraga of Shinova. He served as rabbi of Porisov, 
Garwolin and Kalushin. In 1889, he was appointed 
rebbe, and thousands of Chassidim frequented his 
court. He is particularly famous for the wonders 
he performed, and for hidden matters he perceived 
through Divine Inspiration (he himself would relate 

מאיר  רבי  האדמו"ר  של  העותק   - קומה  שיעור   .191
שלום מקאלושין

משה  מרבינו  הקבלה,  תורה  יסודות  ביאורי  קומה,  שיעור  ספר 
ראשונה  מהדורה   .]1883 ]תרמ"ג  ווארשא,  הרמ"ק.   – קורדובירו 

מכתב-יד.
בעמודים 24, 148 ו-162: חותמות בעלות של האדמו"ר רבי "מאיר 

שלום ראבינאוויטש". 
)נפטר  מקאלושין  רבינוביץ  שלום  מאיר  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
יהושע  רבי  האדמו"ר  בן  הקדוש".  "היהודי  נכד   ,)1903 תרס"ג 
מפוריסוב.  צבי  יעקב  רבי  וחתן-אחיו  מפוריסוב,  רבינוביץ  אשר 
תלמיד רבי יצחק מנשכיז ורבי יחזקאל שרגא משיניווא. כיהן כרב 
גם כאדמו"ר  כיהן  וקאלושין. משנת תרמ"ט  גראוולין  בפוריסוב, 
ובראיית  במופתים  בעיקר  נתפרסם  אליו.  נסעו  חסידים  ואלפי 
נסתרות ב"רוח הקודש" ]הוא עצמו היה מספר על גלויים נפלאים 
התורה.  על  שלום"  "נהר  מחבר  בחרותו[.  בימי  עוד  לו  שנתגלו 
)פיעטרקוב,  צדיקים"  "דרך  בספר  נדפסו  והנהגותיו  תולדותיו 

תרע"ב(.
]4[, 188 עמ'. 22 ס"מ. נייר יבש. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים. 
כריכה  הדפים(.  קצות  על  )נחתמו  קטועות  האדמו"ר  חותמות 

חדשה.

פתיחה: $300

190. Klach Pitchei Chochma – Johannisburg, 
1860 – Copy of R. Tzvi Meir Rabinowitz, Rabbi 
of Radomsk, Son of the Tiferet Shlomo
Klach Pitchei Chochma, kabbalistic principles, by R. 
Moshe Chaim Luzzatto – the Ramchal. [Johannisburg 
(Pisz), ca. 1860].
Copy of R. Tzvi Meir HaKohen Rabinowitz Rabbi of 
Radomsk, son of the Tiferet Shlomo. His signature 
appears on the title page and other leaves: "Tzvi 
Meir Rabinowitz of Radomsk".
Inscription written by his son on the title page: 
"Inherited from my father, Yitzchak Mordechai". 
R. Tzvi Meir HaKohen Rabinowitz (1840-1902), 
second son of the Tiferet Shlomo of Radomsk and 
his successor as rabbi of Radomsk. A diligent Torah 
scholar, he was very well versed both in revealed 
and hidden realms of the Torah. His father once 
remarked about him in his youth: "My son Hirshele 
is a bookcase". He studied the writings of the 
Arizal every day before sunrise, with exceptional 
enthusiasm. Reputedly, "his associates saw 
wondrous incidents related to him, which cannot 
all be recorded, and he was a true fulfilment of 
the saying 'A Tzaddik decrees and G-d fulfills'… 
and we saw a wondrous occurrence at the time of 
his passing… the sun darkened and a storm raged, 
uprooting many trees" (Ohel Shlomo).
His son, R. Yitzchak Mordechai HaKohen Rabinowitz, 
Rabbi of Plavno (Pławno), author of Ohel Shlomo 
(Piotrkow, 1924) – accounts and Torah thoughts 
from his grandfather the Tiferet Shlomo.
Other signatures and inscriptions on both sides of 
the title page.
142 leaves. 17 cm. Good condition. Stains and wear. 
Worming. Stamps. New leather binding.

Opening price: $400
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192. Lev Aryeh – Copy of Rebbe Yitzchak Menachem Danziger of 
Alexander, Author of Akedat Yitzchak – With His Signatures and 
Interesting Ownership Inscriptions
Lev Aryeh on Tractate Chullin, by R. Aryeh Leib Rabbi of Podhaitz (Pidhaitsi). 
Lviv, 1898.
On the title page, two ownership inscriptions signed by the Akedat Yitzchak, rebbe 
of Alexander: "Yitzchak Menachem Mendel son of the Rebbe of Alexander"; "…with 
the help of my Rock and my Redeemer, to Him I raise my soul, may He protect 
and save, and upon a simple person like myself, may He bestow the light of His 
Torah, and grant me knowledge and wisdom to reach halachic conclusions, Yitzchak 
Menachem Mendel son of R. Shmuel Tzvi". Ownership inscriptions on pp. [2b] and 
114b: "Rabin J. M. Dancygier / Rabin J. M. Dancygur Alekandrów Lodzi". Many 
stamps: "Yitzchak Menachem son of the Rebbe of Alexander". Inscriptions attesting 
that the book belongs to the rebbe of Alexander, and other inscriptions.
Rebbe Yitzchak Menachem Danziger of Alexander (1880-1942), a leading rebbe of 
his times. He received his education from his grandfather, Rebbe Yechiel, founder 
of the Alexander dynasty, his father Rebbe Shmuel Tzvi of Alexander, author of 
Tiferet Shmuel, and his uncle R. Yerachmiel Yisrael Yitzchak author of Yismach 
Yisrael.
He was appointed rebbe in 1924, after seventy of the most prominent rabbis of 
Poland who were his father's Chassidim asked him to head the dynasty. The 
Alexander court expanded greatly under his leadership, until it comprised tens 
of thousands of Chassidim. He founded the large Beit Yisrael network of yeshivot 
together with his brother R. Avraham Chaim Danziger, in the memory of his 
uncle the Yismach Yisrael. He was murdered in the Holocaust together with all 
his children and grandchildren, leaving behind no survivors to perpetuate this 
illustrious family. After the Holocaust, the remaining Alexander Chassidim 
gathered together and appointed his cousin R. Yehuda Moshe Thieberg as their 
rebbe. The remnants of his teachings were compiled by his Chassidim after the 
Holocaust, and published in the book Akedat Yitzchak.
[2], 114 leaves. 37 cm. Dry paper. Good-fair condition. Stains. Tears to several 
leaves. New leather binding.

Opening price: $300

- העותק של  ספר לב אריה   .192
האדמו"ר מאלכסנדר בעל "עקדת 
יצחק", רבי יצחק מנחם דנציגר - 
בעלות  ורישומי  ידו  חתימות  עם 

מעניינים

ספר לב אריה, על מסכת חולין, מאת רבי 
אריה ליב אב"ד פודהייץ. למברג )לבוב(, 

תרנ"ח 1898.
בדף השער, שני רישומי בעלות בחתימות 
"עקדת  בעל  האדמו"ר  של  קדשו  יד 
יצחק" מאלכסנדר: "יצחק מנחם מענדיל 
ועכי"א  זי"ע  זצללה"ה  אדמו"ר  בהרה"ק 
מאלכסנדר"; "מגן הוא לכל החוסים בו, 
בעזר צורי וגואלי, אליו אשא את נפשי, 
כמוני,  אנושי  שפל  ועל  ויושיע,  יגן  הוא 
ובינה  דעה  וחננו  ישפיע,  תורתו  מאור 
יצחק  דהלכתא.  אליבא  ללבן שמעתתא 
צבי  שמואל  ר'  בהרב  מענדיל  מנחם 
שליט"א". בדף ]2/ב[ ובדף קיד/2 רישומי 
 Rabin J. M." :בעלות באותיות לטיניות
 Dancygier / Rabin J. M. Dancygur
Alekandrów Lodzi". חותמות רבות: 
"יצחק מנחם בהרה"ק אדמו"ר זצללה"ה 
נכתב  בהם  רישומים  מאלכסנדר".  זי"ע 
מאלכסנדר,  לאדמו"ר  שייך  הספר  כי 

ורישומים נוספים.
בדורו.  האדמורי"ם  מגדולי  )תר"ם-תש"ב(,  מאלכסנדר  דנציגר  מנחם  יצחק  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
התחנך על ברכי סבו מייסד השושלת רבי יחיאל מאלכסנדר, אצל אביו האדמו"ר רבי שמואל צבי 

מאלכסנדר בעל "תפארת שמואל", ואצל דודו רבי ירחמיאל ישראל יצחק בעל "ישמח ישראל".
בשנת תרפ"ד הוכתר לאדמו"ר, לאחר ששבעים רבנים, מחשובי רבני פולין, שהיו מחסידי אביו, בקשו 
ממנו להמשיך את שושלת ההנהגה. בזמן הנהגתו גדלה קהלת חסידי אלכסנדר בפולין ומנתה עשרות 
אלפי יהודים. הקים יחד עם אחיו רבי אברהם חיים דנציגר רשת ישיבות גדולה, "בית ישראל", לזכר 
דודו האדמו"ר בעל "ישמח ישראל". נרצח בשואה הוא וכל ילדיו ונכדיו, הי"ד. לאחר השואה התקבצו 
שרידי חסידי אלכסנדר והכתירו לאדמו"ר את בן-דודו רבי יהודה משה טהיברג. שרידי תורתו לוקטו 

ע"י חסידיו שניצלו מהשואה, ונדפסו בספר "עקדת יצחק".
]2[, קיד דף. 37 ס"מ. נייר יבש. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים במספר דפים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300
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193. Minchat Chinuch, Part II – Copy of Rebbe 
Elisha Halberstam of Gorlitz 
Minchat Chinuch, a wide-ranging commentary to 
Sefer HaChinuch on the 613 commandments, by R. 
Yosef Babad Rabbi of Tarnopol. Part II. Vilna, 1924. 
"New, corrected edition".
Many stamps of Rebbe "Elisha Halberstam Rabbi of 
Gorlitz and the region". A missing line of text on p. 
63 of the second sequence (print defect) was replaced 
in handwriting. 
Rebbe Elisha Halberstam of Gorlitz (1860-1941, 
perished in Siberia), leading Galician rebbe. 
Reputedly, his features resembled those of his 
grandfather, the Divrei Chaim, and he was 
renowned for his adherence to truth. He was the 
son of Rebbe Baruch of Gorlitz (son of the Divrei 
Chaim of Sanz), and son-in-law of his uncle Rebbe 
Mordechai Dov of Hornostaipil – he married his 
daughter Yocheved (whose grandfather the Divrei 
Chaim dubbed "my intelligent granddaughter"). He 
served as rabbi of Crasna, and following his father's 
passing in 1906, he succeeded him as rabbi of Gorlitz 
(Gorlice). He first refused to serve as rebbe, and 
only following the passing of his brother R. Tzvi 
Hirsh of Rudnik in 1918, did he agree to assume the 
mantle of leadership. During WWII he was in exile 
in Siberia, where he continued observing Torah with 
exceptional devotion, until the toll of slave labor and 
cold weather overcame him and his soul ascended to 
Heaven during the Passover Seder, upon reaching the 
piyyut VaYehi BaChatzi HaLayla. His composition 
Imrei Noam was lost in Siberia.
[1], 147-300, 1-244 pages (lacking last leaf, with 
"Comments by R. Meir Simcha Kohen of Dvinsk"). 
39 cm. Good condition. Stains. Some tears and wear. 
Worming to inner margins. Small tear to corner 
of leaf 32 of second sequence, affecting text. New 
leather binding. 

Opening price: $400

193. מנחת חינוך, חלק ב' - העותק של האדמו"ר רבי 
אלישע הלברשטאם מגורליץ

ספר מנחת חינוך, על עניני תרי"ג מצוות – "ביאור רחב על ספר 
רבי  הגאון  מאת   – תורה"  של  לאמיתה  עצום...  בפלפול  החינוך 
 .1924 תרפ"ד  ווילנא,  שני.  חלק  טרנופול.  אב"ד  באב"ד  יוסף 

"מהדורא חדשה בהגהה מדויקת".
הלברשטאם  "אלישע  רבי  האדמו"ר  של  רבות  בעלות  חותמות 
שורה  השניה(  )בספירה   63 בעמוד  והגליל".  גארליץ  אבד"ק 

מחוקה )מתהליך ההדפסה( עם השלמה בכתב יד.
האדמו"ר מגורליץ רבי אלישע הלברשטאם )תר"כ-תש"א, נספה 
בסיביר(, מגדולי האדמו"רים בגליציה. אמרו עליו כי דמות דיוקנו 
דומה לדמות זקנו בעל ה"דברי חיים", והיה נודע בדבקותו במדת 
חיים"  ה"דברי  )בן  מגורליץ  ברוך  רבי  בנו של האדמו"ר  האמת. 
מהורונסטייפול  דוב  מרדכי  רבי  האדמו"ר  דודו  וחתן  מצאנז(, 
כינה  חיים"  ה"דברי  בעל  )שזקנם  יוכבד  לבתו  נישא  כאשר 
פטירת  לאחר  קראסנא,  כאב"ד  כיהן  "נכדתי החכמנית"(.  אותה 
לכהן  סירב  בתחילה  גורליץ.  לאב"ד  נתמנה  תרס"ו  בשנת  אביו 
כאדמו"ר, ורק לאחר פטירת אחיו רבי צבי הירש מרודניק בשנת 
תרע"ח, הסכים לקבל עליו עול אדמו"רות, ואף נענה להפצרות 
החסידים לקבל פתקאות "קוויטלאך", על אף שדעתו לא היתה 
נוחה מזה. עם פרוץ מלחמת העולם השניה הוגלה לסיביר, שם 
קיים מצוות במסירות נפש עילאית, עד שהכריעוהו עבודות הפרך 
ליל הסדר, בהגיעו  ונשמתו עלתה השמימה על שולחן  והכפור, 
בערבות  אבד  נועם"  "אמרי  חיבורו  הלילה".  בחצי  "ויהי  לפיוט 

סיביר.
]1[, 147-300, 1-244 עמ' )חסר הדף האחרון, עם "הערות והארות 
מאת הרה"ג ר' מאיר שמחה כהן מדווינסק"(. 39 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים. מעט קרעים ובלאי. סימני עש בשוליים הפנימיים. קרע 
קטן בפינת דף לב מהספירה השניה, עם פגיעה בטקסט. כריכת 

עור חדשה.

פתיחה: $400
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194. Machzor for the Three Festivals – Czernowitz, 1855 – Copy of Rebbe Aryeh Leib Halberstam of Mushina
Machzor Korban Aharon for the Three Festivals, with the Mateh Levi commentary and Yiddish translation. Czernowitz (Chernivtsi), 1855. 
Various stamps of Rebbe "Aryeh Leib Halberstam – Rabbi of Mushina [Muszyna]"; "R. Aryeh Leib Halberstam, grandson of the Rabbi of Sanz and of the Rabbi of 
Sighet… previously rabbi of Mushina – now in Kezmark [Kežmarok]". Early stamps on pp. 48b and 57b: "Yisrael Yitzchak Shamash of Belz".
Rebbe Aryeh Leib Halberstam of Mushina (1870-1943, perished in the Holocaust; Encyclopedia L'Chassidut, I, p. 313), son of Rebbe Moshe Halberstam Rabbi of Bardiov 
(Bardejov; 1850-1903) and son-in-law of R. Shmuel Rokeach Rabbi of Skohl (Sokal; 1851-1911, eldest son of Rebbe Yehoshua of Belz). On his father's side, he was a descendant 
of the Divrei Chaim and the Yitav Lev (his grandfather, Rebbe Baruch of Gorlitz, was the son of the Divrei Chaim and son-in-law of the Yitav Lev). Served as dayan and 
posek in Skohl, and from 1904, as rabbi and rebbe in Mushina. In ca. 1930s, he moved to Kezmark. 
[1], 2-205 leaves. 28 cm. High-quality paper. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Wear and signs of usage. Open tears to first leaves and final leaves. Open 
tears, with loss of text, to leaves 199-202 (with old paper repairs). New leather binding. 

Opening price: $300

194. מחזור לשלש רגלים - טשרנוביץ, תרט"ו - העותק של האדמו"ר רבי אריה ליב הלברשטאם ממושינא
מחזור "קרבן אהרן" לשלש רגלים, עם פירוש "מטה לוי" ותרגום ליידיש. טשרנוביץ, תרט"ו 1855.

חותמות בעלות שונות של האדמו"ר רבי "אריה ליב הלברשטאם – אבד"ק מושינא"; "הרב אריה ליב הלברשטאם נכד להה"ק מצאנז והה"ג 
מסיגעט... לפנים אבד"ק מושינא – חונה כעת בעיר קעזמארק". בדפים מח/2 ונז/2 חתימות עתיקות: "ישראל יצחק שמש מבעלזא".

האדמו"ר רבי אריה ליב הלברשטאם ממושינא )תר"ל-תש"ג, נספה בשואה; אנצ' לחסידות, א', עמ' שיג(, בנו של האדמו"ר רבי משה 
הלברשטאם אב"ד בארדיוב )תר"י-תרס"ד(, וחתנו של רבי שמואל רוקח אב"ד סקוהל )תרי"א-תרע"ב, בנו בכורו של האדמו"ר רבי יהושע 
מבעלז(. מצד אביו היה מצאצאי ה"דברי חיים" וה"ייטב לב" )שכן אבי-אביו היה האדמו"ר רבי ברוך מגורליץ, בנו של ה"דברי חיים" וחתנו 

של ה"ייטב לב"(. כיהן כדיין ומו"צ בסקוהל, ומשנת תרס"ד רב העיר ואדמו"ר במושינא. בשנות התר"צ בקירוב עבר לעיר קעזמארק.
]1[, ב-רה דף. 28 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי וסימני שימוש רבים. קרעים חסרים בדפים ראשונים 

ואחרונים. קרעים עם חסרון בטקסט בדפים קצט-רב )עם הדבקות נייר ישנות(. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300
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until this day on Chesed LeAvraham St., near Me'a Sh'earim), yet returned to 
Poland just before the outbreak of WWII, and perished in the Sosnowiec ghetto.
[2], 3-432, [1] leaves. Approx. 15 cm. Good-fair condition. Many stains. Wear and a 
few tears. Minor worming. New leather binding.
Without the engraved frontispiece depicting putti.

Opening price: $300

195. שלחן ערוך חושן משפט - אמשטרדם, שנת נח"ת - הגהות עתיקות - העותק של 
האדמו"ר רבי אלעזר מאושפיצין, חתן ה"דברי חיים" מצאנז 

ספר שלחן ערוך, עם באר הגולה, חלק חושן משפט. אמשטרדם, ]תנ"ח 1698[. דפוס עמנואל עטיאש. 
בשולי הדפים, עשרות הגהות ארוכות בכתב אשכנזי קטן ונאה ]אופייני לכתיבת חכמי גליציה במאה 
ה-18 בקירוב[. ברובן ציונים לדברי הש"ך, הב"ח והסמ"ע, ובחלקן פרשנות של הכותב ]שהיה כנראה 

גאון תלמיד-חכם[. רישום בשער הספר: "הדר פה בר]אד[".
האדמו"ר  אשפיצין".  פה  חונה  ראזענפעלד,  הלוי  "אלעזר  רבי  האדמו"ר  של  רבות  בעלות  חותמות 
הקדוש רבי אלעזר הלוי רוזנפלד מאושפיצין )תרכ"א-תש"ג(, חתנו הצעיר של האדמו"ר בעל "דברי 
רבי שלום מקאמינקא(.  )בנו של האדמו"ר  יהושע מקאמינקא  רבי  ובנו של האדמו"ר  מצאנז  חיים" 
משנת תרמ"ה רב בבוכניה, בשנת תרנ"ז עלה לכהן על מקום אביו כאדמו"ר בקאמינקא ובשנת תר"ס 
עבר לכהן כרב ואדמו"ר בעיר אושפיצין )אושוויץ(. בשנת תרצ"ו עלה לארץ ישראל והקים את בית 
ברח' חסד לאברהם, סמוך  היום  עד  קיים  "אושפיצין"  ]בית המדרש  ירושלים  בעיר הקודש  מדרשו 

לשכונת "מאה שערים"[. ערב מלחמת העולם השניה חזר לפולין ונפטר בגטו סוסנוביץ. הי"ד.
סימני עש  ומעט קרעים.  רבים. בלאי  טוב-בינוני. כתמים  15 ס"מ בקירוב. מצב  דף.   ]1[ ג-תלב,   ,]2[

בודדים. כריכת עור חדשה.
ללא קדם השער המאויר בפיתוח נחושת, עם דמויות מלאכים.

פתיחה: $300
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פירוש  ספר תקוני הזהר עם   .196
ראשון  חלק  ראי",  לחי  "באר 
מהדורה   - תרס"ג  מונקאטש,   -
ראשונה - העותק של הגאון רבי 
אב"ד  בריסק  )מהר"ם(  מרדכי 
מהמחבר  קיבלו  אשר  טאשנאד, 
שפירא  הירש  צבי  רבי  האדמו"ר 

ממונקאטש

לחי  "באר  פירוש  עם  הזהר,  תקוני  ספר 
האדמו"ר  מאת  ראשון,  חלק  ראי", 
אב"ד  שפירא  הירש  צבי  רבי  המקובל 
 .]1903[ תרס"ג  מונקאטש,  מונקאטש. 

מהדורה ראשונה.
בדף  בריסק.  מהר"ם  של  העותק 
דיין  בריסק,  "מרדכי  חותמתו:  השער 
הקדשה   – החותמת  לצד  מארגרעטען". 
וחתימתו של מהר"ם  בכתב-ידו  עצמית 
מן  הספר  את  קיבל  כי  הכותב  בריסק, 
מזכרת  זכרון  "מנחת  האדמו"ר המחבר: 
מכבוד  דרשה  ]דורון[  אלי  הוא  אהבה 
אדמו"ר הרב הגאוה"ק המחבר שליט"א 

הק' מרדכי ]באמו"ר יהושע...[".
הגאון רבי מרדכי בריסק – מהר"ם בריסק 
מגדולי  בשואה(,  נספה  )תרמ"ו-תש"ד, 

גאוני הונגריה ומרביץ תורה מפורסם, חתן רבי שמואל זלמן וינברגר אב"ד מרגרטן ]בן המהריא"ץ[. 
כיהן במרגרטן כדומ"ץ ומשנת תרע"ט עלה לכהן ברבנות טושנד שם הקים את ישיבתו המפורסמת, בה 

למדו אלפי תלמידים. מספריו: שו"ת מהר"ם בריסק ד' חלקים, דרשות מהר"ם בריסק ועוד.
האדמו"ר הגאון הקדוש רבי צבי הירש שפירא בעל "דרכי תשובה" )תר"ה-תרע"ד, אנצ' לחסידות, ג', 
עמ' תריח-תרכ(, בן רבי שלמה שפירא אב"ד מונקאטש בעל "שם שלמה", בן רבי אלעזר מלנצהוט, 
בנו של רבי צבי אלימלך מדינוב בעל "בני יששכר". גאון, פוסק הלכות ומקובל. מגדולי דורו בתורה 
וחסידות, ממלא מקום אביו ברבנות מונקאטש. ביסס את חסידות מונקאטש וחסידיו נמנו באלפים. 
מייסד "כולל מונקאטש" ו"נשיא ארץ ישראל". מחבר הספרים: "דרכי תשובה", "באר לחי רואי", "צבי 

תפארת" ועוד.
]3[, רנט דף. 22 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים ובלאי. כתמי דיו בדף רמד/2, עם פגיעה בטקסט. 

כריכה מקורית, עם פגמים.

פתיחה: $400

195. Shulchan Aruch Choshen Mishpat – Amsterdam, 1698 – Early Glosses 
– Copy of Rebbe Elazar of Oshpitzin, Son-in-Law of the Divrei Chaim of 
Sanz
Shulchan Aruch Choshen Mishpat, with Be'er HaGolah. Amsterdam: Immanuel 
Athias, [1698].
The margins contain dozens of lengthy glosses in small, neat Ashkenazic script 
(typical of the Galician Torah scholars, ca. 18th century). The glosses mostly refer to 
the teachings of the Shach, Bach and Sema, and some of them contain the author's 
own explanations (he was apparently an outstanding Torah scholar). Inscription 
on the title page: "Who resides here, Br[ody]".
Many owners' stamps of Rebbe "Elazar HaLevi Rosenfeld, who resides in 
Oshpitzin". 
Rebbe Elazar HaLevi Rosenfeld of Oshpitzin (Oświęcim; 1861-1943) was the 
youngest son-in-law of the Divrei Chaim of Sanz and son of Rebbe Yehoshua of 
Kaminka (who was a son of R. Shalom of Kaminka). In 1885, he was appointed 
rabbi of Bochnia, succeeding his father as rebbe of Kaminka in 1897. In 1900, he 
went to serve as rabbi and rebbe in Oshpitzin. He immigrated to Eretz Israel in 
1936, establishing his Beit Midrash in Jerusalem (the Oshpitzin Beit Midrash exists 

195e
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197. שני ספרים עם חתימות הרה"ק רבי משה בצלאל אלטר מגור - ספר שב שמעתתא 
וספר ארעא דרבנן

שני ספרים, עם חתימות ורישומי בעלות של הרב הקדוש רבי משה בצלאל אלטר מגור. 
· ספר שב שמעתתא, מאת רבי אריה ליב הכהן בעל קצות החושן. וורשא, תרל"ה 1875. בראש השער 
רישום בעלות בכתב-יד קדשו: "השב שמעתתא שייך לי כי חנני הבורא ית"ש בו, הק' משה בצלאל 
"משה  בעלות שלו:  צ/2 חותמת  בדף  הנ"ל".  גור, בהה"ק אדמו"ר שליט"א מפ"ק  ק"ק  אלטער מפה 

בצלאל אלטער – מגור".
]2[, ג-צא דף. 20.5 ס"מ. נייר יבש. מצב טוב. בלאי וקרעים קלים. ללא כריכה.

· ספר ארעא דרבנן, כללי הש"ס והפוסקים, מאת רבי ישראל יעקב אלגאזי. קראקא, תרמ"ה ]1885[. 
בראש השער חתימות רבות ורישומי בעלות: "לי הארעא דרבנן, הק' מ"ב אלטער מפ"ק גור, בהה"ק 
ורישומים. בעמוד האחרון, רישום  ועוד חתימות  ד' הק' משה בצלאל אלטער",  "חנני  מפ"ק הנ"ל", 

מחוק, המסתיים במילים: "...מחקתי".
]3[, עז דף. 20 ס"מ. נייר יבש. מצב טוב-בינוני. קרעים ובלאי. דף מנותק. ללא כריכה.

הרב הקדוש רבי משה בצלאל אלטר )תרכ"ט-תש"ג; נספה בשואה(, בנו השני של האדמו"ר מגור בעל 
ה"שפת אמת", וחתן דודו רבי שמעון חיים אלטר אחי ה"שפת אמת". נודע כאיש קדוש, פרוש וירא 
שמים, עובד השם בלב ונפש. צדיק ישר ותמים במעשיו. בכל לילה היה ישן כשעתיים בלבד, והיה 
משכים קום מהשעה שתיים לאחר חצות, לעסוק בתורה ועבודת השם בהתמדה רבה, במשך כל היום 
והערב, עד חצות הלילה שלמחרת. מהיושבים ראשונה במלכות בית גור. קיבל עליו באופן מוחלט 
את מרותו של אחיו האדמו"ר בעל "אמרי אמת", והנהיג בשליחותו את עדת החסידים. היה מעורב 
אחיו  חילונית.  וספרות  חילונית  עיתונות  קריאת  נגד  כתב  אשר  מכתביו  וידועים  ציבור  בענייני  גם 
האדמו"ר סמך עליו וביקש למנותו כאדמו"ר אחריו, וכה כתב עליו ה"אמרי אמת" בצוואתו: "...והנה 
העדה צריכה מנהיג, נגמר ונמנה אצלי להשאיר ההנהגה ביד אחי ר' משה בצלאל שליט"א, הוא קשור 
אצלי בליבי ורוחי ונשמתי, הוא ימשיך את לבכם לאבינו שבשמים... וימשיך חסד וברכה והצלחה 
מן השמים לטוב לכם כל הימים" ]בסופו של דבר נספה רבי משה בצלאל בשואה, ואחיו האדמו"ר 
הזקן מגור שינה את צוואתו וביקש למנות לאדמו"ר את בנו רבי ישראל, בעל ה"בית ישראל"[. עם 
פרוץ השואה גלה יחד עם אחיו לעיר ווארשא, שם נהרג בנו רבי יצחק מאיר )חתן ה"אמרי אמת"( 
בהפצצות הגרמנים. בגטו וורשא שרד רבי משה בצלאל בזכות שיבוצו בסדנאות העבודה בגטו. רוב 
הזמן ישב בקרן זוית בסנדלריה, כאשר החסידים מסתירים מהמפקחים את עיסוקו בתורה ובעבודת 
השם. בסופו של דבר נלקח למחנה ההשמדה בטרבלינקה. בשואה נהרגו רוב צאצאיו, בניו ובנותיו 
עם כל בני משפחתם הרבים )מלבד כמה מצאצאיו שניצלו ועלו לארץ ישראל, בהם בנו רבי אברהם 

מרדכי אלתר, חותנו של האדמו"ר מגור בעל ה"פני מנחם"(.

פתיחה: $300 

196. Tikkunei Zohar with the Be'er LaChai Ro'i Commentary, Part I – 
Munkacs, 1903 – First Edition – Copy of R. Mordechai Brisk Rabbi of 
Tăşnad, Who Received it as a Gift from the Author, Rebbe Tzvi Hirsh 
Shapiro of Munkacs
Tikkunei Zohar, with the Be'er LaChai Ro'i commentary, Part I, by Rebbe Tzvi 
Hirsh Shapiro Rabbi of Munkacs. Munkacs (Mukachevo), 1903. First edition.
Copy of R. Mordechai (Maharam) Brisk. His stamp appears on the title page: 
"Mordechai Brisk, Dayan of Margareten", together with an inscription in his 
handwriting and with his signature, attesting that he received this book from 
the author: "A gift… to me… from the rebbe, the author. Mordechai [son of R. 
Yehoshua…]".
R. Mordechai Brisk – Maharam Brisk (1886-1944, perished in the Holocaust) was 
a leading Torah scholar and a prominent Torah disseminator in Hungary. He was 
the son-in-law of R. Shmuel Zalman Weinberger Rabbi of Margareten (Marghita), 
son of the Mahariatz. He served as a dayan and posek in Margareten, and in 
1918 was appointed rabbi of Tăşnad. He established there his famous yeshiva, in 
which thousands of students studies over the years. His works include: Responsa 
Maharam Brisk (4 parts), Derashot Maharam Brisk, and others.
Rebbe Tzvi Hirsh Shapiro, author of Darchei Teshuva (1845-1913, Encyclopedia 
L'Chassidut, III, pp. 618-620), was the son of R. Shlomo Shapiro Rabbi of Munkacs, 
author of Shem Shlomo, who was the son of R. Elazar of Lantzut (Łańcut), son 
of R. Tzvi Elimelech of Dinov, author of Bnei Yissaschar. He was an outstanding 
Torah scholar, halachic authority and kabbalist. A leading Torah scholar and rebbe 
of his generation, he succeeded his father as rabbi of Munkacs. He established the 
Munkacs Chassidut as a court with thousands of Chassidim. A founder of Kollel 
Munkacs, he was titled "Nesi Eretz Israel". He authored: Darchei Teshuva, Be'er 
LaChai Ro'i, Tzvi Tiferet and more.
[3], 259 leaves. Approx. 22 cm. Fair condition. Stains and wear. Ink stains to p. 
244b, affecting text. Original binding, with damage. 

Opening price: $400
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197. Two Books With the Signatures of Rabbi Moshe Betzalel Alter of Ger – Shev Shemateta and Ara DeRabbanan
and evening, until midnight. He was amongst the foremost leaders of the Ger 
dynasty. He completely accepted the authority of his brother, the Imrei Emet, 
and led the Chassidim on his behalf. He was involved in communal matters, 
and letters he wrote against reading secular newspapers and literature are well 
known. His brother the rebbe relied on him and wished to appoint him as his 
successor, as he wrote in his will: "…and behold, the community needs a leader, 
and I have decided to hand over the leadership to my brother R. Moshe Betzalel, 
he is attached to me wholeheartedly, and he will draw your hearts to our Father in 
Heaven… and he will bring down kindness, blessing and success from Heaven, to 
do good for you always" (ultimately, R. Moshe Betzalel perished in the Holocaust, 
and his brother changed his will to appoint his son R. Yisrael, the Beit Yisrael as 
his successor). With the outbreak of WWII, he was exiled together with his brother 
to Warsaw, where his son R. Yitzchak Meir (son-in-law of the Imrei Emet) was 
killed in bombardments. In the Warsaw ghetto, R. Moshe Betzalel survived thanks 
to his enrollment in a workshop. Most of the time, he sat in a corner of the shoe 
factory, while the Chassidim concealed his engagement in Torah and worship of 
G-d from the supervisors. Eventually, he was taken to the Treblinka extermination 
camp. Most of his descendants, including his sons, daughters and their numerous 
family members, perished in the Holocaust (apart from several descendants who 
survived and immigrated to Eretz Israel, including his son R. Avraham Mordechai 
Alter, father-in-law of the Penei Menachem, rebbe of Ger).

Opening price: $300

Two books, with signatures and ownership inscriptions of R. Moshe Betzalel Alter 
of Ger.
· Shev Shemateta, by R. Aryeh Leib HaKohen, author of Ketzot HaChoshen. 
Warsaw, 1875. At the top of the title page, ownership inscription handwritten by 
R. Moshe Betzalel Alter: "The Shev Shemateta belongs to me since G-d granted it to 
me, Moshe Betzalel Alter residing in Ger [Góra Kalwaria], son of the rebbe of this 
community". His stamp appears on p. 90b: "Moshe Betzalel Alter – of Ger".
[2], 3-91 leaves. 20.5 cm. Dry paper. Good condition. Wear and minor tears. 
Without binding. 
· Ara DeRabbanan, Talmudic and halachic methodology, by R. Yisrael Yaakov 
Algazi. Kraków, 1885. Many signatures and ownership inscriptions at the top of 
the title page: "This Ara DeRabbanan is mine, M.B. Alter of Ger, son of the rabbi 
of this community", "G-d granted me, Moshe Betzalel Alter", and other signatures 
and inscriptions. On the final page, a deleted inscription, ending with the word: 
"…I erased".
[3], 77 leaves. 20 cm. Dry paper. Good-fair condition. Tears and wear. Detached 
leaf. Without binding. 
R. Moshe Betzalel Alter (1869-1943; perished in the Holocaust), second son 
of the Sefat Emet, rebbe of Ger, and son-in-law of his uncle R. Shimon Chaim 
Alter brother of the Sefat Emet. He was renowned as a holy, ascetic and G-d 
fearing man, who worshipped G-d with exceptional devotion. He only slept for 
two hours every night, and would rise at two o'clock in the morning, delving 
into Torah study and worship of G-d with great diligence throughout the day
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198. תלמוד ירושלמי, סדר נזיקין - ליוורנו, תק"ל - העותק של רבינו יחזקאל הלוי סגל לנדא, בעל ה"נודע ביהודה" - עם הגהה בכתב-יד קדשו, והגהה למדנית ארוכה של בנו 
רבי שמואל לנדא אב"ד פראג - חתימות של שניים מחתני ה"נודע ביהודה": רבי יום טוב וועהלי ורבי זלמן פרסבורג

תלמוד ירושלמי, סדר נזיקין ומסכת נדה, עם הפירושים "פני משה" ו"מראה הפנים", מאת רבי משה 
מרגליות. ליוורנו ]"באותיות אמשטרדם"[, ]תק"ל[ 1770. מהדורה ראשונה של הפירושים "פני משה" 

ו"מראה הפנים".
כרך זה היה שייך לרבי יחזקאל לנדא אב"ד פראג בעל ה"נודע ביהודה". בדף המגן הקדמי רישומים 
רבים, ביניהם רישום בגרמנית, משנת תקמ"ג, המעיד על כי הספר שייך ל"נודע ביהודה": "ספר זה 

שייך לאדון יחזקאל לנדא הרב הראשי בפראג, 6 במאי 5543" ]=ד' אייר תקמ"ג[.
במסכת נדה דף כ/1, מופיעה הגהה של ארבע שורות קצרות. כפי הנראה, הגהה זו הינה בכתב-יד 
זו חולק ה"נודע ביהודה" על פירושו של ה"פני משה". ההגהה  קדשו של ה"נודע ביהודה". בהגהה 

מסתיימת במילים: "והפני משה טעה בפירושו".
במסכת שבועות, דף ט/2, מופיעה הגהה ארוכה מאוד, המתפרשת כמעט על כל שולי הדף. הגהה זו 
היא כפי הנראה בכתב-ידו של רבי שמואל סגל לנדא אב"ד פראג, בנו של ה"נודע ביהודה", מחבר 
השו"ת "שיבת ציון". בהגהה זו חולק רבי שמואל באריכות על פירושו של ה"פני משה", ומפרש את 

דברי הירושלמי באופן אחר.
ה"נודע  של  שניים מחתניו  )בגרמנית( של  חתימות  גם  מופיעות  הקדמי  המגן  הרישומים שבדף  בין 
מאיר  ב"ר  זלמן  ורבי   )"Jontoff Ephraim Wehly"( וועהלי  אפרים  ב"ר  טוב  יום  רבי  ביהודה": 

 .)"Salomon Meyer Presburg"( פרסבורג
בית  כל  אשר  הדורות  ההוראה שבכל  עמודי  מגדולי  )תע"ד-תקנ"ג(,  לנדא  סגל  הלוי  יחזקאל  רבינו 

30, דר בעיר ברודי,  גיל  13 עד  דורו. מגיל  גאוני  נודע כאחד מגדולי  ישראל נשען עליו. מגיל צעיר 
"נסיכי אדם,  הקלויז המפורסם של  היה  בה  הדור.  הגדולים שבאותו  שהיתה אחד ממרכזי התורה 
הנגלה  בלימוד  לתהילה  שנודעו  בראד",  דק"ק  קדושי  רבתא,  דקלויז  חכמי תעודה  מופלגים,  רבנים 
והנסתר, בפירושי הש"ס ובפסקי הלכות, ובחיבורי הקבלה המפורסמים שיצאו מתחת ידם. בברודי 
כיהן כ-10 שנים כאב"ד באחד מארבעת בתי הדין שהיו בה. בתקופת מגוריו בברודי התיידד עם חכמי 
הקלויז המפורסמים, בהם רבי חיים צאנזיר ורבי גרשון מקיטוב )גיסו של הבעש"ט(. בשנים ההן למד 

את כתבי האר"י בחברותא עם ר"ח צאנזיר, גדול יושבי ה"קלויז". 
Jampol(, ובשנת תקי"ד )1754( עלה  בשנת תק"ה בערך עבר לכהן ברבנות העיר יאמפלא )ימפולי 
לכהן ברבנות העיר הגדולה פראג וגלילותיה. בשבתו בפראג הנהיג את נשיאותו ברמה, והתפרסם 
כאחד מגדולי מנהיגי הדור. בפראג הקים ישיבה גדולה שבה העמיד אלפי תלמידים, מהם רבים מגדולי 
אותו הדור )תלמידו הנודע רבי אלעזר פלקלס בעל "תשובה מאהבה", כותב עליו בהספדו: "העמיד 
כמה אלפים תלמידים בעולם, מהם כמה מאות מורי הוראות בישראל ויושבי כסאות למשפט". עולת 
כ-850  ביותר.  מרוחקים  ממקומות  אליו  נשלחו  לאלפים  ע"א(. שאלות  פה  דף  יז,  החודש השלישי, 
מתשובותיו נדפסו בספריו נודע ביהודה. ספריו שנדפסו בחייו, "שו"ת נודע ביהודה – מהדורא קמא", 
וחידושי צל"ח על מסכתות פסחים וברכות, הוציאו לו שם עולם כבר בחייו ]בספרו נודע ביהודה – 
על  ומאות,  לעשרות  ממנו  תשובות  נדפסו  תקע"א(  פראג,  פטירתו,  לאחר  )שנדפס  תניינא  מהדורא 

קושיות שנשלחו אליו ממחוזות שונים, על ספרו הראשון[. 

Books with Signatures, Glosses and Dedicationsספרים עם חתימות, הגהות והקדשות

198a



205

ספרים עם חתימות, הגהות והקדשות

החיד"א בספרו "שם הגדולים" כותב על הספר "נודע ביהודה": "תשובותיו מיוסדות על אדני הפלפול והסברא 
חריפות ובקיאות, והרביץ תורה בישראל בספריו ותלמידיו... החכם בחכמתו יכיר מספריו כי רב הוא ומופלא 
מגדולי הדור, גאון עז תהלות ישראל וגדול כבודו...". הנודע ביהודה כותב באחת מתשובותיו על אחד מחידושיו: 
"ולדעתי כיוונתי בזה דבר אמיתי בתורת משה" )אבן העזר, מהדורא תניינא, סימן כג, ב(. על תשובה זו כותב בעל 

ה"חתם סופר" באחת מתשובותיו )ח"ב, אבה"ע, סימן צה(: "ודבר אלקים בפיו, אמת".
הגאון רבי שמואל הלוי )סג"ל( לנדא )תק"י בערך-תקצ"ה 1750-1834. לפי דעה אחרת נפטר בתשרי תקצ"ח 
1837(, מגדולי דורו המפורסמים. בנו וממלא מקומו של ה"נודע ביהודה" ברבנות פראג. תשובותיו, חידושיו 
והגהותיו נדפסו בספרי אביו ה"נודע ביהודה" ועוד, ובספרו "שיבת ציון". כיהן כדיין בפראג עוד בחיי אביו 
ה"נודע ביהודה" ועמד בראשות הישיבה הגדולה בעיר. לאחר פטירת אביו לא נתמנה לרב ראשי בעיר פראג, 
עקב מחלוקות שונות בין ראשי הקהילה, שלא רצו לקבל את צוואת הנודע ביהודה למנות את רבי שמואל 
על מקומו, אך סמכותו של רבי שמואל הוכרה בכל תפוצות ישראל כגדול גאוני ודייני העיר פראג, שהיתה 
אחת הערים המרכזיות של גאוני תורה ופוסקי הלכה לקהילות ישראל. פעל רבות לביצור חומות הדת, הן 
במלחמה בתנועות הרפורמה וה"תיקונים" בדת, והן במלחמתו נגד כת הפרנקיסטים שפעלה בעירו )שבגינה 
אף הושלך לכלא(. התכתב ודן בהלכה עם בעל "חתם סופר", אשר מזכירו במספר מקומות בספריו בכבוד רב 
]ראה תשובתו של החתם סופר )חלק ח, סימן סה(, בה הוא מספר שפעמיים בלבד הוא חזר מפסק הלכה, פעם 
אחת לאחר שקיבל את דעתו של רבי אפרים זלמן מרגליות, והפעם השניה כאשר הודה לדברי רבי שמואל 

לנדא בענין אופן כתיבת שמות בגיטין[.
ב; ל; כו; כב; לה; ו; כח; כד; כד דף. 37 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $10,000 
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198. Jerusalem Talmud, Order Nezikin – Livorno, 1770 – Copy of Rabbi Yechezkel HaLevi Segal Landau, the Noda BiYehuda – With a Gloss in His 
Handwriting, and a Lengthy Scholarly Gloss by His Son R. Shmuel Landau, Rabbi of Prague – Signatures of Two Sons-in-Law of the Noda BiYehuda: 
Rabbi Yom Tov Wehly and Rabbi Zalman Presburg

of rabbis and dayanim". Olat HaChodesh HaShlishi, 17, p. 85a). Thousands of 
questions were addressed to him from far-flung places. Approximately 850 of his 
responsa were published in Noda BiYehuda. His books published in his lifetime, 
Responsa Noda BiYehuda – Mahadura Kama and Tzelach on Tractate Pesachim 
and Berachot, earned him worldwide fame already then (Noda BiYehuda – 
Mahadura Tinyana, printed after his passing, Prague 1811, includes hundreds of his 
responsa to questions about his first book, addressed to him from various places). 
The Chida in Shem HaGedolim greatly praises the book Noda BiYehuda as well 
as its author, describing him as an exceptionally outstanding Torah scholar who 
disseminated much Torah through his books and disciples, and mentions the 
acuity and extensive Torah wisdom apparent in his responsa and books. The Noda 
BiYehuda himself wrote in a responsum regarding one of his novellae, that in his 
opinion it is a true Torah thought (Even HaEzer, Mahadura Tinyana, section 23, 
2). The Chatam Sofer relates to this responsum in one of his responsa (Part II, Even 
HaEzer, section 95): "The words of G-d are in his mouth, truth".
R. Shmuel HaLevi (Segal) Landau (ca. 1750-1834. According to a different opinion, 
he died in Tishrei 1837), a leading Torah scholar of his times. He was the son and 
successor of the Noda BiYehuda in the Prague rabbinate. His responsa, novellae 
and glosses were printed in the books of his father, the Noda BiYehuda, and in 
his book Shivat Tzion. He served as dayan in Prague in his father's lifetime and 
headed the senior yeshiva in the city. After his father's death, R. Shmuel was not 
appointed as rabbi of Prague due to various disputes among community leaders 
who did not wish to accept the will of the Nodah BiYehuda to appoint R. Shmuel 
as his successor, but his authority was recognized in the entire Jewish Diaspora as 
a leading Torah scholar and dayan of Prague, which was a center of Torah scholars 
and poskim. He was very active in bolstering religious adherence, in fighting the 
Reform Movement and their "revisions" of religion, as well as opposing Frankism 
in his city (which eventually led to his imprisonment). He exchanged halachic 
correspondence with the Chatam Sofer, who mentions R. Shmuel several times in 
his books with great esteem (see responsum of the Chatam Sofer [Part VIII, section 
65], in which he relates that only twice did he retract a halachic ruling, once after he 
accepted the opinion of R. Efraim Zalman Margolies and again when he conceded 
to the opinion of R. Shmuel Landau on the way of spelling names for a get).
2; 30; 26; 22; 35; 6; 28; 24; 24 leaves. 37 cm. Good condition. Stains and wear. New 
leather binding. 

Opening price: $10,000

Jerusalem Talmud, Order Nezikin and Tractate Niddah, with the Pnei Moshe and 
Mareh HaPanim commentaries, by R. Moshe Margolies. Livorno ("Amsterdam 
typeface"), 1770. First edition of the Pnei Moshe and Mareh HaPanim commentaries.
This volume belonged to R. Yechezkel Landau, rabbi of Prague, author of Noda 
BiYehuda. The front endpaper bears many inscriptions, including an inscription 
in German from 1783, attesting that the book belongs to the Noda BiYehuda: "This 
book belongs to Mr. Yechezkel Landau, Chief Rabbi of Prague, 6th May 5543".
On p. 20a of Tractate Niddah, a gloss of four short lines. This gloss was presumably 
handwritten by the Noda BiYehuda, who differs from the opinion of the Pnei 
Moshe. The gloss concludes: "And the Pnei Moshe erred in his commentary".
On p. 9b of Tractate Shevuot, a very lengthy gloss, filling almost the entire margin. 
This gloss was presumably handwritten by R. Shmuel Segal Landau Rabbi of 
Prague, son of the Noda BiYehuda, author of Responsa Shivat Tzion. In this gloss, 
R. Shmuel differs at length with the commentary of the Pnei Moshe, and explains 
the Talmud in a different manner.
Amongst the inscriptions on the front endpaper are the signatures (in German) 
of two sons-in-law of the Noda BiYehuda: "Jontoff Ephraim Wehly" – R. Yom Tov 
son of R. Efraim Wehly and "Salomon Meyer Presburg" – R. Zalman son of R. Meir 
Presburg.
R. Yechezkel HaLevi Segal Landau (1713-1793) was a foremost Halachic authority 
of all times, which the entire Jewish nation relied upon. From a young age, he 
was renowned as a leading Torah scholar of his generation. From the age of 
13 until 30, he resided in Brody, a thriving Torah center in those times, home 
to the celebrated Kloiz – Beit Midrash renowned for the study of all realms of 
Torah, and for the famous compositions on the Talmud, in Halacha and in 
Kabbalah which it produced. He served for about ten years as the rabbi of 
one of the four Batei Din in Brody. During his stay in Brody, he became close 
to the Kloiz scholars, including R. Chaim Sanzer and R. Gershon of Kitov 
(brother-in-law of the Baal Shem Tov). During those years, he studied the 
Arizal's writings together with R. Chaim Sanzer, a leading scholar in the Kloiz. 
In ca. 1745, he went to serve as rabbi of Jampol, and in 1754, he began serving 
as rabbi of Prague and the region. In Prague, he led his community fearlessly, 
becoming a foremost leader of his generation. He established a large yeshiva 
there, in which he educated thousands of disciples, including many of the leaders 
of that generation (his disciple R. Elazar Fleckeles, author of Teshuva MeAhava, 
eulogized him: "He edified several thousands of disciples, including hundreds
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199. ספר לשון למודים לרמח"ל - מנטובה, תפ"ז - עותק שהתקבל מידי המחבר
ספר לשון למודים, על חכמת המליצה, מאת רבינו משה חיים לוצאטו )הרמח"ל(. מנטובה, תפ"ז ]1727[. 
הספר הראשון שהדפיס הרמח"ל מחיבוריו. בעמוד השער הדפיס הרמח"ל הקדשה לרבו המובהק – רבי 

ישעיהו באסאן.
לפנינו עותק שהתקבל מידיו של הרמח"ל. בשער הספר "הקדשה עצמית" בכתיבה איטלקית ובה עדות 
על קבלת הספר מידי הרמח"ל: "לה' הארץ ומלואה, שלי מנחם קציגין אשר נתן לי במתנה מאת מעלת 

המחבר יצ"ו". 
נו דף )ללא ]1[ דף של לוח הטעויות שנוסף בחלק מהעותקים בסוף הספר(. 16.5 ס"מ. שוליים רחבים. נייר 

איכותי. מצב טוב. מעט כתמים. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000 

תפ"ו  ברלין,   - ישראל  בית   .200
מיכל  רבי  חתימת   - חתימות   -
ה"חתם  של  מרבותיו  שייאר 
סופר", וחתימת רבי נפתלי הירש 

קצנלנבוגן בעל ה"שער נפתלי"

ספר בית ישראל, חידושים על שו"ע יורה 
דעה, מאת רבי ישראל דרשן שפירא, עם 
מאת  מגילה,  מסכת  על  פרץ  בית  ספר 
ברלין,  שפירא.  בער  יששכר  רבי  נכדו 

]תפ"ו 1726[. מהדורה ראשונה.
רישום  בהם  שונות,  וחתימות  רישומים 
הק'  בזה  גם  ה'  "חנני  חתום:  בעלות 
קצנאילנבו]יגין[".  לבית  הירש  נפתלי 
הת'  מן  "קניתי  נוספים:  בעלות  רישומי 
כהר"ר זעליגמאן לקא"ב בעד... הק' מיכל 
טעבלי  מוהר"ר  הגאון...  הרב  בלאאמ"ו 
בן  בזה, הק' הירש  "חנני אלקי'  שייאר", 

המנוח מה"ו מאיר טרויב זצ"ל".
)תצ"ט  שייאר  מיכל  )יחיאל(  רבי  הגאון 
בערך-תק"ע(, גאון ומקובל, נחשב לאחד 
ומגדולי  מגדולי ראשי הישיבות באשכנז 
כיהן  אדלר,  נתן  רבי  של  תלמידו  דורו. 
רבי  שאביו  בזמן  במיינץ  ישיבה  כראש 
זו  בישיבה  ברבנות.  שם  כיהן  טעבלי 

למד אצלו כשנתיים הבחור משה סופר מפרנקפורט ]שלימים נודע כבעל "חתם סופר"[. בדרשות 
חתם סופר )עז, ג( מופיע הספד עליו, בו ה"חתם סופר" מתארו כמורו ורבו: "הגאון אלוף נעורי... 
המפורסם בחריפותו עוקר הרים וטוחנן, היה זקן ומופלג בחכמה והרבה בישיבה, ובשנת תקל"ו 
כאב"ד  כיהן  תקל"ח-תקמ"ב  בשנים  מענץ".  בק"ק  ראש-ישיבה  בהיותו  לפניו  עמדתי  ותקל"ז 
וורמייזא )וורמס(, ומשנת תקמ"ב כיהן כאב"ד וראש ישיבת מנהיים, קרוב לשלושים שנה. רבים 
מגדולי אשכנז היו תלמידיו ]בהקדמת חידושי "בעל שם ממיכלשטט" נכתב שה"בעל שם" היה 

מתלמידיו של רבי מיכל, שלימדו חכמת הקבלה[.
הגאון רבי נפתלי הירש קצנלנבוגן, בעל "שער נפתלי" )תק"י-תקפ"ג, אוצר הרבנים 16238(. מגדולי 
לכהן  עבר  מכן  ולאחר  מגדים"[  ה"פרי  פטירת  ]לאחר  דאודר  פרנקפורט  של  כרבה  כיהן  דורו, 
כאב"ד ווינצהיים ורב ראשי לגליל העליון של הריין. היה רגיל לחתום: "לבית קאצינאלנבויגן", או 
בקיצור "לקא"ב". רבי נפתלי הירש לקא"ב בעל "שער נפתלי", היה בן-אחיו של רבי נפתלי הירש 

ב"ר משה קצנלנבוגן, אב"ד מדינת פפאלץ.
הגאון רבי הירץ )הירש( טרויב )תקנ"א-תר"ט(, רבה של מנהיים במשך שנים רבות. בנו של רבי 

מאיר ממנהיים. מגדולי הרבנים בגרמניה. שמו מופיע במספר ספרי שו"ת מאת חכמי דורו.
]1[, יח דף; לא דף )חסרים 2 דפים: כט-ל(. מספור דפים משובש. 29 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, 
כתמי רטיבות. קרעים בדף השער ובדפים בודדים. סימני עש בשוליים הפנימיים של דפים בודדים, 

עם פגיעה קלה בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $300 

199. Leshon Limudim by the 
Ramchal – Mantua, 1727 – Copy 
Received From the Author 
Leshon Limudim, on the study of 
poetry, by R. Moshe Chaim Luzzatto – 
the Ramchal. Mantua, 1727. This is the 
first published work of the Ramchal. 
On the title page, the Ramchal 
dedicates the book to his teacher R. 
Yeshaya Bassan.
This copy was received from the 
Ramchal. Inscription on the title page, 
attesting to the owner having received 
this book from the Ramchal: "Mine, 
Menachem Katzigin, received as a 
gift from the distinguished author".
56 leaves (without [1] leaf of errata 
added to some copies at the end of the 
book). 16.5 cm. Wide margins. High-
quality paper. Good condition. A few 
stains. Stamps. New leather binding. 

Opening price: $1000
199200a
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201. ספר דברי שלמה - ונציה, שנ"ו - העותק של רבי 
ידידיה טיאה ווייל אב"ד קרלסרוה - עם חתימת ידו

הלוי.  שלמה  רבי  מאת  ראשון,  חלק  דרשות,  שלמה,  דברי  ספר 
ונציה, ]שנ"ו 1596[. דפוס מטיאו זאניטי וקומינו פריזינייו. מהדורה 

יחידה.
רבי שלמה הלוי )רצ"ב-ש"ס( תלמיד המהר"י בן לב, רב בקהילת 
שאלוניקי, קיבץ בספר זה את הדרשות שנשא בקהילתו בזמנים 
ויקרא  שונים. כפי שכותב המחבר בהקדמתו, הדרשות על ספר 
מופיעות תחילה, כסימן לדברי חז"ל ש"הבא ליכנס בפתחי שערי 

הלמוד היה מתחיל בספר ויקרא". חלק שני לא נדפס.
העותק של רבי ידידיה טיאה ווייל. בראש דף השער חתימת ידו: 

"טיאה ווייל".
הגאון רבי ידידיה טיאה ווייל )תפ"ב-תקס"ו(, מגדולי גאוני דורו, בן 
הגאון רבי נתנאל ווייל בעל "קרבן נתנאל" ותלמידו המובהק של 
רבי יהונתן אייבשיץ. עמד בקשרי שו"ת עם בעל ה"נודע ביהודה" 
ועם בעל ה"הפלאה". משנת תק"ל אב"ד קרלסרוהא ומדינת באדן 
על מקום אביו. בחייו נדפס רק פירושו "מרבה לספר" על הגדה 
של פסח, שנדפס בעילום שמו, אך עשרות חיבורים ממנו שנותרו 

בכת"י הולכים ונדפסים בשנים האחרונות.
ריז, ריד-שיד; יד דף. 28.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי בדף 
השער ובמספר דפים נוספים. כתמי רטיבות כהים בחלק מהדפים, 
בעיקר לקראת סופו של הספר. הדבקות נייר לחיזוק בצדו האחורי 
כריכה  ספריה.  חותמות  נוספים.  דפים  ובמספר  השער  דף  של 

ישנה, עם פגמים.

פתיחה: $500 

200. Beit Yisrael – Berlin, 1726 – Signatures – Signature of Rabbi Michel Scheuer, Teacher of the 
Chatam Sofer, and Signature of Rabbi Naftali Hirsch Katzenellenbogen Author of Shaar Naftali

yeshiva dean in Mannheim, a position he held for 
close to thirty years. Many of the leading German 
Torah scholars were his disciples (the foreword 
to Chiddushei HaBaal Shem MiMichelstadt states 
that the Baal Shem was a disciple of R. Michel, who 
taught him kabbalah).
R. Naftali Hirsch Katzenellenbogen, author of Shaar 
Naftali (1750-1823, Otzar HaRabbanim 16238). A 
leading Torah scholar of his generation, he served as 
rabbi of Frankfurt an der Oder (following the passing 
of the Pri Megadim) and later went to serve as rabbi 
of Windsheim and chief rabbi of Upper Rhine. He 
would customarily sign: "LeBeit Katzenellenbogen" 
or with the acronym: "L.K.E.B.". R. Naftali Hirsch 
L.K.E.B author of Shaar Naftali, was the nephew of 
R. Naftali Hirsch son of R. Moshe Katzenellenbogen, 
rabbi of the Electoral Palatinate.
R. Hertz (Hirsch) Traub (1791-1849), rabbi of 
Mannheim for many years. He was the son of R. 
Meir of Mannheim. One of the foremost rabbis of 
Germany, his name appears in several responsa 
books from the Torah scholars of his generation.
[1], 18 leaves; 31 leaves (lacking 2 leaves: 29-30). 
Misfoliation. 29 cm. Good-fair condition. Stains, 
dampstains. Tears to title page and a few other 
leaves. Worming to inner margins of a few leaves, 
slightly affecting text. New binding.

Opening price: $300

Beit Yisrael, novellae on Shulchan Aruch Yoreh De'ah, 
by R. Yisrael Darshan Shapiro, with Beit Peretz on 
Tractate Megillah, by his grandson R. Yissachar Ber 
Shapiro. Berlin, [1726]. First edition. 
Various inscriptions and signatures, including a 
signed ownership inscription: "G-d granted also 
this to me, Naftali Hirsch Katzenellenbo[gen]". 
Additional ownership inscriptions: "I acquired it from 
R. Seligmann L.K.E.B. [LeBeit Katzenellenbogen] 
in exchange for… Michel son of the great Torah 
scholar… R. Tevele Scheuer", "G-d granted this to 
me, Hirsch son of the late R. Meir Traub".
R. (Yechiel) Michel Scheuer (ca. 1739-1810), 
outstanding Torah scholar and kabbalist, one of the 
leading rabbis and yeshiva deans in Germany in his 
times. He was a disciple of R. Natan Adler, and served 
as dean of the Mainz yeshiva during the tenure of his 
father R. Tevele as rabbi of Mainz. In this yeshiva, the 
young Moshe Sofer of Frankfurt (later known as the 
Chatam Sofer) studied under him for two years. A 
eulogy on R. Michel Scheuer is printed in Derashot 
Chatam Sofer (77, 3), in which the Chatam Sofer 
refers to him as his master and teacher: "The great 
Torah scholar, teacher of my youth… renowned for 
his sharpness and astuteness, he was an exceptionally 
erudite sage, who studied extensively, and in 1776-
1777 I stood before him when he was the dean in 
Mainz yeshiva". In 1778-1782, he served as rabbi in 
Worms, and in 1782, he was appointed rabbi and 

200b
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202. ארבעה ספרים של רבני משפחת ווייל - רבי ידידיה טיאה ווייל ורבי יעקב 
ווייל מקרלסרוה

ארבעה ספרים עם חתימות ורישומי בעלות של רבני משפחת ווייל – רבי ידידיה טיאה ווייל 
ורבי יעקב ווייל מקרלסרוה:

 .]1690 ת"נ  ]המבורג,  מצפת.  הכהן  מרדכי  רבי  מאת  התורה,  על  פירוש  כהן,  שפתי  ספר   ·
חתימה בדף השער: "טיאה ווייל". רישום בדף האחרון: "שמעון בן כמהו"ר אשר אנשיל נר"ו".

· ספר עלה דיונה, חידושים על מסכתות מסדר נזיקין, מאת רבי יונה בן רבי משה בנימין זאב 
אב"ד טרלא. פיורדא, ]תנ"ד 1693[. חתימה בדף השער: "הק' טיאה ווייל".

· ספר העיטור, דיני ממונות, קדושין, גיטין וכתובות, מאת רבינו יצחק בן אבא מארי. וורשא, 
ווייל  יוקב  ר'  כמהר"ר  להקצין  "שייך  השער:  בדף  בעלות  רישום   .1801 תקס"א-]תקס"ב[ 

מקארלסרוה"; וחותמת.
· ספר הישר, חידושים והגהות על הש"ס, פסקי הלכה ושאלות ותשובות, מאת רבנו תם. וינה, 
]תקע"א 1811[. מהדורה ראשונה. רישום בעלות בדף השער: "שייך להקצין כמ"ה יוקב ווייל 

מקארלזרוהע".
הגאון רבי ידידיה טיאה ווייל )תפ"ב-תקס"ו(, מגדולי גאוני דורו, בן הגאון רבי נתנאל ווייל בעל 
"קרבן נתנאל" ותלמידו המובהק של רבי יהונתן אייבשיץ. עמד בקשרי שו"ת עם בעל ה"נודע 
ביהודה" ועם בעל ה"הפלאה". משנת תק"ל אב"ד קרלסרוהא ומדינת באדן על מקום אביו. 

ראה עוד אודותיו בפריט הקודם.
רבי יעקב ווייל הרשום כאן הוא אולי נכדו של רבי ידידיה טיאה ווייל – הגאון רבי יעקב )יוקב( 
ווייל )נפטר תרי"א(, מחכמי קרסלרוה, תלמיד חכם מופלג ומרביץ תורה, בעל "תורת שבת" 

וחיבורים נוספים; אך יתכן והוא אדם אחר ממשפחת ה"קרבן נתנאל".
4 ספרים. גודל ומצב משתנים. כתמים, בלאי וקרעים בדפי שער ובדפים נוספים.

פתיחה: $400 

201. Divrei Shlomo – Venice, 1596 
– Copy of R. Yedidia Tia Weil 
Rabbi of Karlsruhe – With His 
Signature
Divrei Shlomo, homily, Part I, by 
R. Shlomo HaLevi. Venice: Matteo 
Zanetti and Comino Presegno, [1596]. 
Only edition.
R. Shlomo HaLevi (1532-1600), 
disciple of Mahari Ben Lev, served 
as rabbi in Salonika. This book is 
a compilation of the sermons he 
delivered in his community on 
various occasions. As the author 
explains in his preface, he published 
the homily to Vayikra first, since the 
sages state that one beginning to 
study Torah should start with the 
Book of Vayikra. The second part was 
never printed.
The copy of R. Yedidia Tia Weil. His 
signature appears at the top of the 
title page: "Tia Weil".
R. Yedidia Tia Weil (1722-1806), 
leading Torah scholar of his times, 
son of R. Netanel Weil author of Korban Netanel, and close disciple of R. Yehonatan 
Eybeschutz. He exchanged halachic correspondence with the Noda BiYehuda and the 
Haflaa. He succeeded his father in 1770 as rabbi of Karlsruhe and of the State of Baden. 
His only work printed in his lifetime was his commentary to the Passover Haggadah 
– Marbeh LeSaper, which was published anonymously; yet he left behind dozens of 
manuscript compositions, which have been increasingly published in recent years.
217, 214-314; 14 leaves. 28.5 cm. Good-fair condition. Stains. Wear to title page and several 
other leaves. Dark dampstains to some leaves, mostly towards end of book. Verso of 
title page and several other leaves reinforced with strips of paper. Library stamps. Old 
binding, with damage.

Opening price: $500
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203. ספר תפארת שמואל - פרנקפורט דמיין, תנ"ו - חתימת רבי בנימין וואלף לעוו בעל 
ה"שערי תורה" 

ספר תפארת שמואל, חידושים על הש"ס, מאת רבי אהרן שמואל קאיידנובר. פרנקפורט דמיין, ]תנ"ו 1696[. 
מהדורה ראשונה.

בדף השער מספר חתימות ורישומי בעלות, ביניהם חתימת ידו של בעל ה"שערי תורה": "הק' ב' וואלף". 
של  בנו  שבהונגריה.  ווערבוי  אב"ד  תורה",  ה"שערי  בעל  )תקל"ז-תרי"א(,  לעוו  וואלף  בנימין  רבי  הגאון 
הגאון רבי אלעזר לעוו בעל "מעשה רוקח" )תקי"ח-תקצ"ז(. שימש ברבנות בכמה ערים בפולין, בבוהמיה 
ובהונגריה. גאון מפורסם, מגדולי דורם של בעל ה"חתם סופר" ורבי עקיבא איגר. רבים מגדולי ישראל היו 
תלמידיו, בהם בעל ה"מחנה חיים" וה"קול אריה". השאיר אחריו חיבורים בכל מקצועות התורה, מהם 
נדפסו סדרת ספריו המפורסמים "שערי תורה". את חיבורו הראשון הדפיס בגיל 26 וקיבל הסכמות נלהבות 
מגדולי דורו, רבי עקיבא איגר, ה"חתם סופר", מהר"ם בנעט, ורבי ברוך פרנקל בעל ה"ברוך טעם", הכותב 
עליו בהסכמתו: "...ידיו רב לו בשיקול דעתו מענין לענין בסוגי' הש"ס ופוסקים קדמונים ואחרונים, כמעט 
לא הניח בזה דבר מדבריהם אשר לא הביא בכור עיונו...". ה"כתב סופר" אמר עליו בהספדו: "...מרא דש"ס 
ויו"ט, ומעט מזעיר  ויום אפי' לילי שבתות  ידוע שלא פסק פומי' כל ימיו מתורה, שקד לילה  ופוסקים... 

שנהנה מעניני הגוף".
ובלאי. קרעים בשולי מספר דפים. קרע עם  בינוני. כתמים, כתמי רטיבות   ]2[, ה-קכו דף. 18 ס"מ. מצב 
חסרון ופגיעה בטקסט באחד הדפים. נקב במרכז דפים קח-קכו, עם פגיעה במספר אותיות. כריכה חדשה.                          

פתיחה: $300 

202. Four Books Belonging to Rabbis of the Weil Family – Rabbi 
Yedidia Tia Weil and Rabbi Yaakov Weil of Karlsruhe
Four books with the signatures and ownership inscriptions of rabbis from the 
Weil family – R. Yedidia Tia Weil and R. Yaakov Weil of Karlsruhe:
· Siftei Kohen, commentary to the Torah, by R. Mordechai HaKohen of Safed. 
[Hamburg, 1690]. Signature on title page: "Tia Weil". Inscription on final leaf: 
"Shimon son of R. Asher Anshel".
· Aleh DeYonah, novellae to tractates of Order Nezikin, by R. Yonah son of R. 
Moshe Binyamin Ze'ev Rabbi of Tarłów. Fürth, [1693]. Signature on title page: 
"Tia Weil".
· Sefer HaIttur, monetary laws, divorce and marriage contracts, by Yitzchak 
ben Abba Mari. Warsaw, 1801. Ownership inscription on title page: "Belongs 
to… R. Yukev Weil of Karlsruhe; and a stamp.
· Sefer HaYashar, Talmudic novellae and glosses, halachic rulings and responsa, 
by Rabbenu Tam. Vienna, [1811]. First edition. Ownership inscription on title 
page: "Belongs to… R. Yukev Weil of Karlsruhe".
R. Yedidia Tia Weil (1722-1806), leading Torah scholar of his times, son of R. 
Netanel Weil author of Korban Netanel, and close disciple of R. Yehonatan 
Eybeschutz. He exchanged halachic correspondence with the Noda BiYehuda 
and the Haflaa. He succeeded his father in 1770 as rabbi of Karlsruhe and of the 
State of Baden. See previous item.
R. Yaakov Weil, whose signatures appears in these books, was possibly 
the grandson of R. Yedidia Tia Weil – R. Yaakov (Yukev) Weil (d. 1851), an 
outstanding Torah scholar in Karlsruhe, author of Torat Shabbat and other 
works. However, it may have also been a different member of the family of the 
Korban Netanel.
4 books. Size and condition vary. Stains, wear and tears to title pages and other 
leaves.

Opening price: $400
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204. ספר אבן פינה - למברג, תקס"ד - חתימת רבי בנימין וואלף לעוו בעל ה"שערי תורה"
ספר אבן פינה, על שו"ע אבן העזר, מאת רבי אריה ליב אב"ד סטריזוב )בעל "אותות השמים"(. למברג 
יצחק מברדיטשוב,  לוי  רבי  לבוב, הסכמת  רבני  ]1804[. מהדורה ראשונה. הסכמות  )לבוב(, תקס"ד 
הסכמה ושיר פתיחה מאת האדמו"ר רבי משה טייטלבוים אב"ד שיניווא )בעל ה"ישמח משה"(, תלמיד 
המחבר, הכותב בהסכמתו על המחבר "מורי ורבי... הרב הגאון האמיתי", ומזכיר כי בצעירותו שימש 

את המחבר ולמד בישיבתו.
בראש דף השער חתימות שונות, בהן חתימת רבי בנימין וואלף בעל ה"שערי תורה": "הק' ב' וואלף 
חוב"ק ט"ש" ]חונה בקהילת טאפאלשאן[, וחתימה )קצוצה( של בנו רבי ירמיהו לעוו אב"ד אוהעל: 

"הק' יר]מי'[".
בנו  ווערבוי שבהונגריה.  אב"ד  תורה",  ה"שערי  בעל  )תקל"ז-תרי"א(,  לעוו  וואלף  בנימין  רבי  הגאון 
של הגאון רבי אלעזר לעוו בעל "מעשה רוקח" )תקי"ח-תקצ"ז(. שימש ברבנות בכמה ערים בפולין, 
בבוהמיה ובהונגריה )בשנים תקפ"ז-תקצ"ו כיהן ברבנות טאפאלשאן(. גאון מפורסם, מגדולי דורם של 
בעל ה"חתם סופר" ורבי עקיבא איגר. רבים מגדולי ישראל היו תלמידיו, בהם בעל ה"מחנה חיים" 
וה"קול אריה". השאיר אחריו חיבורים בכל מקצועות התורה, מהם נדפסו סדרת ספריו המפורסמים 

"שערי תורה". את חיבורו הראשון הדפיס בגיל 26 וקיבל הסכמות נלהבות מגדולי דורו, רבי עקיבא 
עליו בהסכמתו:  פרנקל בעל ה"ברוך טעם", הכותב  ברוך  ורבי  בנעט,  סופר", מהר"ם  איגר, ה"חתם 
"...ידיו רב לו בשיקול דעתו מענין לענין בסוגי' הש"ס ופוסקים קדמונים ואחרונים, כמעט לא הניח 
בזה דבר מדבריהם אשר לא הביא בכור עיונו...". ה"כתב סופר" אמר עליו בהספדו: "...מרא דש"ס 
ופוסקים... ידוע שלא פסק פומי' כל ימיו מתורה, שקד לילה ויום אפי' לילי שבתות ויו"ט, ומעט מזעיר 

שנהנה מעניני הגוף".
בנו, הגאון הנודע רבי ירמיהו לעוו )תקע"א-תרל"ד(, מגדולי גאוני הונגריה בדורו של ה"כתב סופר", 
סוגיות  חידושי  ש"ס,  הרמב"ם,  על  ירמיהו"  "דברי  הספרים  מחבר  ואוהעל.  ווערבוי  ברבנות  כיהן 

ודרשות.
]2[, קטו, ]3[ דף. כ-33.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים חסרים בפינות הדפים הראשונים, עם 

פגיעות קלות במסגרת השער ובטקסט )בדף ג(. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 3.

פתיחה: $400 

203. Tiferet Shmuel – Frankfurt am Main, 1696 – Signature of Rabbi 
Binyamin Wolf Löw, Author of Shaarei Torah
Tiferet Shmuel, Talmudic novellae, by R. Aharon Shmuel Kaidanover. Frankfurt 
am Main, [1696]. First edition.
Several signatures and ownership inscriptions on the title page, including signature 
of the author of Shaarei Torah: "B. Wolf".
R. Binyamin Wolf Löw (1777-1851), author of Shaarei Torah, rabbi of Vrbové, 
Hungary. He was the son of R. Elazar Löw author of Maaseh Roke'ach (1758-1837). 
He served as rabbi of several towns in Poland, Bohemia and Hungary. A renowned 
Torah scholar, a prominent Torah leader in the generation of the Chatam Sofer 
and R. Akiva Eger. Many foremost Torah leaders were his disciples, including the 
Machaneh Chaim and the Kol Aryeh. He left behind compositions in all fields of the 
Torah, which were published in his renowned series Shaarei Torah. He published 
his first composition at the age of 26, and received enthusiastic approbations from 
the leaders of his generation, R. Akiva Eger, the Chatam Sofer and Maharam Banet. 
R. Baruch Frankel, author of Baruch Taam, praised him in his approbation as an 
expert in analyzing all Talmudic topics, early and more recent halachic works. The 
Ketav Sofer eulogized him as a master in Talmud and Halachic works, who did 
not cease to delve in Torah day and night, and seldom had physical enjoyment.
[2], 5-126 leaves. 18 cm. Fair condition. Stains, dampstains and wear. Marginal 
tears to several leaves. Open tear to one leaf, affecting text. Hole perforating center 
of leaves 108-126, affecting several letters. New binding.

Opening price: $300

204
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ספטמבר 2020

פיורדא,   - וחידושי מהרז"ך  בגדי כהונה, שו"ת  ספר   .205
תקס"ז - מהדורה ראשונה - הגהה חתומה מאת בן המחבר 

רבי שלמה הכהן - חתימות

ספר בגדי כהונה, שו"ת וחידושי מהרז"ך, שני חלקים, מאת רבי משולם 
זלמן הכהן אב"ד פיורדא. פיורדא, ]תקס"ז 1807[. מהדורה ראשונה.

שני חלקים בכרך אחד. חלק ראשון – שו"ת בארבעת חלקי שלחן ערוך. 
חלק שני – חידושים על מסכתות בבא-מציעא וגיטין. 

חתומה:  מעט[,  ]קצוצה  בכתב-יד  שורות   23 באורך  הגהה  י/1  בדף 
– כנראה, "דברי שלמה כהן בן המחבר". הגהה  "דש"ך בן המחב]ר[" 
זו נסובה על סימן ז' מחלק אורח חיים, בו נדפסה תשובה "מבני הרב 
והמדינה"  מערגענטהיים  דק"ק  אב"ד  נר"ו  כהן  מוהר"ר שלמה  הגאון 
תשובתו  על  שלפנינו  בהגהתו  מוסיף  שלמה  רבי  הסימן(.  )כותרת 

שנדפסה בשו"ת של אביו.
)תצ"ט-תק"פ(, אב"ד  זלמן הכהן  המחבר, הגאון מהרז"ך, רבי משולם 
וראש ישיבת פיורדא, מגדולי דורו וצדיק מפורסם. מגדולי תלמידי רבי 
יהונתן אייבשיץ. בעל "שו"ת וחידושי מהרז"ך – בגדי כהונה", "משען 
ה"הפלאה"  בעל  הגאון  מאד.  עד  העריכוהו  דורו  גדולי  ועוד.  המים" 
הגאון  הרב  ידידי  אהובי  כבוד  והמשנה...  התורה  "שר  מכנהו: 
נר  ובקי...  החריף  גדר...  גודר  בפרץ,  עומד  הדור,  משוש  המפורסם... 
ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק...". תלמידו רבי וואלף המבורג כותב 
ושיבה  זקנה  עליו: "כמעט כל הלומדים במקומנו הם מתלמידיו... עד 
לרבינו  הציעו  פטירתו,  לאחר  פסוקה".  בהלכה  תלמידיו  עיני  האיר 
ה"חתם סופר" למלא את מקומו ברבנות העיר פיורדא וראשות הישיבה 

)חוט המשולש עמ' פא-פד, שם מובא מכתב החת"ס בענין זה(.
מהרז"ך  המחבר  של  הגדול  בנו  תקפ"ד(,  )נפטר  הכהן  שלמה  רבי 
כיהן ברבנות בערים שנייטוך,  ותלמידו המובהק.  "בגדי כהונה",  בעל 
מערגענטהיים וצילץ. גאון וצדיק שנערץ על ידי גדולי דורו. אביו העריכו 
מאד, ואף הכניס בספרו שתי תשובות ממנו )כאמור, לפנינו הוספה שלו 
שנייטוך, כתב  לרבה של  על אחת מתשובותיו(. כשהתמנה  בכתב-יד 
ושנון  חרוץ  הגדול  המאור  הרב  "בני  הקהילה:  לראשי  מהרז"ך  אביו 
מוהר"ר שלמה הכהן נר"ו... גבר דכולא ביה, כאשר יעידון ויגידון כל 
יודעיו מכיריו... תמצאו בו ובתורתו נחת וקורת רוח... כי חכמת אלקים 
בקרב שלמה לעשות משפט ולהורות לעם ה' חוקים ומשפטים ישרים 
 ,538 ב, עמ'  )הישיבה הרמה בפיורדא,  ישראל"  וטובים כאחד שופטי 

הע' 284(.
אלי'  מו"ה  הקצין  "לבה"מ  השער:  בדף  בעלות  ורישומי  חתימות 
שלוכטערן"; "שייך לי הק' ליב פ"ב"; "יצחק פרידבערג", וחתימה קצוצה 

נוספת.
בחלק  עש  סימני  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   34.5 דף.  נ   ;]1[ קיא,   ,]2[

מהדפים. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300 

204. Even Pinah – Lviv, 1804 – Signature of Rabbi Binyamin Wolf Löw, Author of Shaarei Torah
his disciples, including the Machaneh Chaim and 
the Kol Aryeh. He left behind compositions in all 
fields of the Torah, which were published in his 
renowned series Shaarei Torah. He published his 
first composition at the age of 26, and received 
enthusiastic approbations from the leaders of his 
generation, R. Akiva Eger, the Chatam Sofer and 
Maharam Banet. R. Baruch Frankel, author of 
Baruch Taam, praised him in his approbation as 
an expert in analyzing all Talmudic topics, early 
and more recent halachic works. The Ketav Sofer 
eulogized him as a master in Talmud and Halachic 
works, who did not cease to delve in Torah day 
and night, and seldom had physical enjoyment.
His son, the renowned Torah scholar R. Yirmiyahu 
Löw (1811-1874), was one of the leading Torah 
scholars of Hungary in the generation of the Ketav 
Sofer. He served as rabbi of Vrbové and Ujhel. 
He authored the Divrei Yirmiyahu series on the 
Rambam, Talmud, novellae and homily.
[2], 115, [3] leaves. Approx. 33.5 cm. Good-fair 
condition. Stains. Open tears to corners of first 
leaves, slightly affecting title page border and text 
(on leaf 3). New binding.
Stefansky Chassidut, no. 3.

Opening price: $400

Even Pinah, on Shulchan Aruch Even HaEzer, by 
R. Aryeh Leib Rabbi of Strizov (Strzyżów; author 
of Otot HaShamayim). Lemberg (Lviv), 1804. First 
edition. Approbations by the rabbis of Lviv and 
R. Levi Yitzchak of Berditchev. Approbation and 
introductory poem by Rebbe Moshe Teitelbaum 
Rabbi of Shinova (author of Yismach Moshe), 
disciple of the author, who refers to the author in 
his approbation as "My teacher… the rabbi, truly 
outstanding Torah scholar", and mentions that in 
his youth he served as the author's attendant and 
studied in his yeshiva.
Various signatures at the top of the title page, 
including the signature of R. Binyamin Wolf author 
of Shaarei Torah: "B. Wolf residing in Topoltshan 
[Topoľčany}", and a (trimmed) signature of his son 
R. Yirmiyahu Löw Rabbi of Ujhel (Sátoraljaújhely): 
"Yir[miyahu]".
R. Binyamin Wolf Löw (1777-1851), author of 
Shaarei Torah, rabbi of Vrbové, Hungary. He 
was the son of R. Elazar Löw author of Maaseh 
Roke'ach (1758-1837). He served as rabbi of 
several towns in Poland, Bohemia and Hungary 
(he was the rabbi of Topoltshan in 1827-1836). 
A renowned Torah scholar, a prominent Torah 
leader in the generation of the Chatam Sofer and 
R. Akiva Eger. Many foremost Torah leaders were 
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205. Bigdei Kehunah, Responsa and Novellae 
of the Maharzach – Fürth, 1807 – First Edition 
– Gloss Signed by the Son of the Author, Rabbi 
Shlomo HaKohen – Signatures
Bigdei Kehunah, Responsa and Novellae of the 
Maharzach, two parts, by R. Meshulam Zalman 
HaKohen Rabbi of Fürth. Fürth, [1807]. First edition.
Two parts in one volume. Part I – responsa on all 
four parts of Shulchan Aruch. Part II – novellae on 
Tractates Bava Metzia and Gittin.
A 23-line handwritten gloss on p. 10a (slightly 
trimmed), signed: "D.Sh.K., son of the author" – 
presumably "Divrei [=words of] Shlomo Kohen…". 
This gloss pertains to section 7 of Orach Chaim, 
where a responsum "from my son R. Shlomo Kohen, 
rabbi of Mergentheim and the district" was printed 
(section heading). This gloss contains an addition by 
R. Shlomo to his responsum which is printed in his 
father's responsa work.
The author, R. Meshulam Zalman HaKohen (1739-
1820), rabbi and yeshiva dean in Fürth, a leading 
Torah scholar of his times and a renowned Tzaddik. 
A prominent disciple of R. Yehonatan Eybeschutz. He 
authored Responsa and Novellae of the Maharzach 
– Bigdei Kehunah, Mishan HaMayim, and more. 
The leading Torah scholars of the generation held 
him in very high esteem. The Haflaa refers to him 
with exceptional titles of honor. His disciple, R. Wolf 
Hamburg, writes about him: "Almost all the Torah 
scholars in our area are his disciples… until old age 
he enlightened his disciples with halachic rulings". 
Following his passing, his position as rabbi and 
yeshiva dean of Fürth was offered to the Chatam Sofer 
(see Chut HaMeshulash, pp. 81-84, where a letter from 
the Chatam Sofer on this topic is quoted).
R. Shlomo HaKohen (d. 1824), eldest son of the 
Maharzach, author of Bigdei Kehunah, and his 
close disciple. He served as rabbi of Schnaittach, 
Mergentheim and Zülz (Biała Prudnicka). An 

outstanding Torah scholar and Tzaddik, he was 
deeply revered by the leading Torah scholars of 
his generation. His father held him in high esteem, 
and even included two of his responsa in his book 
(as mentioned, this copy contains his handwritten 
addition to one of his responsa printed in his father's 
book). When he was appointed rabbi of Schnaittach, 
his father the Maharzach wrote to the community 
leaders: "My son the rabbi, the great luminary… R. 
Shlomo HaKohen… a man who encompasses all 
virtues, as all his acquaintances can testify… you will 
find satisfaction and pleasure in him and his Torah 
teachings… since G-d's wisdom is in Shlomo to do 

judgement and to instruct G-d's people with just 
and good statutes and laws, like one of the judges 
of Israel" (HaYeshiva HaRama BeFiurda, II, p. 538, 
footnote 284).
Signatures and ownership inscriptions on the title 
page: "Beit Midrash of R. Eli. Schluchtern"; "Belongs 
to me, Leib F.B."; "Yitzchak Friedberg", and another 
trimmed signature.
[2], 111, [1]; 50 leaves. 34.5 cm. Good condition. 
Stains. Worming to some leaves. Stamps. New 
leather binding.

Opening price: $300
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פראג,   - מינץ  מהר"ם  ספר   .206
תקפ"ז / ספר מנחת עני - וינה, תרי"ז 

- הגהות רבות בכתב-יד

שני ספרים כרוכים יחד: ספר מהר"ם מינץ – 
אפי זוטרי, שאלות ותשובות, מאת רבי משה 
 ;]1827[ תקפ"ז  פראג,  אובן-ישן,  אב"ד  מינץ 
ספר מנחת עני, על הש"ס, מאת רבי יששכר 

דב ב"ר סיני סימנדל, וינה, ]תרי"ז 1857[.
עשרות הגהות למדניות ארוכות, מכותב לא 
מרובע,  בכתב  כתובות  ההגהות  רוב  מזוהה. 
מן  חלק  רהוטה.  אשכנזית  בכתיבה  וחלקן 
על  וחלק  הדפים  שולי  על  נכתבו  ההגהות 
)חלקן  הדפים  לשולי  שהודבקו  נייר  רצועות 

התנתקו מן הדפים ברבות הזמן(.
עצמית":  "הקדשה  השער  שלפני  המגן  בדף 
"זה הספר מהר"מ מינץ קבלתי במתנה מאא"ז 
ר' אייזיק פראפפער ז"ל כי המחבר היה רבו... 
חתימות  מספר  פראפפער".  יוסף  חיים  הק' 

בדפים נוספים.
נט, ]1[ דף; ]1[, סח דף. 34 ס"מ. מצב בינוני-

בטקסט.  פגיעה  עם  קשים,  עש  סימני  גרוע. 
פגועות.  או  קצוצות  ההגהות  מן  כמה 
הגהות  נכתבו  עליהן  הנייר  מרצועות  חלק 
מנותקים.  דפים  פגומות.  וחלקן  מנותקות 

כריכה מנותקת ופגומה.                  

פתיחה: $300 

206. Maharam Mintz – Prague, 1827 / Minchat Ani – Vienna, 1857 – Many Handwritten Glosses
Two books in one volume: Maharam Mintz – Apei Zutrei, responsa by R. Moshe Münz Rabbi of Alt-
Ofen (Óbuda), Prague, 1827; Minchat Ani, on the Talmud, by R. Yissachar Dov son of R. Sinai Simandel, 
Vienna, [1857].
Dozens of long scholarly glosses, by an unidentified writer. Most of the glosses are written in square 
script, some are written in Ashkenazic cursive script. Some glosses are written in the margins and others 
on pieces of paper glued to the leaves (some detached). 
Inscription on front flyleaf: "I received this book, Maharam Mintz, as a gift from my grandfather R. Eizek 
Propper, as the author was his teacher… Chaim Yosef Propper". Several signatures on other leaves.
59, [1] leaves; [1], 68 leaves. 34 cm. Fair-poor condition. Significant worming, affecting text. Some of the 
glosses are trimmed or damaged. Some of the pieces of paper on which the glosses were written are 
detached and some are damaged. Detached leaves. Detached, damaged binding. 

Opening price: $300
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207. Beit Yitzchak – Signatures of the Rabbis of 
Šurany, R. Meir Tzvi Friedlander of Bonyhád 
and R. Feivel Plaut Disciple of the Chatam Sofer
Beit Yitzchak, on Shulchan Aruch Yoreh De'ah, laws 
of Shechita and Terefot, by R. Yitzchak of Munkacs 
(Mukachevo). Ofen (presently: Budapest), [1827]. 
Approbations by R. Mordechai Banet Rabbi of 
Nikolsburg, R. Moshe Sofer Rabbi of Pressburg, R. 
Tzvi Hirsh Heller Rabbi of Bonyhád, and others. 
Signatures and ownership inscriptions of rabbis 
of Šurany (Hungary, since 1918 – Slovakia). Many 
signatures of R. "Yaakov Meir Tzvi Friedland – 
dayan of Bonyhád" on the title page and endpapers. 
In some places, he signs only as "Meir Tzvi 
Friedland". Another signature in the center of the 
title page: "Feivel Plaut".
Several handwritten glosses and corrections (most 
or all are handwritten by R. Feivel Plaut Rabbi of 
Šurany).
R. Yaakov Meir Tzvi Friedlander (d. Cheshvan 1847, 
Ishim BiTeshuvot HaChatam Sofer, 295, p. 195), 
served as dayan in his hometown, Bonyhád. In ca. 
1830, he was appointed rabbi of Šurany, a position 
he held until his untimely passing. He exchanged 
halachic correspondence with the Chatam Sofer, and 
four of the responses to his questions are printed in 
the responsa books of the Chatam Sofer. Sections of 
his novellae, named Derech Yama, were printed at 
the end of Responsa Maharam Schick, parts Yoreh 
De'ah and Choshen Mishpat, and at the end of the 
book Hava Tamim.
His successor as rabbi of Šurany – R. Chizkiyahu 
Feivel Plaut (1818-1895), a prominent disciple of 
the Chatam Sofer and one of the first disciples of 
the Ketav Sofer. He authored Likutei Chaver Ben 
Chaim, 11 parts, which contains a great part of the 
teachings of the Chatam Sofer, his biography and 
customs. He served as rabbi of Šurany from 1849.
[2], 87 leaves. Approx. 39 cm. Good-fair condition. 
Wear and a few tears. Marginal open tears to title 
page, affecting text and border (with paper repairs). 
Stamps. New leather binding.

Opening price: $300

207. ספר בית יצחק - חתימות רבני שוראן, רבי מאיר צבי פרידלנדר מבוניהאד ורבי פייבל פלויט תלמיד ה"חתם סופר"
וטריפות,  שחיטה  הלכות  דעה,  יורה  שו"ע  על  יצחק,  בית  ספר 
מאת רבי יצחק ממונקאטש. אופן )כיום: בודפסט(, ]תקפ"ז 1827[. 
הסכמות רבי מרדכי בנעט אב"ד ניקלשבורג, רבי משה סופר אב"ד 
פרשבורג, רבי צבי הירש הליר אב"ד בוניהאד )באנהרט( ואחרים.

עיר  אז   ,Šurany( שוראן  רבני  של  בעלות  ורישומי  חתימות 
המגן  ובדפי  הספר  בשער  בסלובקיה(.   1918 ומשנת  בהונגריה, 
דק"ק  דיין   – פרידלאנד  צבי  מאיר  "יעקב  רבי  של  רבות  חתימות 
בוניהאד". בחלק מהחתימות הוא חותם רק בשם "הק' מאיר צבי 
פייבל  לשמי  "לי  נוספת:  חתימה  השער  דף  במרכז  פרידלאנד". 

פלויט". 
מספר הגהות ותיקונים בכתב-יד ]רובם או כולם בכתב-ידו של רבי 

פייבל פלויט אב"ד שוראן[. 
)נפטר חשון תר"ח, אישים  יעקב מאיר צבי פרידלנדר  הגאון רבי 
בעיר  כדיין  כיהן  קצה(,  עמ'  רצה,  אות  סופר,  חתם  בתשובות 
בעיר  כאב"ד  לכהן  עלה  בקירוב  תק"צ  בשנת  בוניהאד.  מולדתו 

שוראן, בה שימש עד לפטירתו ]בגיל צעיר[. התכתב בהלכה עם 
ה"חתם סופר", וכארבע מהתשובות אליו נדפסו בספרי שו"ת חתם 
בסוף שו"ת  נדפסו  ימה",  "דרך  קונטרסים מחידושיו, בשם  סופר. 
מהר"ם שיק חלק יורה דעה וחלק חושן משפט, ובסוף ספר הבה 

תמים.
פלויט  פייבל  חזקיה  רבי  הגאון   – שוראן  ברבנות  מקומו  ממלא 
סופר"  ה"חתם  של  המפורסמים  מתלמידיו  )תקע"ח-תרנ"ה(, 
בן  חבר  "ליקוטי  מחבר  סופר".  ה"כתב  של  תלמידיו  ומראשוני 
סופר",  ה"חתם  רבו  מתורת  הרבה  הכולל  חלקים,  י"א  חיים" 

תולדותיו ומנהגיו. אב"ד שוראן משנת תר"ט.
]2[, פז דף. 39 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. בלאי ומעט קרעים. 
ובמסגרת  בטקסט  פגיעה  עם  השער,  דף  בשולי  חסרים  קרעים 

השער )עם הדבקות נייר(. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300 
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209. מחזור לימים נוראים ולשלושה רגלים - זולצבאך, 
עותק   - קבליים  ורישומים  הגהות  חתימות,   - תקס"ו 
רבי   - פרשבורג  מקהלת  דורות  שלושה  של  מיוחס 
הירש בער שלזינגר תלמיד החתם סופר, בנו רבי יחיאל 
שלזינגר מפרשבורג ובן-בנו רבי עקיבא יוסף שלזינגר 

שני  וחלק  וחגי תשרי,  נוראים  לימים  ראשון  סדר המחזור, חלק 
לשלושה רגלים, כמנהג פיהם, פולין ומעהררין. זולצבאך, ]תקס"ו 

1806[. שני חלקים בשני כרכים.
בדף השער של הכרך השני, חתימות ורישומי בעלות של שלושה 
מהוני  "קניתי  מפרשבורג:  )מרגליות(  שלזינגר  ממשפחת  דורות 
לכבוד צורי וקוני הק' בער ברי"ז יצ"ו מפ"ב ]מפרשבורג["; "קניתי 
יוסף  "עקיב'  שלעזינגער";  יחיאל  הק'  וקוני  צורי  לכבוד  מהוני 
בשערי  מופיעה  שלזינגר  יוסף  עקיבא  רבי  של  חותמתו  יצ"ו". 
שני הכרכים. הגהות מכותבים שונים בשולי שני החלקים, חלקן 

נכתבו בידי רבי יחיאל שלזינגר ובנו רבי עקיבא יוסף.
בבטנת הכריכה של הכרך השני הודבקה פיסת נייר עבה שהיתה 
בכתב-יד  כתובים  עליה  המקורית,  מהכריכה  חלק  הנראה  ככל 
נוספה הערה  שמות קדושים להזכרה בשעת התפילה. בשוליים 
מרי  אבא  זה  "כתב  יוסף:  עקיבא  רבי  של  בכתב-ידו  בסוגריים, 

אאמ"ו הרב רבי יחיאל זיע"א".
)תקמ"א-תרי"ח,  מפרשבורג  שלזינגר  דוב(  )צבי  בער  הרש  רבי 
שלזינגר  יחיאל  רבי  של  בנו  תיז(,  עמ'  ותלמידיו,  סופר  החתם 
)הראשון, נפטר תקס"ו(, שהיה בנו של רבי צבי דוב מרגליות )רבי 

הרש בער הראשון(, דיין בפרשבורג בבית דינו של מהר"ם ברבי.
עמ'  ותלמידיו,  סופר  החתם  )תק"ע-תרנ"א,  שלזינגר  יחיאל  רבי 
המובהקים  מתלמידיו  בפרשבורג,  מישרים  ומגיד  רב  ריב-ריד(, 
ליכטנשטיין אב"ד  רבי הלל  של ה"חתם סופר. חתניו היו הגאון 
בעיר  ורב  מישרים  מגיד  הרצל  אבא  אברהם  ורבי  קולומייא 
פרשבורג. בנו המפורסם הוא רבי עקיבא יוסף שלזינגר בעל "לב 
ליכטנשטיין  רבי הלל  גיסו הגאון  )תקצ"ח-תרפ"ב(, חתן  העברי" 
ונימול ע"י ה"חתם סופר". תלמידם  מקולומייא. נולד בפרשבורג 
של גדולי רבני הונגריה ומן הקנאים הבולטים שלחמו ברפורמה 
ובהשכלה. בשנת תר"ל עלה לירושלים, בה המשיך את מאבקו 
וחקלאות  התיישבות  לטובת  פעל  וב"מחדשים".  באפיקורסים 
ולחיכוכים  חריפה  למחלוקת  נקלע  ואף  הארץ,  ברחבי  יהודית 
עם אנשי היישוב הישן כשיצא נגד שיטת ה"חלוקה", ובפרשיות 

ופולמוסים אחרים. על שמו נקרא שם היישוב "בני עי"ש".
חלק  דף.  ו  קצו-רפח,  קמב-קצו,   ,]6[ קלג,  נד,   ,]1[ ראשון:  חלק 
ו-ז  דפים  חסרים  דף.  ח-יא  ה,  ריט-רלא,  ריט,   ,]6[ נח,   ,]1[ שני: 

208. Beit David – Amsterdam, 1738-1739 – Copy of Rabbi Tzvi Hirsch Lehren, Founder and Head of 
the Pekidim and Amarkalim Society of Amsterdam

transferred the funds to their destination to benefit 
the settlement in the Holy Land.
Two volumes. Part I: [3], 139, [4] leaves. Last [4] 
leaves were originally bound near the beginning. 
Part II: [2], 130 leaves. 21 cm. Good condition. Stains. 
Bookplates. Original vellum bindings. Stains and 
damage to bindings. 

Opening price: $300 

Beit David, commentary on the Mishnayot, Parts I 
and II, by R. David Chaim Corinaldi. Amsterdam, 
[1738-1739]. Only edition. Two volumes. 
Stamp to title page of Part II: "Tzvi Hirschel Lehren". 
R. Tzvi Hirsch Lehren of Amsterdam (1784-1853) was 
the founder and head of the Pekidim and Amarkalim 
society, which coordinated the fundraising for 
Eretz Israel in Western and Central Europe, and

208. ספר בית דוד - אמשטרדם, תצ"ח-תצ"ט - העותק 
חברת  וראש  מייסד  לעהרן,  הירשל  צבי  רבי  של 

"פקידים ואמרכלים" ]פקוא"מ[ של אמשטרדם 

ספר בית דוד, פירוש על המשניות, חלק ראשון ושני, מאת רבי דוד 
חיים קורינאלדי. אמשטרדם, ]תצ"ח-תצ"ט 1738-1739[. מהדורה 

יחידה. שני כרכים.
לעהרן  הירשל  צבי  "הק'  השני:  החלק  של  השער  בדף  חותמת 

ס"ט".
הצדיק מאמשטרדם רבי צבי הירש לעהרין )תקמ"ד-תרי"ג(, מייסד 
וראש חברת "פקוא"מ – פקידי ואמרכלי ערי הקודש" אשר ריכזה 
)הולנד  גביית התרומות למען ארה"ק בכל קהלות הו"ד  את כל 
ודייטשלנד – קהילות מערב ומרכז אירופה( והעבירה אותן ליעדן, 

לטובת ישוב ארץ הקודש. 
שני כרכים. חלק ראשון: ]3[, קלט, ]4[ דף. ]4[ דף האחרונים נכרכו 
במקור בין הדפים הראשונים. חלק שני: ]2[, קל דף. 21 ס"מ. מצב 
ופגמים  כתמים  מקוריות.  קלף  כריכות  ספר.  תווי  כתמים.  טוב. 

בכריכות. 

פתיחה: $300 
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209. Machzor for the High Holidays and the Three Festivals – Sulzbach, 1806 – Signatures, Glosses and 
Kabbalistic Inscriptions – Important Ownership, Three Generations in the Pressburg Community 
– R. Hirsch Ber Schlesinger Disciple of the Chatam Sofer, His Son Rabbi Yechiel Schlesinger of 
Pressburg and His Grandson Rabbi Akiva Yosef Schlesinger

sons-in-law were R. Hillel Lichtenstein Rabbi of 
Kolomyia and R. Avraham Abba Herzl, maggid and 
rabbi in Pressburg. His illustrious son was R. Akiva 
Yosef Schlesinger, author of Lev HaIvri (1838-1922), 
son-in-law of his brother-in-law R. Hillel Lichtenstein 
of Kolomyia. Born in Pressburg, he was circumcised 
by the Chatam Sofer. He studied under leading 
Hungarian rabbis, and was extremely zealous in 
fighting the Reform and Haskalah movements, 
continuing this struggle after immigrating to 
Jerusalem in 1870. He was active in support of Jewish 
settlement and agriculture in Eretz Israel, and also 
came into conflict with members of the Old Yishuv 
over his opposition to the methods of the Chaluka 
(distribution of funds), and over other affairs. The 
Bnei Ayish settlement was named after him.
Part I: [1], 54, 133, [6], 142-196, 196-288, 6 leaves. Part II: 
[1], 58, [6], 219, 219-231, 5, 8-11 leaves. Lacking leaves 
6-7 of final sequence. 35-36 cm. Overall fair-good 
condition. Stains and wear (traces of mold to margins 
of several leaves). Open tears, affecting text in several 
places. Marginal tears to title pages and many other 
leaves, slightly affecting borders, repaired. Damage 
to several leaves, affecting text. Stamps. New leather 
bindings, with bound bookmarks.
The year indicated on the title pages of both parts 
(1794) is false. The correct year of printing is 1806. 
A western-Ashkenazi rite machzor was printed 
concurrently.

Opening price: $300 

Machzor, Part I – High Holidays and festivals of 
Tishrei, Part II – Three Festivals, following the rite 
of Bohemia, Poland and Moravia. Sulzbach, [1806]. 
Two parts in two volumes.
On the title page of vol. II, signatures and ownership 
inscriptions of three generations of the Schlesinger 
(Margolies) family of Pressburg: "I acquired it with 
my wealth in honor of my Creator, Ber son of R. 
Y.Z. of Pressburg"; "I acquired it with my wealth in 
honor of my Creator, Yechiel Schlesinger"; "Akiva 
Yosef".
Stamp of R. Akiva Yosef Schlesinger on the title 
pages of both volumes. Glosses by various writers in 
the margins of both parts, some handwritten by R. 
Yechiel Schlesinger and by his son R. Akiva Yosef.
A thick piece of paper which was presumably part 
of the original binding was pasted on the endpaper 
of the second volume; it bears Holy Names to be 
mentioned during the prayers. A note was added in 
parentheses in the margin, handwritten by R. Akiva 
Yosef: "This was written by my father, R. Yechiel".
R. Hirsch Ber (Tzvi Dov) Schlesinger of Pressburg 
(1781-1858, HaChatam Sofer VeTalmidav, p. 417), 
son of R. Yechiel Schlesinger (the first, d. 1806), who 
was the son of R. Tzvi Dov Margolies (R. Hirsch 
Ber the first), dayan in Pressburg in the Beit Din of 
Maharam Barby.
R. Yechiel Schlesinger (1810-1891, HaChatam Sofer 
VeTalmidav, pp. 212-214), rabbi and maggid in 
Pressburg, a close disciple of the Chatam Sofer. His 

בינוני-טוב.  כללי  מצב  ס"מ.   35-36 האחרונה.  הדפים  בספירת 
כתמים ובלאי )עקבות עובש בשולי מספר דפים(. קרעים חסרים, 
בשולי  משוקמים  קרעים  מקומות.  במספר  בטקסט  פגיעות  עם 
דפי השער ודפים רבים נוספים, עם פגיעה קלה במסגרת השער. 
עור  כריכות  חותמות.  דפים.  במספר  בטקסט  פגיעה  עם  פגמים 

חדשות, עם סימניות.
פרט השנה ]תקנ"ד[ המופיע בדפי השער של שני החלקים מזוייף, 
נדפס  זה,  למחזור  במקביל  תקס"ו.  היא  הנכונה  ההדפסה  ושנת 

מחזור כמנהג אשכנז.

פתיחה: $300 
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Part I: [1], 3-45 leaves. Part II: 5, 7-17, 19-52 leaves 
(originally: 5, 7-17, 19-54 leaves; lacking two final 
leaves of Part II). Light-bluish paper. 20.5 cm. Fair 
condition. Stains. Open tears and worming, affecting 
text, repaired. New binding. 
The first title page states: "Printed in Dyhernfurth", 
while the second title page does not indicate the 
place of printing. In fact, the book was printed 
in Berditchev, see: A. Yaari, HaDfus HaIvri 
BeBerditchev, Kiryat Sefer 21 (1944), p. 120, no. 52.

Opening price: $300

210. Amudei Beit Yisrael – Berditchev, 1818 – 
Signatures of R. Shmuel Heller Rabbi of Safed 
and the Emissary R. Chaim Yaakov HaKohen 
Feinstein
Amudei Beit Yisrael, novellae on Shulchan Aruch 
Orach Chaim and Yoreh Deah, two parts, by R. Yisrael 
Meisels Rabbi of Poritsk (Pavlivka). [Berditchev: R. 
Yisrael Bak, 1818]. Separate title pages for Part I and 
Part II.
Composition on Shulchan Aruch, comprising two 
commentaries – Ner Yisrael Amud HaYemini on 
Magen Avraham, and Patish HaChazak on the Taz. 
The text of the Shulchan Aruch occupies the center 
of the page, and is flanked on each side by the two 
commentaries. 
Both title pages bear the signatures of R. Shmuel 
Heller Rabbi of Safed. Faded stamp (presumably of 
R. Shmuel) on the first title page. 
R. Shmuel Heller (1786-1884) was a leading Torah 
scholar and a physician, and well versed in general 
studies. He was raised in the home of the Chozeh 
of Lublin and immigrated to Eretz Israel upon his 
advice. He served as rabbi of Safed for sixty years 
(for his biography and the history of the settlement 
in Safed, see: HaRav HaManhig VehaRofeh, Safed 
1989).
Censorship inscription on first title page. On both title 
pages, inscriptions attesting to the purchase of the 
book from the son of R. Shmuel Heller, handwritten 
and signed by "Chaim Yaakov HaKohen" – R. Chaim 
Yaakov HaKohen Feinstein, a resident of Safed and 
Jerusalem, emissary and Torah scholar. He travelled 
three times between 1866-1887 as emissary for Kollel 
HaChassidim of Safed, reaching as far as Saana in 
Yemen and Cochin in India. He authored Imrei 
Shabbat (Calcutta, 1874) about the prohibition of 
riding a train on Shabbat, and other works.

 - - ברדיטשוב, תקע"ח  ישראל  בית  210. ספר עמודי 
רבי  והשד"ר  רבי שמואל העליר אב"ד צפת  חתימות 

חיים יעקב הכהן פיינשטיין

חיים  אורח  ערוך  שולחן  על  חידושים  ישראל,  בית  עמודי  ספר 
ויורה דעה, שני חלקים, מאת רבי ישראל מייזלש אב"ד פוריצק. 
שערים  ב"ק[.  ישראל  רבי  ]דפוס   .]1818 תקע"ח  ]ברדיטשוב, 

נפרדים לחלק ראשון ולחלק שני. 
עמוד  ישראל  "נר  פירושים:  שני  הכולל  ערוך,  שולחן  על  חיבור 
הימני" על מגן אברהם, ו"פטיש החזק" על הט"ז. שני הפירושים 

נדפסו סביב נוסח השולחן ערוך שנדפס במרכז הדף. 
בשני השערים – חתימות הגאון רבי שמואל העליר אב"ד צפת. 
בשער  שמואל(  רבי  של  חותמתו  )כנראה  מטושטשת  חותמת 

הראשון. 
בקי  בתורה,  גאון  )תקמ"ו-תרמ"ד(.  העליר  שמואל  רבי  הגאון 
בחכמות העולם ובחכמת הרפואה, נתגדל בבית "החוזה מלובלין" 
צפת במשך ששים  כרבה של  כיהן  ישראל.  לארץ  בעצתו  ועלה 
"הרב  הספר  יצא  בצפת,  הישוב  ולתולדות  )לתולדותיו  שנה 

המנהיג והרופא" – צפת, תשמ"ט(.
הספר  קניית  על  רישומים  הראשון.  השער  בדף  צנזורה  רישום 
מבנו של רבי שמואל העליר, בשני השערים, בכתב-ידו וחתימתו 
של "הצעיר חיים יעקב הכהן" – רבי חיים יעקב הכהן פיינשטיין, 
מתושבי צפת וירושלים, שד"ר ותלמיד חכם. בין השנים תרכ"ו-
בצפת. החסידים  כולל  עבור  כשד"ר  פעמים  שלוש  נסע  תרמ"ז 
ועד קוצ'ין שבהודו. מחבר  בנסיעותיו הרחיק עד צנעא שבתימן 
"אמרי שבת" )כלכתא, תרל"ד( על איסור הנסיעה ברכבת בשבת, 

וחיבורים נוספים.
ז-יז, יט-נב דף )במקור:  חלק ראשון: ]1[, ג-מה דף. חלק שני: ה, 
יט-נד דף; חסרים שני דפים אחרונים של החלק השני(.  ז-יז,  ה, 
נייר תכלכל. 20.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים וסימני עש עם 

חסרון ופגיעה בטקסט, משוקמים. כריכה חדשה.
בשער הראשון צוין: "נדפס בדיהרנפורט" ובשער השני לא מופיע 
מקום דפוס, אך למעשה נדפס הספר בברדיטשוב, ראה: א' יערי, 
הדפוס העברי בברדיטשוב, קרית ספר כא )תש"ד(, עמ' 120, מס' 

.52

פתיחה: $300 
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211. ספר חזון למועד - ונציה, שמ"ו - העותק של המלבי"ם
ב"ר  רבי שמואל  מאת  דניאל,  ספר  על  פירוש  למועד,  חזון  ספר 
"עם  גארה,  די  זואן  דפוס   .]1586[ שמ"ו  ונציה,  ווליריאו.  יהודה 

אותיות הבונבירגו]![".
עבדו  אל  אלקים  חנן  "אשר  עתיק:  בעלות  רישום  הספר  בשער 
יואב בר ברוך מלפייאטילי יצ"ו" ]מחכמי רומא בשנת תכ"ח. הביא 
בוונציה  צהלון,  יעקב  לרבי  טובות,  מרגליות  הספר  את  לדפוס 

תכ"ה[. 
העותק של המלבי"ם. בדף ו של הספירה הראשונה )סוף ההקדמה( 
מופיעה חותמתו, במרכזה סמל נשר עם כתר, עם הכיתוב: "מאיר 
ליבוש מלבים אב"ד דק"ק באקארעשט", וכיתוב מקביל באותיות 

לטיניות )החותמת מטושטשת מעט(.
יחיאל מיכל;  בן  )=מאיר ליבוש  הגאון רבי מאיר ליבוש מלבי"ם 
בנגלה  בקי  דורו,  מגדולי  הנודע,  התנ"ך  פרשן  תקס"ט-תר"מ(, 

ובנסתר )תלמידו בקבלה של רבי צבי הירש מזידיטשוב(. בצעירותו 
להסכמתו  שזכה  השו"ע  על  החיים"  "ארצות  הספר  את  כתב 

הנלהבת של ה"חתם סופר" ופרסם את שמו כגאון מופלא.
קמפנא,  בוורשנא,  כרב  )כיהן  ונדודיו  רבנותו  מקומות  בכל 
במלחמתו  נודע  וקניגסברג(  מוהילב  לונטשיץ,  חרסון,  בוקרשט, 
הבלתי מתפשרת ב"מחדשים", במשכילים וברפורמים, ובשל כך 
סבל תלאות וצרות רבות. במהלך כהונתו בבוקרשט ניהל מאבקים 
עם משכילי העיר שהסתיימו בעלילת-דם שרקמו מתנגדיו נגדו, 
הוא נאסר ונשפט לעונש מוות, ורק בעקבות התערבות השר משה 

מונטיפיורי למענו הומתק עונשו לגזירת גירוש מרומניה.
כשרונותיו  את  לרתום  אותו  הביאה  ההשכלה  התפשטות 
במטרה  התנ"ך,  על  שיטתי  פירוש  לכתיבת  זמנו  את  ולהקדיש 
וכך  שבעל-פה,  התורה  ואמיתות  חז"ל  חכמת  עומק  את  לבאר 

נולד פירושו המפורסם לתנ"ך שהתקבל בכל תפוצות ישראל וזכה 
למאות מהדורות.

לאורך הספר מחיקות צנזורה רבות, חלקן דהו עם השנים. רישום 
צנזור בדף השער. בדף המגן הקדמי רישום מאוחר: "הקץ ראה 

בדף ק"י... אברהם יצחק סג"ל קאפאלעוויץ".
ו, קיב דף(, חסרים שני דפים: דף קט  ו, קח, קי-קיא דף )במקור: 
ס"מ.   19 ק-קא.  דפים  בין  בטעות  נכרכו  צז-צח  דפים  קיב.  ודף 
מצב בינוני. כתמים, כתמי רטיבות ועקבות עובש. בלאי וקרעים, 
עם פגיעה בטקסט במקומות בודדים. קרעים חסרים בדף השער, 
עם פגיעה במסגרת השער, משוקמים בהדבקת נייר. כריכת קלף 

עתיקה, עם פגמים.

פתיחה: $800 
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212. ספר העיקרים - סדילקוב, תקצ"ו - העותק של רבי יצחק אלחנן ספקטור
ספר עקרים, לרבי יוסף אלבו, עם פירוש "עץ שתול" מאת רבי גדליה ליפשיץ מלובלין. סדילקוב, ]תקצ"ו[ 1835. 

חלק מנוסח השער נדפס בדיו אדומה.
לו  שייך  היה  שהספר  המעיד  רישום  השער  שלפני  המגן  בדף  ספקטור.  אלחנן  יצחק  רבי  הגאון  של  העותק 
בתקופת כהונתו כאב"ד נובהרדוק )קודם שהתמנה לאב"ד קובנה(: "לה' הארץ... שייך להרב הגאון מפורסם 

לשם ולתפארת ישראל חריף ובקי סיני עוקר הרים פטיש החזק מ' יצחק אלחנן נ"י אבדק"ק נאוורדאק". 
משה  תורת  ת"ת  לעדת  רב  דהאמעל(  )הרב  בארישאנסקי  מרדכי  "רפאל  הרב  של  חותמתו   – עמוד  באותו 
בראנקס... Bronx, N.Y.". הרב בארישאנסקי היה בצעירותו מבאי ביתו של רבי יצחק אלחנן ואף נסמך על ידו. 

מסתבר שקיבל את הספר שלפנינו מידיו של רבי יצחק אלחנן.
הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור )תקע"ז-תרנ"ו(, גדול רבני דורו, נודע בגאונותו בהתמדתו ובצדקותו הרבה. 
נחשב בדורו כסמכות התורנית העליונה והנהיג את יהדות ליטא ורוסיה במשך שנים בתבונה ובנועם. כיהן 
ברבנות מגיל צעיר, משנת תקצ"ז בערך, במספר ערים. בשנת תרי"ב נתמנה לכהן כרבה של נובהרדוק, עיר של 
חכמים וסופרים. שם כיהן עד שנת תרכ"ד, אז נתמנה לרבנות העיר קובנא. רבי יצחק אלחנן נודע בכל קצוות 
תבל כאחד מגדולי הפוסקים וכמנהיג הדור. תשובותיו וחידושיו נדפסו בסדרת ספריו: "באר יצחק", "נחל יצחק" 

ו"עין יצחק".
צח דף. 37 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים )בהם מספר כתמים כהים(. מעט בלאי. קרעים בשולי דפי המגן. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300 

211. Chazon LaMoed – Venice, 1586 – Copy of the Malbim
Chazon LaMoed, commentary to the Book of Daniel, by R. Shmuel son of 
R. Yehuda Valerio. Venice: Zuan di Gara, [1586]. "Bomberg typeface".
Early ownership inscription on the title page: "That which G-d granted 
his servant, Yoav son of Baruch delli Piatelli" (a Torah scholar of Rome in 
1668. He brought to print the book Margaliot Tovot by R. Yaakov Tzahalon, 
Venice 1665).
Copy of the Malbim. On leaf 6 of the first sequence (at the end of the 
preface): stamp of the Malbim, with a crowned eagle emblem and the 
inscription: "Meir Leibush Malbim Rabbi of Bucharest", in Hebrew and 
Romanian (somewhat faint). 
R. Meir Leibush Malbim (=Meir Leibush ben Yechiel Michel; 1809-1879), 
a Biblical commentator and leading rabbi of his generation, erudite in 
both revealed and hidden realms of the Torah (his teacher for Kabbalah 
was R. Tzvi Hirsh of Zidichov). In his youth, he authored the book Artzot 
HaChaim on Shulchan Aruch, which earned the effusive approbation of 
the Chatam Sofer and gained him renown as an exceptional Torah scholar. 
Wherever he served as rabbi or visited (he served as rabbi of Wreschen, 
Kempen, Bucharest, Kherson, Łęczyca, Mogilev and Königsberg), he was 
renowned for the uncompromising battle he waged against modernism, 
Haskalah and Reform, which elicited much harassment. During his tenure 
in Bucharest, he fought the Maskilim, who retaliated by contriving a blood 
libel. This resulted in him being imprisoned and sentenced to death, and 
only thanks to the intervention of Sir Moses Montefiore was his punishment 
reduced to expulsion from Romania.
The spread of Haskalah drove him to devote his time and skills to composing 
a systematic commentary to the Bible, with the goal of clarifying the depth 
of wisdom which lies in the words of the sages, and proving the veracity of 
Oral law. This resulted in his famous commentary to the Bible, which was 
well-received throughout the Jewish world and reprinted in hundreds of 
editions.
Many words expurgated by the censor throughout the book, some have 
faded with time. Censor's inscription on title page. Late inscription on front 
endpaper: "Messianic calculations – see leaf 110… Avraham Yitzchak Segal 
Kopolevitz".
6, 108, 110-111 leaves (originally: 6, 112 leaves), lacking two leaves: 109 
and 112. Leaves 97-98 erroneously bound between 100-101. 19 cm. Fair 
condition. Stains, dampstains and traces of mold. Wear and tears, affecting 
text in a few places. Open tears to title page, affecting border, repaired with 
paper. Old parchment binding, damaged.

Opening price: $800
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 - החסידים  ספר   .213
רבי  המהרש"ג,  חתימות 
שמעון גרינפעלד - זולקווא, 

ת"ר 

יהודה  לרבי  החסידים  ספר 
וקצר".  "צח  פירוש  עם  החסיד, 

]זולקווא? ת"ר 1840 בערך[. 
חתימות, חותמות ורישומי בעלות 
שלפניו  בדף  השער,  בדף  רבים 
המלמדים  האחרונים,  ובדפים 
על גלגולו של הספר בידי בעלים 
גם  היה  הספר  בעלי  בין  שונים. 
שמעון  רבי   – מהרש"ג  הגאון 
סעמיהאלי,  אב"ד  גרינפעלד 
שלו  חתימות  שתי  בו  ומופיעות 
וחתימתו  בכתב-ידו  הקדשה  וכן 
הספר  את  שהעניק  בעת  שכתב 

במתנה.
"חניני  חיים",  "ראובן  החתימות: 
ה' בזה הק' בנימן אליעזר קלמן בן 
ז"ל", "תתאה  המנוח ראובן חיים 
מחוסט",  גרינפעלד  שמעון  גבר 

"שמעון גרינפעלד מחוסט", "נתתיו במתנה דורן דרשה לתלמודי מו"ה שלמה אליעזר נ"י, הק' שמעון 
גרינפעלד מחוסט", "קבלתי זה הספר במתנה מן האברך מו"ה שמעון גרינפעלד מחוסט, הק' שלמה 
 ]Velykyi Bereznyi[ "אליעזר בלייער, שנת תרמ"ב לפ"ק"; "שלמה אליעזר בלייער מן ברעזנע גדול

)בספר מופיעות גם חותמות של הנ"ל(; "שמואל זאב בלייער".
הגאון רבי שמעון גרינפעלד – המהרש"ג )תרכ"א-תר"ץ(, מגדולי רבני הונגריה. תלמיד ה"קול אריה", 
שנים  עשרות  כיהן  תרס"ז  ומשנת  במונקאטש,  בדיינות  כיהן  מצאנז.  חיים"  וה"דברי  שיק  המהר"ם 
ברבנות ובראשות הישיבה בסעמיהאלי )סנמיהלי(. נחשב לאחד מגדולי הפוסקים בהונגריה ]באותו 
הדור היו שאמרו, כי שלשה המה גדולי הרבנים בהונגריה: רבינו המהרש"ג, רבי ישעיה זילברשטיין 
השאיר  מתלמידיו.  היו  הונגריה  מרבני  רבים  מרדכי"[.  "לבושי  בעל  ווינקלר  מרדכי  ורבי  מוויטצען 

אחריו למעלה מאלפיים תשובות בהלכה, רובן נדפסו בשלשת חלקי "שו"ת מהרש"ג". 
]86[ דף. 22.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קמטים בשולי הדפים. קרעים משוקמים בשולי שני 

הדפים הראשונים והאחרונים. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה.
מהדורה זו נדפסה על פי מהדורת זולקווא תקל"ה.

שנת הדפוס על פי מפעל הביבליוגרפיה, רשומה מס' 302221. בקטלוג הספריה הלאומית נרשמו מקום 
ושנת הדפוס המשוערים: ]רוסיה-פולין, תקצ"-[.

פתיחה: $500 

212. Sefer HaIkarim – Sudylkiv, 
1835 – Copy of Rabbi Yitzchak 
Elchanan Spektor
Sefer Ikarim, by R. Yosef Albo, 
with the Etz Shatul commentary 
by R. Gedalia Lipshitz of Lublin. 
Sudylkiv, 1835. Title page printed 
in red and black.
Copy of R. Yitzchak Elchanan 
Spektor. The front flyleaf bears an 
inscription testifying that the book 
belonged to him during his tenure 
as rabbi of Novardok (before his 
appointment as Rabbi of Kovno): 
"Belongs to the renowned Torah 
scholar… R. Yitzchak Elchanan 
Rabbi of Novardok".
On the same page, stamp (Hebrew 
and English) of R. "Refael 
Mordechai Barishansky (Rabbi of 
Homel), Rabbi of Talmud Torah 
Toras Moshe… Bronx, N.Y.". In his 
youth, R. Barishansky frequented 
the home of R. Yitzchak Elchanan; 
he was also ordained by him. He 
presumably received this book as a 
gift from R. Yitzchak Elchanan.
R. Yitzchak Elchanan Spektor (1817-1896), a foremost rabbi, renowned for his 
Torah genius, diligence and great piety. He was considered the supreme halachic 
authority of his times, and led Lithuanian and Russian Jewry for many years with 
wisdom and compassion. He began serving as rabbi at a young age, in ca. 1837, 
holding positions in various cities. In 1852, he was appointed rabbi of Novardok, 
a town of Torah scholars. He held this position until 1864, when he was appointed 
rabbi of Kovno. His fame spread throughout the world as a foremost halachic 
authority and leader of his generation. His responsa and novellae are printed in 
his series of books: Be'er Yitzchak, Nachal Yitzchak and Ein Yitzchak.
98 leaves. Approx. 37 cm. Overall good condition. Stains (including several dark 
stains). Minor wear. Marginal tears to endpapers. New leather binding. 

Opening price: $300
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214. שו"ת אבני צדק - מהדורה ראשונה - עותק מיוחד בכריכת עור מקורית עבור רבי נפתלי 
היילפרין ראש קהילת סיגט, עם הטבעות מוזהבות של שם הספר ושמו - לבוב, תרמ"ה

שו"ת אבני צדק, חלק אורח חיים ויורה דעה, מאת האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים אב"ד סיגט )בעל "ייטב 
לב"(. לבוב, תרמ"ה 1885. מהדורה ראשונה.

שהיה  סיגט,  קהילת  ראש  היילפרין,  נפתלי  רבי  עבור  שהוכן  מוזהבים,  ועיטורים  עור  כריכת  עם  מיוחד,  עותק 
עם  "היילפרט"(.  בטעות  שמו  נדפס  שם  השער,  לדף  מעבר  תודה"  ב"קול  נזכר  )שמו  הספר  בהדפסת  מהתומכים 

הטבעת שמו של רבי נפתלי, שם הספר ומחברו )"אדומו"ר הגאון הקדוש אבדק"ק סיגעט זצללה"ה"(.
חתימה בראש הדף השני: "רפאל שמעון בן לאאמו"ר אליעזר זעלטמאן... תרס"ג". 

]4[, מח, א-ח, נז-פ דף. 36.5 ס"מ. נייר יבש ומעט שביר. מצב טוב. כתמים. קרע משוקם בדף השער. קרעים קטנים 
עש  סימני  בשולי הכריכה,  רב  בלאי  מוזהבות.  עם הטבעות  מקורית  עור  כריכת  נוספים.  ודפים  דף השער  בשולי 

ופגמים בכריכה. 

פתיחה: $300 

213. Sefer HaChassidim – Signatures of R. Shimon Grünfeld, the 
Maharshag – Zhovkva, 1840
Sefer HaChassidim, by R. Yehuda HeChassid, with a concise 
commentary. [Zhovkva? ca. 1840].
Many signatures, stamps and ownership inscriptions on the title 
page and flyleaves, recording the book's chain of provenance. One 
of the book's owners was R. Shimon Grünfeld Rabbi of Semihaly, the 
Maharshag, who signed it twice. The book also bears a dedication 
handwritten and signed by the Maharshag.
Signatures: "Reuven Chaim", "Binyamin Eliezer Kalman son of the late 
Reuven Chaim", "The bottom [signee] has won [it], Shimon Grünfeld 
of Chust", "Shimon Grünfeld of Chust", "I presented it as a wedding 
gift to my disciple R. Shlomo Eliezer, Shimon Grünfeld of Chust", "I 
received this book as a gift from the young Torah scholar R. Shimon 
Grünfeld of Chust, Shlomo Eliezer Bleier, 1882", "Shlomo Eliezer Bleier 
of Velykyi Bereznyi" (the book also bears his stamps), "Shmuel Ze'ev 
Bleier".
R. Shimon Grünfeld – the Maharshag (1860-1930), a leading Hungarian 
rabbi, was a disciple of the Kol Aryeh, the Maharam Schick and the 
Divrei Chaim of Sanz. He served as dayan in Munkacs, and from 1907, 
as rabbi and dean in Semihaly (Bűdszentmihály), a position he held 
for several decades. He was considered one of the leading halachic 
authorities in Hungary (in his times people would say that there are 
three leading rabbis in Hungary: the Maharshag, R. Yeshaya Silberstein 
of Waitzen and R. Mordechai Winkler author of Levushei Mordechai). 
Many Hungarian rabbis were his disciples. He left over two thousand 
halachic responsa, most of which were published in the three parts of 
Responsa Maharshag.
[86] leaves. 22.5 cm. Fair-good condition. Stains and wear. Marginal 
creases. Marginal tears to first and last two leaves, repaired. Stamps 
and handwritten inscriptions. New leather binding.
This edition is based on the Zhovkva 1775 edition.
Year of publication as listed in the Bibliography of the Hebrew Book, 
no. 302221. The NLI lists: [Russia-Poland, 183-].

Opening price: $500
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215. ספרים עם הגהות רבי ירוחם פערלא - חידושי המאירי על יומא, ירושלים תרמ"ה / חידושי 
הר"ן על מגילה, ירושלים תרמ"ד 

כרך הכולל שלושה ספרי ראשונים, עם חותמות והגהות בכתב-ידו של הגאון ירוחם פישל פערלא: 
· בית הבחירה לרבינו המאירי, על מסכת יומא. ירושלים, תרמ"ה ]1885[. דפוס הירשנזון. · חידושי הר"ן, על מסכת 
מגילה. ירושלים, תרמ"ד ]1884[. דפוס הירשנזון. · ספר שערי ציון, סדר הקבלה מאדם הראשון עד זמן ה' אלפים 

קל"ב, מאת רבי יצחק די לאטיש. יאריסלוא ]ירוסלב/פרמישלה[, תרמ"ה ]1885[.
חותמות בעלות רבות בעברית ובפולנית של הגאון הנודע רבי ירוחם פישל פערלא: "ירוחם פישל פערלא מווארשא..."; 
"Juda Perla – Warschau". בדפי הספרים הגהות חשובות )חלקן ארוכות(, בכתב-ידו הזעיר והנאה של רבי ירוחם 

פערלא. מספר הגהות בכתב-ידו של רבי מנחם מנדל כשר )בעל "תורה שלמה"(. 
הגאון רבי יהודה ירוחם פישל פערלא מוורשא )תר"ו-תרצ"ד(, עילוי ובקי עצום, מגאוני פולין הנודעים ובסוף ימיו 
בירושלים. תורה וגדולה התאחדו על שולחנו, התפרנס ממסחר ולא נזקק לעול רבנות. נודע ביצירתו הגדולה על ספר 

המצוות לרס"ג )ג' כרכים(, והגהות הגרי"פ שנדפסו בשולי ספרים שונים.
הגאון רבי מנחם מנדל כשר )תרנ"ה-תשמ"ד(, תלמיד ומקורב לגדולי התורה בעיר מולדתו ווארשא: רבי מנחם זמבא, 

רבי ירוחם פערלא ואחרים. התפרסם בבקיאותו הרבה בכל ספרות התלמוד והמדרשים. 
יבולו התורני רב, והוא כולל ספרים ומאמרים רבים שחיבר, וכן מהדורות של חיבורי האחרונים והראשונים שההדיר 
מתוך כתבי-יד. בהם: סדרת ספריו "דברי מנחם" שו"ת וחידושים; עשרות כרכי חומש "תורה שלמה"; הוצאת כתבי 

הגאון מרוגוטשוב והוצאת כתבי רבי ירוחם פערלא.
]3[, ד-ח עמ', ]1[, ב-פ דף; ]3[, ג-יג דף; ]4[, 48 עמ'. 23 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים בשולי 

הדפים. כריכה חדשה. 
ש' הלוי, מס' 493, 454.

מקור: ספריית רבי מנחם מנדל כשר, בעל "תורה שלמה". על הכריכה הטבעה עם הכיתוב: בית תורה שלמה – 770א. 

פתיחה: $400 

214. Responsa Avnei Tzedek – First Edition – Special Copy Made for Rabbi Naftali 
Heilperin Head of the Sighet Community – With His Name and the Book's Title Gilt-
Lettered on the Original Leather Binding – Lviv, 1885
Responsa Avnei Tzedek, Orach Chaim and Yoreh De'ah, by Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum 
Rabbi of Sighet (author of Yitav Lev). Lviv, 1885. First edition.
Special copy, with a gilt-decorated leather binding, made for R. Naftali Heilperin, head of the 
Sighet (Sighetu Marmației) community, who sponsored the printing of the book (his name 
is mentioned in the acknowledgements on verso of title page, though there his name was 
erroneously spelled Heilpert). R. Naftali's name, the book's title and the name of the author 
are gilt-lettered on the binding. 
Signature at the top of the second leaf: "Refael Shimon son of R. Eliezer Seltman… 1903".
[4], 48, 1-8, 57-80 leaves. 36.5 cm. Dry, slightly brittle paper. Good condition. Stains. Repaired 
tear to title page. Small marginal tears to title page and other leaves. Original, gilt-decorated 
leather binding. Significant wear to edges of binding, worming and damage to boards.

Opening price: $300
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216. ספר תפארת הצבי - זולקווא, תקס"ג - העותק של 
רבי מאיר שפירא מלובלין מייסד ה"דף היומי" 

ספר תפארת הצבי, חיבור על מסכת ביצה, וחידושים על הלכות 
יורה דעה, מאת רבי עוזיאל מייזליש מריטשוואהל, תלמיד המגיד 

ממזריטש. זולקווא, תקס"ג ]1803[. מהדורה ראשונה.
מחבר הספר, הגאון הקדוש רבי עוזיאל מייזליש )תק"ד-תקמ"ו(, 
רב וראש ישיבה באוסטרובצה, ריטשוואהל וניישטאט. בצעירותו 
..."( הכיר את הבעש"ט והוא מביא בספריו דברים ששמע מפיו 

ששמעתי מפי איש קדוש וטהור רבינו ישראל בעש"ט ז"ל"(. עם 
הגדול  המגיד  בער  דב  רבי  של  לתלמידו  היה  הבעש"ט  פטירת 
ממזריטש, וחבר קרוב לתלמידי המגיד: רבי לוי יצחק מברדיטשוב, 
חייקא  חיים  רבי  מאניפולי,  זושא  רבי  מליזנסק,  אלימלך  רבי 
הורוויץ  פנחס  רבי  מפרמישלאן,  מנדל  מנחם  רבי  מאמדור, 
מפרנקפורט בעל ה"הפלאה" ורבי שמואל שמעלקא הורוויץ אב"ד 

ריטשוואהל וניקלשבורג. 
העותק של הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, ראש ישיבת חכמי 
בדף  שלו  אישיות  חותמות  שתי  היומי".  "הדף  ומייסד  לובלין 
ור"מ  האב"ד  שפירא  "מאיר  שלפניו:  המגן  בדף  ושתיים  השער 

פיעטרקוב". 
הגאון רבי מאיר שפירא )תרמ"ז-תרצ"ד( אב"ד פיעטרקוב ולובלין, 
ראש ישיבת "חכמי לובלין", מחולל הדף היומי, ממייסדי אגודת 
ישראל ומגדולי הרבנים בדורו. מהרבנים הצעירים והדומיננטיים 
בדורות  הנודעות  הדמויות  מן  התורה".  גדולי  ב"מועצת  ביותר 
האחרונים. ראש ישיבה, חריף ושנון, גאון מובהק בהלכה ובאגדה. 
חסיד דבוק ברבותיו האדמו"רים. נואם בחסד עליון ורב-פעלים. 
עסקן פעיל ונמרץ, ציר בפרלמנט הפולני. חוט של חסד היה משוך 
בלי  נפטר  רבי מאיר  וכל הליכותיו-גינוני מלכות.  פניו תמיד  על 
להשאיר אחריו זרע של קיימא בנים או בנות, אך הוא עצמו אמר 
שיש לו שני ילדים: הראשון הוא הדף היומי והשני הוא ישיבת 

חכמי לובלין.
עקד  )"בית  לובלין  חכמי  ישיבת  ספריית  של  נוספות  חותמות 

ספרים בישיבת חכמי לובלין..."(.
ירושלימסקי אבד"ק  נחום  רבי "משה  בעמוד השער חותמת של 

קיעלץ והגליל" )שנחתמה על חותמותיו של רבי מאיר שפירא(.
הגאון החסיד רבי משה נחום ירושלימסקי )תרט"ו-תרע"ו(, מגדולי 
המשיבים בדורו. עוד בשנותיו הצעירות התכתב עם גדולי הדור 
ומשיב"  "שואל  השו"ת  בספרי  נמצאות  אליו  ותשובות  שלפניו, 
דעה"  "שערי  בלחובר,  להגרא"ל  אריה"  "שם  נטנזון,  להגרי"ש 
להגרחי"ל סאסניצר ובספרי שו"ת נוספים. תשובותיו עוסקות גם 
בשאלות חמורות של עגונות ואיסור והיתר ]כבר בהיותו בן שבע 
עשרה צירפו ה"שואל ומשיב" ל"היתר מאה רבנים"[. בצעירותו 

נסע לצאנז ובעל ה"דברי חיים" קירבו מאד.

chumash; publication of the writings of the 
Rogatchover Gaon and those of R. Yerucham Perla. 
[3], 4-8 pages, [1], 2-80 leaves; [3], 3-13 leaves; [4], 
48 pages. 23 cm. Dry and brittle paper. Good-fair 
condition. Stains. Marginal tears. New binding.
Sh. HaLevy, nos. 493, 454.
Provenance: Library of R. Menachem Mendel Kasher, 
author of Torah Shelemah. Lettered on the binding: 
Beit Torah Shelemah – 770-א.

Opening price: $400

215. Books with Glosses by Rabbi Yerucham 
Perla – Chiddushei HaMe'iri on Yoma, 
Jerusalem 1885 / Chiddushei HaRan on 
Megillah, Jerusalem 1884
Volume comprising three books of Rishonim, with 
stamps and handwritten glosses of R. Yerucham 
Fishel Perla:
· Beit HaBechirah by the Me'iri, on Tractate Yoma. 
Jerusalem: Hirschensohn, 1885. · Chiddushei HaRan, 
on Tractate Megillah. Jerusalem: Hirschensohn, 
1884. Shaarei Tzion, order of transmission from 
Adam HaRishon until 1372, by R. Yitzchak de Lattes. 
Jarosław [Jarosław/Premishla], 1885.
Many owners' stamps of R. Yerucham Fishel 
Perla in Hebrew and Polish: "Yerucham Fishel 
Perla of Warsaw…"; "Juda Perla – Warschau". 
The book contains important glosses (including 
lengthy glosses), in R. Yerucham Perla's tiny, neat 
handwriting. Several glosses handwritten by 
R. Menachem Mendel Kasher (author of Torah 
Shelemah). 
R. Yehuda Yerucham Fishel Perla of Warsaw (1846-
1934), a brilliant and exceptionally erudite Torah 
scholar, a prominent Torah scholar in Poland and 
in his final years, in Jerusalem. He enjoyed Torah 
prominence together with wealth, earning a living 
from commerce, and was not required to undertake 
a rabbinic position. He is renowned for his 
monumental work on Sefer HaMitzvot of R. Saadia 
Gaon (three volumes), and for his glosses printed in 
the margins of various books. 
R. Menachem Mendel Kasher (1895-1984), disciple 
and associate of the leading Torah scholars of his 
hometown of Warsaw: R. Menachem Zemba, R. 
Yerucham Perla and others. He was reputed for 
his encyclopedic knowledge of the Talmud and 
Midrashim. He produced many Torah works, 
including many books and essays he composed, as 
well as works of Rishonim and Acharonim which 
he brought to print, based on manuscripts. These 
include: His series Divrei Menachem, responsa and 
novellae; dozens of volumes of the Torah Shelemah 
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216. Tiferet HaTzvi – Zhovkva, 1803 – Copy of 
Rabbi Meir Shapiro of Lublin, Founder of the 
Daf HaYomi
Tiferet HaTzvi, composition on Tractate Beitzah 
and novellae on the laws of Yoreh Deah, by R. Uziel 
Meisels of Ritshvol (Ryczywół), disciple of the 
Maggid of Mezeritch. Zhovkva, 1803. First edition.
The author, R. Uziel Meisels (1744-1785), rabbi and 
yeshiva dean in Ostrovtse (Ostrowiec Świętokrzyski), 
Ritshvol and Neustadt. In his youth, he became 
acquainted with the Baal Shem Tov and he cites in 
his books teachings which he heard from him. After 
the Baal Shem Tov passed away, he became a disciple 
of R. Dov Ber, the Maggid of Mezeritch, and a close 
associate of the Maggid's disciples: R. Levi Yitzchak 
of Berditchev, R. Elimelech of Lizhensk, R. Zusha of 
Anipoli, R. Chaim Chaikel of Amdur, R. Menachem 
Mendel of Premishlan, R. Pinchas Horowitz of 
Frankfurt, author of the Haflaah, and R. Shmuel 
Shmelke Horowitz of Ritshvol and Nikolsburg.
Copy of R. Meir Shapiro of Lublin, dean of the 
Chachmei Lublin yeshiva and founder of the Daf 
HaYomi. His stamps appear on the title page and 
front flyleaf: "Meir Shapiro Rabbi of Piotrkow".
R. Meir Shapiro (1887-1933), rabbi of Piotrkow and 
Lublin, dean of the Chachmei Lublin yeshiva and 
initiator of the Daf HaYomi, one of the founders of 
Agudat Yisrael and leading rabbi in his times. He 
was one of the youngest and most dominant rabbis 
in the Moetzet Gedolei HaTorah. One of the most 
renowned figures in recent times. A yeshiva dean, 
sharp and witty, an outstanding scholar in Halachah 
and Aggadah. A chassid closely attached to his rebbes. 
An excellent orator, and extremely accomplished 
person. An active and dynamic communal worker, 
a member of the Polish Sejm. Always full of grace, 
his conduct was regal. R. Meir passed away without 
leaving any offspring, yet he himself would say that 
he has two children – the first being the Daf HaYomi, 
and the second – the Chachmei Lublin yeshiva.
Stamps of the Chachmei Lublin yeshiva library.

)סדר שני  נכרכו כט הדפים בסוף הספר  דף. במקור  טז  כט,   ,]2[
החיבורים שבספר התהפך(. 36.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי 
קל. קרעים קטנים בשולי שני הדפים הראשונים. קרעים ופגמים 
קלים,  עש  סימני  בטקסט.  קלה  פגיעה  עם  האחרון,  בדף  קטנים 
עם פגיעות מעטות בטקסט. חיתוך דפים על גבול הטקסט במספר 
מקומות, עם פגיעות בכותרות ובשומרי הדפים. חותמות. כריכה 

חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 634. 

פתיחה: $1000 

The title page also bears the stamp of R. "Moshe 
Nachum Yerushalimski Rabbi of Kielce and the 
region" (stamped over the stamps of R. Meir Shapiro).
R. Moshe Nachum Yerushalimski (1855-1916), a 
leading Halachic authority in his generation. Already 
in his youth, he corresponded with prominent 
Torah scholars of the time, and responsa to him 
are found in the books Shoel UMeshiv by R. Yosef 
Shaul Nathansohn, Shem Aryeh by R. Aryeh Leibush 
Bolechover, Shaarei De'ah by R. Chaim Yehuda Leib 
Sosnitser and others. Some of his responsa relate to 
difficult topics in the laws of Agunot and Kashrut 
(at the young age of seventeen, the Shoel UMeshiv 
requested that he sign a Heter Me'ah Rabbanim). 
He travelled to Sanz as a young man and the Divrei 
Chaim was very fond of him.
[2], 29, 16 leaves. Novellae on Beitzah (16 leaves) 
originally bound before novellae on Yoreh De'ah (29 
leaves). 36.5 cm. Good condition. Stains and minor 
wear. Small marginal tears to first two leaves. Minor 
tears and damage to last leaf, slightly affecting text. 
Minor worming, occasionally affecting text. Several 
leaves trimmed close to text, affecting headings and 
catchwords. Stamps. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 634. 

Opening price: $1000
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כתב ידו של החתם סופר - סגולה ליראת שמים 
מפורסמים דבריו של הגאון רבי מרדכי בנעט, כי עצם ההבטה בכתב ידו של 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". 

הרבנים  אחד  בבית  אבלים  לניחום  שהגיע  פוניבז',  ישיבת  ראש  שך  הגרא"מ  על  מסופר  מעניין  סיפור 

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 

כסגולה  עמו  נוטל  היה  לדרך,  יוצא  קראקא  סופר אב"ד  רבי שמעון  הגאון  היה  כי כאשר  שונות. מסופר 

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 

זילברשטיין שליט"א מבני ברק, מביא תמיד בדרשותיו כי החזקת כתבי  והמלחמות. גם הגאון רבי יצחק 

ה"חתם סופר" בבית היא סגולה גדולה לרפואה ולישועות. 

217. דף בכתב-יד קדשו של רבינו ה"חתם סופר" - דרושים לחג השבועות
דף בכתב-יד קדשו של רבינו ה"חתם סופר" – דרושים לחג השבועות. 

דף כתוב משני צדיו )שני עמודים כתובים – כ-60 שורות( בכתב-יד קדשו של רבינו משה 
סופר בעל ה"חתם סופר" – קטעים מתוך דרשתו לחג השבועות תקס"ב )נדפסו בספר דרשות 

חת"ס, חלק ב', דפים רפח-רפט(.
בראשי העמודים מופיעה הכותרת: "בעזה"י שבועות". 

בדרשה על הפסוק "סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים...", כותב החתם סופר על המנהג 
"לפזר דברים המריחים ריח טוב ביו"ט זה..." ועל המנהג "לשטוח עשבים למדרס רגל", ועל 
המנהג "ליפות בתי כנסיות בדברים ירוקים". בהמשך מאריך החתם סופר לבאר את מילות 

התפילה: "ונזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה...".
בינוני.  – כ-60 שורות בכתב-יד קדשו של החתם סופר(. מצב  )2 עמודים כתובים  ]1[ דף 

כתמים, כתם רטיבות כהה. קרע עם חסרון ופגיעה בטקסט בפינת הדף התחתונה.

פתיחה: $8000 

217. Leaf Handwritten by the Chatam Sofer – Homilies for Shavuot
Leaf handwritten by the Chatam Sofer – homilies for Shavuot.
Leaf (two written pages – approx. 60 lines) handwritten by R. Moshe 
Sofer, the Chatam Sofer – passages from his sermon for Shavuot 1802 
(published in Derashot Chatam Sofer, II, leaves 288-289).
The heading "With the help of G-d, Shavuot" is inscribed at the top of 
the pages.
In his homily on the verse of Shir HaShirim "Sustain me with flagons 
of wine, spread my bed with apples…", the Chatam Sofer discusses the 
customs of "scattering sweet smelling things on this holiday…", "spreading 
out grass to step on" and "beautifying the synagogues with greenery". The 
Chatam Sofer then explains at length the words of the prayer: "May we 
merit to live, see and inherit good and blessing…".
[1] leaf (2 written pages – approx. 60 autograph lines). Fair condition. 
Stains, dark dampstain. Open tear to bottom corner, affecting text.

Opening price: $8000
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סופר",  ה"חתם  רבינו  של  קדשו  בכתב-יד  דף   .218
מפנקס חידושי האגדה שלו - חידושים על מגילת רות 

)דברים על הולדת המשיח( - מטרסדורף, תק"ס

דף )שני עמודים כתובים, שני טורים בכל עמוד – כ-150 שורות( 
בכתב-יד קדשו של רבינו משה סופר בעל "חתם סופר" – חידושים 
על מגילת רות וחידוש על פרשת נשא. ]מטרסדורף, תק"ס 1800[. 
לפנינו דף בכתב-יד קדשו של החתם סופר מפנקס חידושי האגדה 

שלו שנכתב במטרסדורף בין השנים תקנ"ט-תקס"ב. 
ככל הידוע, הפנקס הנ"ל שנכתב במטרסדורף הוא הראשון שייחד 
החתם סופר לכתיבת חידושיו באגדה. שלא כהרגלו ברוב כתבי-

היד שלו, נכתבו החידושים בפנקס זה )ובדף שלפנינו( בשני טורים, 
כנראה בשל רצונו של החתם סופר לסדר את חידושיו בצורה נאה 

ומסודרת. 
הגאון  בנו  ברשות  שהיו  סופר  החתם  של  כתבי-היד  כרכי  מבין 
הזה  הפנקס  את  דווקא  ביותר  הוא  החשיב  סופר"  "מכתב  בעל 
היה  )כידוע,  נסיעותיו  בכל  להצלחה  כסגולה  עמו  נוטלו  והיה 
נוסע רבות לעיר וינה, שם עסק בהשתדלות למען אחיו היהודים 

בפרלמנט האוסטרי(. ראה על כך באישור המומחה המצורף.
לפנינו שבעה קטעים על מגילת רות, ואחריהם חידוש על פרשת 
נשא. הקטעים על מגילת רות הועתקו ונדפסו בספר "דרשות חתם 
על  הקטע  תק"ס.  השנה:  ציון  עם  רצז-שג,  עמ'  ב',  חלק  סופר", 
פרשת נשא נדפס בספר "חתם סופר על התורה", אף הוא עם ציון 

השנה: תק"ס.
של  בעניינו  סופר  החתם  עוסק  רות  מגילת  על  הקטעים  באחד 
משיח, כשהוא כותב בסוף הקטע: "כי בליל י"ז בתמוז הי' התחלת 
בט"ב  וכן  מכה  ואח"כ  רופא  הקב"ה  כי  הע"ה  דוד  קרן  הצמחת 

נולד משיח כידוע".
]1[ דף )שני עמודים כתובים, שני טורים בכל עמוד - כ-150 שורות 
בכתב-יד קדשו של החתם סופר(. 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי 

קל בשוליים.
מצורף אישור מומחה. 

פתיחה: $10,000 

The Handwriting of the Chatam Sofer – Segulah for Yirat Shamayim

R. Mordechai Benet spoke the famous words that just seeing the handwriting of the Chatam Sofer is a 
segulah for Yirat Shamayim (fear of Heaven). R. Yosef Naftali Stern cited the following story in the name of 
his father-in-law R. Shmuel Alexandri Sofer, who heard it from his father the Ktav Sofer: 
As an elderly man, the Maharam Benet dealt with a complex halachic issue concerning an agunah. The 
members of the Nikolsburg Beit Din wrote a long pamphlet on the matter and sent it to the Chatam Sofer, 
requesting his opinion. Upon receiving the pamphlet, the Chatam Sofer studied it for a short while and 
responded that same day. The Nikolsburg Beit Din was amazed at the speed of his response and began to 
peruse his answer. Maharam Benet took the letter from them, and upon seeing the Chatam Sofer's conclusion 
permitting the agunah to remarry, immediately instructed the Beit Din to issue the ruling permitting her 
remarriage, and resumed studying the Chatam Sofer's responsum. The members of the Beit Din thought 
that R. Benet had lingering doubts about the ruling, however, the Maharam Benet told them to continue 
with the proceedings to release the agunah and explained that he was looking at the responsum because just 
seeing the handwriting of the Chatam Sofer is a segulah for Yirat Shamayim.
Rabbi Aharon Kotler, who particularly cherished the teachings of the Chatam Sofer, often repeated this 
story.
This story is cited with minor variations in the name of the Satmar Rebbe, in Chaim Sheyesh Bahem 
(Mahadura Kama, Parshat Shemini, pp. 200-201): A Satmar Chassid presented his rebbe with a gift of a 
handwritten letter by the Chatam Sofer. At first, the Rebbe refused to accept the gift due to its great monetary 
value. He said that had the Chassid given the Rebbe its worth in money, the Rebbe would never have 
accepted the gift, and therefore refused the valuable manuscript. However, after the Chassid persisted, the 
Satmar Rebbe finally agreed to accept the letter. The letter by the Chatam Sofer gave him excessive pleasure 
and he read it over and over. On that occasion, the Rebbe recounted the story about the Maharam Benet, 
who while holding a handwritten responsum of the Chatam Sofer stated that although he understood its 
content immediately upon the first reading, "I read the words repeatedly because reading the handwriting 
of the Chatam Sofer is a segulah for Yirat Shamayim". 
Rav Shach, dean of the Ponovezh Yeshiva, paid a consolation visit to an important rabbi in Bnei Brak who 
was a descendent of the Chatam Sofer. The rabbi's sons told Rav Shach that they possess an autograph leaf 
of the Chatam Sofer and he asked to see it, requesting that it be removed from its protective cover since 
actually touching the handwriting of the Chatam Sofer leads to fear of Heaven.
The holiness of the manuscripts of the Chatam Sofer are also regarded as a segulah for protection and 
for deliverance from various difficulties. Upon traveling, R. Shimon Sofer, Rabbi of Krakow, would take 
manuscripts written by his father, the Chatam Sofer, as a segulah for protection. Many Holocaust survivors 
attribute the miracle of their survival to the holy writings of the Chatam Sofer which they carried with them. 
R. Yitzchak Zilberstein of Bnei Brak often mentions in his sermons that possessing writings of the Chatam 
Sofer is a segulah for healing and deliverance. 
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219. שני עמודים בכתב-ידו של האדמו"ר מקומרנא, רבי יצחק אייזיק ספרין - מתוך 
פירושיו למשניות מסכת מעשר שני 

דף )שני עמודים( בכתב-יד קדשו של האדמו"ר המקובל רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין אב"ד 
זידיטשוב וקומרנא – מתוך פירושיו על משניות מסכת מעשר שני – "מעשה ארג" ו"פני זקן". ]קומרנא, 

תר"ח/תרכ"א 1847/1860[. 
לפנינו שני עמודים, כתובים בכתב-יד קדשו של האדמו"ר המחבר, בכתיבה אוטוגרפית עם תיקונים 
ד'  פרק  סוף  על  זקן"  ו"פני  ארג"  "מעשה  הפירושים  את  מכילים  העמודים  הטקסט.  בגוף  ומחיקות 
ותחילת פרק ה' של מסכת מעשר שני, בסידור טיפוגרפי של הפירושים זה לצד זה בטורים מקבילים. 

בראשי הטורים מופיעות כותרות עם שמות הפירושים: "מ' ארג" ]=מעשה ארג[, "פ"ז" ]=פני זקן[. 
האדמו"ר מקומרנא חיבר שלושה פירושים על המשניות: פירוש "עצי עדן" המקיף כמעט את כל ששת 
סדרי המשנה )מסתיים באמצע מסכת "אהלות"( וכולל תמצות מקוצר של מפרשי המשנה )מחולק 
זרעים  לסדרי  נוספים  פירושים  ושני  הסוד(;  תורת  פי  על  הדעת"  ו"עץ  החיים"  "עץ  ביאורים:  לשני 
וטהרות: פירוש "מעשה ארג" על התלמוד ירושלמי והתוספתא הקשורים למשניות; ופירוש "פני זקן", 
ובו המסקנות ההלכתיות של המשנה על פי דעת הרמב"ם. הפירושים נדפסו לראשונה בלמברג בשנים 

תרכ"א-תרכ"ב )ראה קטלוג 72, פריט 13(. 
בדף שלפנינו, לאחר שמאריך המחבר לפרש את דברי הירושלמי, כותב הוא דברי בקורת חריפים על 
להעמיד  "הוכרחתי  "פני משה"(:  הפירוש  על  מכוונים  דבריו  הנראה  )כפי  הירושלמי  אחד ממפרשי 
הירושלמי כהלכה מבורר, והמפרש הולך בחשך כדרכו במכ"ת ]=במחילת כבוד תורתו[ הקדושה מאה 

פעמים ימחול, כי כותב בכל מקום בלא עיון והשגחה דברים המכאיבים הלב".
)תקס"ו- וקומרנא  זידיטשוב  יחיאל ספרין אב"ד  יהודה  יצחק אייזיק  האדמו"ר המקובל האלוקי רבי 

ותלמידו המובהק של  בן-אחיו  תרל"ד(, קדוש-עליון, מגדולי מעתיקי השמועה של תורת הבעש"ט, 
"שר בית הזהר" האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. חביב היה על גדולי החסידות: "החוזה מלובלין" 
)שהיה אף שדכנו(, הרב מאפטא, רבי משה צבי מסווראן, דודו רבי משה מסאמבור, רבי ישראל מרוזין 
ועוד. מחבר ספרי חסידות וקבלה רבים ופירושי "היכל הברכה" על חמשה חומשי תורה, על פי סודות 
האר"י ורבינו הבעש"ט. חומשי "היכל הברכה" הנם מספרי היסוד של ההגות החסידית ותורת הקבלה. 
וצאצאיו,  זידיטשוב, ה"דברי חיים"  )בית  חביבות מיוחדת היתה להם אצל אדמו"רים מכל החוגים 

ה"צמח צדק" מליובוויטש ועוד( ששיבחו את מעלת וקדושת דברי הסוד שבפירושיו. 
פגיעה  ללא  בשוליים,  קלים  קרעים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   24.5 כתובים(.  עמודים  )שני  דף   ]1[

בטקסט.

פתיחה: $1500

218. Leaf Handwritten by the Chatam Sofer, from His Aggadic Novellae 
Notebook – Novellae on Megillat Ruth (Regarding the Birth of Mashiach) 
– Mattersdorf, 1800
Leaf (two written pages, two columns per page – approx. 150 lines) handwritten by 
R. Moshe Sofer, author of Chatam Sofer – novellae on Megillat Ruth and Parashat 
Nasso. [Mattersdorf (Mattersburg), 1800].
A handwritten leaf out of the notebook of Aggadic novellae written by the Chatam 
Sofer in Mattersdorf in 1799-1802.
As far as is known, the notebook written in Mattersdorf was the first notebook 
dedicated by the Chatam Sofer to the recording of his Aggadic novellae. Unlike 
most of his manuscripts, the novellae in that notebook (and in the present leaf) 
were written in two columns, presumably owing to the Chatam Sofer's wish to 
present his novellae in an elegant, neat fashion.
Amongst the manuscripts of the Chatam Sofer in possession of his son, the Michtav 
Sofer, that notebook was ascribed particular significance, and it would accompany 
him on all his travels, as a segulah for success (reputedly, he would travel often to 
Vienna to lobby on behalf of his Jewish brethren at the Austrian parliament). See 
enclosed expert report.
This leaf contains seven passages relating to Megillat Ruth, followed by a passage 
on Parashat Nasso. The passages on Megillat Ruth were published in Derashot 
Chatam Sofer, II, pp. 297-303, and are dated there 1800. The passage on Parashat 
Nasso was published in Chatam Sofer al HaTorah, and is also dated there 1800.
In one of the passages on Megillat Ruth, the Chatam Sofer discusses the topic 
of Mashiach, concluding: "On the night of 17th Tammuz, the standard of David 
began to flourish, since G-d heals before He hits, likewise, Mashiach was born on 
Tisha B'Av, as is well-known". 
[1] leaf (two written pages; two columns per page - approx. 150 autograph lines). 
24 cm. Good condition. Stains. Minor marginal wear.
Expert report enclosed.

Opening price: $10,000
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219. Two Pages Handwritten by Rebbe Yitzchak Eizik Safrin of Komarno – 
From His Commentaries to Mishnayot, Tractate Maaser Sheni
Leaf (two pages) handwritten by Kabbalist Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel 
Safrin, Rabbi of Zidichov and Komarno, from his commentaries Maaseh Oreg and 
Pnei Zaken on the Mishnayot, Tractate Maaser Sheni. [Komárno, 1847/1860]. 
Two pages handwritten by the author, the Rebbe of Komarno, with corrections 
and deletions within the text. The pages contain the Maaseh Oreg and Pnei Zaken 
commentaries to the end of Chapter 4 and the beginning of Chapter 5 of Tractate 
Maaser Sheni, written in parallel columns. The columns are titled "M. Oreg" (Maaseh 
Oreg), and "P.Z." (Pnei Zaken).
The Rebbe of Komarno composed three commentaries on the Mishnayot: Atzei Eden 
covers nearly the entire Mishnah (ending in the middle of Ohalot) and comprises 
a short summary of the commentaries on the Mishnah (divided into two parts: 
Etz HaChaim and the Kabbalistic Etz HaDaat); two other commentaries on Order 
Zera'im and Order Taharot – Maaseh Oreg on the Talmud Yerushalmi and the Tosefta 
pertaining to the Mishnah, and Pnei Zaken which contains the halachic conclusions 
of the Rambam. The commentaries were first printed in Lemberg in 1861-1862 (see 
Kedem Auction 72, item 13). 
In this leaf, after the author explains at length the words of the Talmud Yerushalmi, 
he sharply criticizes "the commentator" (presumably referring to the Pnei Moshe 
commentary on the Yerushalmi). 
Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel Safrin Rabbi of Zidichov and Komarno (1806-
1874), a G-dly kabbalist and leading transmitter of the teachings of the Baal Shem 
Tov, a nephew and close disciple of the Sar Beit HaZohar, Rebbe Tzvi Hirsh of 
Zidichov. He was cherished by foremost Chassidic leaders – the Chozeh of Lublin 
(who served as his matchmaker), the Rebbe of Apta, R. Moshe Tzvi of Savran, his 
uncle R. Moshe of Sambor, R. Yisrael of Ruzhin, and others. He authored many books 
on Chassidut and Kabbalah, including the Heichal HaBerachah commentary to the 
Five Books of the Torah, based on the teachings of the Arizal and the Baal Shem 
Tov. The Heichal HaBerachah Chumashim are considered classic books in Chassidic 
thought and Kabbalah. They were cherished by rebbes of various dynasties (the 
Zidichov dynasty, the Divrei Chaim and his descendants, the Tzemach Tzedek of 
Lubavitch, and others), who extolled the exceptional holiness of the kabbalistic 
teachings contained in his commentaries.
[1] leaf (two written pages). 24.5 cm. Good condition. Stains. Minor marginal tears, 
not affecting text.

Opening price: $1500
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220. Manuscript, Homily and Talmudic Novellae – 19th Century
Manuscript, Talmudic novellae and homily, by an unidentified writer. [Europe, ca. 
early 19th century].
The writer mentions the books of the Acharonim: Shaagat Aryeh (first printed in 
1755, Chavat Daat (first printed in 1799) and Mekor Chaim (first printed in 1807). 
A halachic discourse for Shabbat Teshuva is recorded on leaves 16-19 (the writer 
presumably served as rabbi).
30, [17] leaves (including 84 written pages). 19.5 cm. Thick, high-quality paper. 
Overall good condition. Ink stains on final page. Leaves trimmed, affecting text at 
edge of some leaves. New binding. Tear to spine.

Opening price: $500

220. כתב-יד, דרשות וחידושי סוגיות - שנות הת"ק
ראשית  בקירוב,  הת"ק  שנות  ]אירופה,  מזוהה.  בלתי  כותב  מאת  ודרשות,  סוגיות  חידושי  כתב-יד, 

המאה ה-19 בקירוב[.
הכותב מזכיר בדבריו את ספרי האחרונים: שאגת אריה ]נדפס לראשונה בשנת תקט"ו[, חוות דעת 
]נדפס לראשונה בשנת תקנ"ט[ ומקור חיים ]נדפס לראשונה בשנת תקס"ז[. בדפים טז-יט מופיע "דרוש 

לשבת תשובה" בדברי הלכה ]כפי הנראה, שימש הכותב ברבנות[.
נייר עבה ואיכותי. מצב כללי טוב. כתמי דיו  ]17[ דף )הכוללים 84 עמודים כתובים(. 19.5 ס"מ.  ל, 

בעמוד האחרון. חיתוך דפים עם פגיעה בטקסט בשולי חלק מהדפים. כריכה חדשה. קרע בשדרה.

פתיחה: $500 
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221. כתב-יד - מנחת יהודא - חידושים על מסכתות פסחים ובבא מציעא ועל שולחן ערוך 
- ליטא, תקע"ט

כתב-יד, "מנחת יהודא", חידושים על מסכתות פסחים ובבא מציעא ועל שולחן ערוך, מאת רבי יהודה ב"ר 
יצחק כ"ץ מסלונים. ]ליטא[, תקע"ט ]1819[.

רישומים רבים, בהם מוזכרים שם המחבר ושמות נוספים: "]---[ הזה חיברתי אני הצעיר באלפי ישראל יהודא 
באאמו"ר יצחק כ"ץ מסלאנים, כעת איתן מושבי בק"ק מיצד ]מייצ'ט, מייטשעט, Molchad[ הבירה", "...

מו"ה אהרן זעליג הכהן מק"ק סלאנים", ועוד. 
השנה תקע"ט מוזכרת מספר פעמים.

לא ידועים לנו כל פרטים אודות המחבר. כפי הנראה, החיבור לא נדפס.
]42[ דף )כתובים משני צדיהם(. 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים חסרים גדולים בכל הדפים, עם פגיעה 

בטקסט. הדפים מופרדים זה מזה )נתונים בקלסר(.

פתיחה: $300

221. Manuscript – Minchat Yehuda – Novellae on Tractates Pesachim and Bava 
Metzia, and on Shulchan Aruch – Lithuania, 1819
Manuscript, Minchat Yehuda, novellae on Tractates Pesachim and Bava Metzia, and on 
Shulchan Aruch, by R. Yehuda son of R. Yitzchak Katz of Slonim. [Lithuania], 1819.
Many inscriptions, some mentioning the name of the author and other names: "I 
authored this [---], Yehuda son of R. Yitzchak Katz of Slonim, now living in Molchad", 
"…R. Aharon Zelig HaKohen of Slonim", and more.
The year 1819 is mentioned several times.
No information about the writer could be found. It seems that the manuscript was never 
printed. 
[42] leaves (written on both sides). 20 cm. Fair condition. Stains. Large open tears to all 
leaves, affecting text. Unbound leaves (placed in a ring binder). 

Opening price: $300
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222. כתב-יד, חידושי תורה מגאוני פולין - עם חידושים לא ידועים של "השרף" מקוצק 
וחתנו ה"אבני נזר" - זדונסקה וולה, תרנ"ב

כתב-יד, חידושי תורה על מסכתות שונות, עם חידושים רבים של אדמו"רי ורבני פולין. זדונסקה וולה, פולין, 
]תרנ"ב 1892[.

הכותב הוא רבי אשר טוך, החותם את שמו במקומות רבים. בכריכה הקדמית חותמת שלו ורישומים, בהם 
מופיע שם עירו: "זדונסקא וואליע". רבי אשר למד בישיבתו של הגאון רבי אברהם יצחק הלוי אב"ד זוגורוב 
מוזכרים  כן,  כמו  שליט"א".  "הרב  בכינוי:  בכתב-היד  רבות  פעמים  מזכירו  והוא  תר"ע(,  נפטר  )זאגראווע, 

דברים בשם אבי הרב הנ"ל, הגאון רבי שלמה הלוי פויזנר )נפטר תר"נ(.
בכתב-היד שלפנינו מובאים שני חידושים – שאינם ידועים ממקורות אחרים – בשם האדמו"ר "השרף" רבי 
מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק. בדף ]37[ מביא הכותב תירוץ על קושיית התוספות במסכת פסחים ]בעניין 
חמץ של נכרי[: " דכירנא אשר אני שמעתי מאדונינו ורבינו ומורינו דקאצק יע"א על קושיות התוס'... והוא 
תירץ...". החידוש השני הוא בעניין "שור הנסקל": "הרב שליט"א ]רבי אברהם יצחק הלוי הנ"ל[ אמר לי 
קושי' אחת בשם הקדוש והטהור מקאצק זצ"ל..." ]דף 42/א[. חידושים אלו לא נדפסו בספרים המלקטים את 

דברי תורתו של "השרף" מקוצק, והם מתגלים כאן לראשונה.
בכתב-היד שלפנינו מובאים גם חידושים לא ידועים מאת האדמו"ר רבי אברהם בורנשטין אב"ד סוכוטשוב, 
בעל ה"אבני נזר", חתנו של "השרף" מקוצק: "אשר אני שמעתי מהרב אדונינו ורבינו מסאכטשאוו יע"א..." 
]2/א[; "שמעתי להקשות בשם הגאון החריף ובקי... הרב דק"ק סאכאטשאוו יע"א..." ]41/א[; "שמעתי לתרץ 
נ"י דק' סאכאטשאוו..."  ר' אברהם  על קושית הלח"מ... מהגאון עולם עוקר הרים בפלפולו מהרב כמו"ה 
]51/א[ )ראה באריכות שו"ת אבני נזר, או"ח, סימן שעח(; "בשם הקדוש הרבינו]![ החריף ובקי אין גומרין 
אליו]![ ההלל כקש"ת כמוה"ר ר' אברהם נ"י אב"ד דסאכאטשאוו..." ]61/א[; "שמעתי בשם אדומו"ר הקדוש 
והטהור מק"ק סאכאטשאוו יצ"ו... ותירץ הוא שליט"א..." ]68/א[ )תחילת החידוש נמצא גם בשו"ת אבני נזר, 

או"ח, סימן שיט, אך לפנינו החידוש בתוספת מרובה על העיקר(.
כמו כן מובאים בכתב-היד, חידושים של האדמו"ר רבי אברהם לנדא אב"ד טשכנוב ]41/ב[, ושל הגאון רבי 

ישראל יהושע אב"ד קוטנא, בעל "ישועות מלכו" ]51/ב, 61/א[.
במספר דפים רישומים ורשימות אישיות )ביידיש(.

"השרף" מקוצק היה ידוע כחריף עמקן ומחדש בלימודו, וכרבם של גאוני עולם כדוגמת חתנו ה"אבני נזר" 
וה"חידושי הרי"ם". עם כל זאת, לא שרדו ממנו הרבה חידושים בסוגיות הש"ס, ולדורות נותרו ממנו בעיקר 
בהלכה  מחידושיו  ששרדו  קצרות  והברקות  פנינים  עשרות  ה'.  בעבודת  והתובעניות  החריפות  אמרותיו 
בעניינים  חידושים  שם  מופיעים  לא  אך  תשכ"א(,  )תל-אביב  תצמח"  מקאצק  "אמת  בספר  נלקטו  ואגדה, 
שהובאו לעיל. כמו כן, רוב החידושים של ה"אבני נזר" המובאים בכתב-היד שלפנינו, לא נמצאים בשו"ת 

"אבני נזר".
לפנינו תגלית חשובה עבור שוחרי תורתם של "השרף" מקוצק וחתנו הגדול בעל ה"אבני נזר".

ידועים דברי ה"אבני נזר" בהקדמתו המפורסמת לספרו "אגלי טל": "נכנסתי לפני ולפנים לבית חמי אדומו"ר 
זצ"ל מקאצק מקור החכמה והתבונה, ממנו דרכי העיון למדתי, וממנו נתועדתי מה יקרא חדושי תורה באמת, 
כי לא כל הפלפולים חדושים המה. ולא יאומן כי יסופר השגחה הגדולה אשר השגיח עלי בעינא פקיחא גם 
בענין סדר הלימוד וחדושים". בעל ה"אבני נזר" התבטא על שיטתו בלימוד: כמו ששלחו את נשמת האר"י 
"לגלות דרך חדש  הקדוש לעולם הזה כדי לגלות דרך חדשה בתורת הנסתר, כך שלחו אותי מן השמים 

בנגלה" )שיח שרפי קודש, ה, עמ' 95(.
כריכה  מקומות.  במספר  וקרעים  בלאי  טוב-בינוני. כתמים.  ס"מ. מצב   20 כתובים(.  עמודים   160( דף   ]80[

פגומה. כריכה קדמית מנותקת. חסרה שדרה.

פתיחה: $1000 
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222. Manuscript, Torah Novellae from Leading Polish Torah Scholars – With 
Unknown Novellae from the "Saraf" of Kotsk and His Son-in-Law the Avnei 
Nezer – Zduńska Wola, 1892
Manuscript, Torah novellae on various tractates, including many novellae from Polish 
rebbes and rabbis. Zduńska Wola, Poland, [1892].
This manuscript was authored by R. Asher Tuch, who signed his name in many places 
in the manuscript. His stamp appears inside the front cover, together with inscriptions 
featuring the name of his town: Zduńska Wola. R. Asher studied in the yeshiva of R. 
Avraham Yitzchak HaLevi Rabbi of Zagórów (d. 1910), and mentions him repeatedly in 
the manuscript under the title: "HaRav" (the rabbi). Likewise, thoughts are quoted in the 
name of his teacher's father, R. Shlomo HaLevi Poisner (d. 1890).
This manuscript includes two novellae from Rebbe Menachem Mendel Morgenstern – 
the "Saraf" of Kotsk, which are not known from any other source. On leaf [37], the writer 
offers a solution to the difficulty raised by the Tosafot on Tractate Pesachim (regarding 
the chametz of a non-Jew): "I remember that I heard from our master and teacher, rabbi 
of Kotsk, on the difficulty raised by the Tosafot… and he answered…". The second 
novellae is on the topic of an ox which must be stoned: "The rabbi [=R. Avraham Yitzchak 
HaLevi] repeated to me a question in the name of the holy one of Kotsk…" [p. 42a]. 
Neither of these novellae are recorded in compilations of the teachings of the "Saraf" of 
Kotsk, and they are disclosed here for the first time.
This manuscript likewise contains unknown novellae from Rebbe Avraham Bornsztain 
Rabbi of Sochatchov, the Avnei Nezer, son-in-law of the "Saraf" of Kotsk. See Hebrew 
description for details.
There are also some novellae from Rebbe Avraham Landau Rabbi of Tshechnov [p. 41b] 
and from R. Yisrael Yehoshua Rabbi of Kutno, author of Yeshuot Malko [pp. 51b, 61a].
Inscriptions and personal notes (in Yiddish) on several leaves.
The "Saraf" of Kotsk was renowned for his sharpness, profundity and innovation in 
Torah study, and as the teacher of outstanding Torah scholars such as his son-in-law 
the Avnei Nezer, and the Chiddushei HaRim. Nonetheless, not many of his novellae on 
Talmudic topics remain, and his legacy mostly consists of his sharp and exacting sayings 
on worship of G-d. The dozens of gems and concise insights which survived of his 
novellae in Halacha and Aggada, where compiled in the book Emet MiKotsk Titzmach 
(Tel Aviv 1961), but the book does not include novellae on the topics mentioned above. 
Likewise, most of the novellae of the Avnei Nezer quoted in this manuscript are not 
included in Responsa Avnei Nezer.
This manuscript constitutes a significant discovery for seekers of the teachings of the "Saraf" of Kotsk and his distinguished son-in-law – the Avnei Nezer.
The words of the Avnei Nezer in his famous preface to his book Eglei Tal are well-known: "I entered the inner sanctum of the home of my father-in-law, the rebbe of Kotsk, 
source of wisdom and understanding, from whom I absorbed methods of in-depth study, and from whom I became cognizant of what is considered true Torah novellae, 
since not all pilpulim can be termed novellae. And he kept an incredibly watchful eye over me, even in my study program and novellae". The Avnei Nezer once attested 
regarding his method of Torah study, that just like the soul of the Arizal was sent down to this world to reveal a new method in Kabbalah, so he was sent down "to discover 
a new path in revealed parts of the Torah" (Siach Sarfei Kodesh, V, p. 95).
[80] leaves (160 written pages). 20 cm. Good-fair condition. Stains. Wear and tears in several places. Binding damaged. Front board detached. Lacking spine.

Opening price: $1000
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בכתיבה  רבות  הגהות   - היטב"  "באר  עם  שו"ע   .223
ספרדית, מחכם לא מזוהה

ממהדורות  ]אחת  היטב".  "באר  עם  משפט,  חושן  ערוך  שולחן 
אמשטרדם במאה ה-18[.

עותק חסר. בדפי הספר עשרות הגהות בכתיבה ספרדית, מחכם 
לא מזוהה.

רלב-רמ, רמב-רסד, רצ-רצט, שב-שיא, שיג-שמח, שנ-שנט, שסא-
דפים בתחילה, באמצע  דף השער,  )חסרים:  דף  שפג, שפו-שצד 
ובסוף הספר(. 15 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים ובלאי. כתמי 
רטיבות ודהיית דיו. פגעי עש, עם פגיעה בטקסט בחלק מהדפים. 
קרעים במספר דפים עם פגיעה בטקסט. נכרך בתפירה על גבול 

הטקסט בשוליים הפנימיים. כריכה ישנה, פגומה.

פתיחה: $300 

223. Shulchan Aruch with Be'er Hetev – Many 
Glosses in Sephardic Script, by an Unidentified 
Torah Scholar
Shulchan Aruch Choshen Mishpat, with Be'er 
Hetev. [An Amsterdam edition, 18th century]. 
Incomplete copy. The book contains dozens of 
glosses in Sephardic script, from an unidentified 
Torah scholar.
232-240, 242-264, 290-299, 302-311, 313-348, 350-359, 
361-383, 386-394 leaves (lacking: title page, leaves at 
the beginning, middle and end of book). 15 cm. Fair 
condition. Stains, tears and wear. Dampstains, ink 
faded. Worming, affecting text in some leaves. Tears 
affecting text to several leaves. Stitched close to text. 
Old binding, damaged.

Opening price: $300 
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יהדות צפון אפריקה )מרוקו, לוב ותוניס( - כתבי יד ומכתבים

224. Manuscript – Complete Work on the Torah 
– Unidentified Author – North Africa, 18th/19th 
Century – Illustrations
Manuscript, novellae on R. Eliyahu Mizrachi's 
supercommentary to Rashi's commentary on the 
Torah, by an unidentified author. [North Africa, 
18th/19th century]. 
Western script. Handwritten by the author, with 
deletions and additions. This work covers all five 
Chumashim (ending after Parashat Re'eh). We were 
not able to identify the author; to the best of our 
knowledge, this work has not been published.
The manuscript features four illustrations: an 
illustration of the Showbread Table on p. [20b] 
(damaged), an illustration of the Menorah on p. 
[21a], an illustration of a Tabernacle plank with its 
sockets on p. [21b], and on p. [35a], an illustration of 
the Levites' open spaces around the cities, according 
to Rashi and according to the Ramban.
A note on the last page, in a different hand, signed: 
"The young Moshe…" (signature partially erased).
[36] leaves (72 written pages). Approx. 20 cm. Fair 
condition. Stains. Significant worming, affecting 
text. Large open tears to several leaves, affecting text. 
New binding.

Opening price: $500

224. כתב-יד - חיבור שלם על התורה ממחבר לא מזוהה - צפון אפריקה, המאה ה-18/19 - איורים
כתב-יד, חידושים על פירוש רבי אליהו מזרחי )הרא"ם( על פירוש 
המאה  אפריקה,  ]צפון  מזוהה.  לא  מחבר  מאת  לתורה,  רש"י 

ה-18/19[.
מחיקות  עם  מחבר,  של  אוטוגרפית  כתיבה  מערבית.  כתיבה 
והוספות. לפנינו חיבור על כל חמשת החומשים )מסתיים בפרשת 
ראה(. לא הצלחנו לזהות את המחבר, וככל הידוע לנו – החיבור 

לא נדפס.
]20/ב[  בדף  להמחשה:  איורים  מספר  מופיעים  כתב-היד  לאורך 
איור שולחן הפנים )פגום(, בדף ]21/א[ איור המנורה, בדף ]21/ב[ 

איור אחד מקרשי המשכן עם האדנים ובדף ]35/א[ איור "מגרשי 
הערים" של הלויים לשיטת רש"י ולשיטת הרמב"ן.

)מחוקה  חתימה  עם  שונה,  בכתיבה  האחרון,  בעמוד  הגהה 
בחלקה(: "הצעיר משה...".

]36[ דף )72 עמודים כתובים(. 20 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים. 
סימני עש קשים, עם פגיעה בטקסט. במספר דפים קרעים חסרים 

גדולים, עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $500 

יהדות צפון אפריקה )מרוקו, לוב ותוניס( - 
כתבי יד ומכתבים

North African Jewry (Morroco, Libya and Tunis) – 
Manuscripts and Letters
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225. כתב-יד, טעמי שחיטות וגורלות - מרקש, תר"ד-תר"ה - שערים מאוירים
כתב-יד, "טעמי הלכות שחיטה וטריפות ומנהגים מראקיש יע"א", עם "ספר הגורלות לרבינו סעדיה 

הגאון זלה"ה". ]מרקש[, תר"ד-תר"ה ]1844[.
שער מאויר בדף הראשון, ובו חתימת הסופר )נמחקה בחלקה(: "על ידי זעירא וקטינא דמן חברייא... 
]מכלוף ן' משה[ המכונה ]שבת[ סלי"ט ונשלם... בחמישי בשבת יום א' לחודש כסליו משנת עשר 

אמות אורך הקר"ש ]תר"ה[ לפ"ק".
בסוף טעמי השחיטה )דף מו/2(, קולופון הסופר בחתימתו המסולסלת: "נשלמו הטעמים על ידי אני 
הצעיר שבצעירים... ביום א' בשבת חמשה ימים לחודש א"ב... משנת ושלשת תר"ד ]=תר"ד[ מאד 

לפ"ק...". 
מדף נד ועד סוף כתב-היד הועתק "ספר הגורלות". בעמוד הקודם )דף נג/2( – שער מאויר, במרכזו 
נכתב שם הבעלים "ע"ה ברוך בן אלייהו המכונה אוחיון", וקולופון הסופר: "על ידי זעירא וקטינא 
דמן חברייא הצ'... מכלוף ן' שבת סלי"ט והשל']מת[ הספר ב"ך יום בכסליו סימן ב"ך יברך משנת 

שש"ה ]=תר"ה[ משמותם על האבן האחת...". 
בדף האחרון של כתב-היד קולופון נוסף, עם חתימה מסולסלת של הסופר: "תם ונשלם שבח... על ידי 

אני הצעיר זעירא וקטינא דמן חברייא... ע"ה מכלוף בן משה המכונה שבת סלי"ט". 
טו, יח-מו, מח-מט, נא-נד, ]9[ דף )חסרים מספר דפים באמצע(. 16.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בלאי 
וקרעים. קרעים עם פגיעה בטקסט בכמה מן הדפים. סימני עש. סימני עש קשים בדפים ספורים, עם 

חסרון ופגיעה בטקסט. כריכה חדשה, עם קופסה תואמת.

פתיחה: $300 

225. Manuscript, Reasons for Laws of Shechita and Goralot – Marrakesh, 
1844 – Decorated Title Pages
Manuscript, "Reasons for laws of shechita and terefot, and the customs of 
Marrakesh" with "The Book of Goralot [lots] by Rabbenu Saadia Gaon". 
[Marrakesh], 1844.
Decorated title page on the first leaf, with the scribe's signature (partially deleted): 
"by the smallest of the group… [Machlouf son of Moshe], known as [Shabbat] 
and it was completed… on Thursday, 1st Kislev 1844".
At the end of the reasons for the laws of shechita (p. 46b), scribe's colophon with 
his calligraphic signature: "The reasons were completed by me, youngest of the 
young… on Sunday, 5th Av… 1844…".
From leaf 54 until the end of the manuscript, transcript of the Book of Goralot. On 
p. 53b, a decorated title page, with the name of the owner in the center: "Baruch 
son of Eliyahu Ohayon", and the scribe's colophon: "by the smallest of the group… 
Machlouf son of Shabbat, and the book was completed on 22nd Kislev 1844…".
An additional colophon on the final leaf of the manuscript, with the scribe's 
calligraphic signature: "Completed… by the youngest of the group… Machlouf 
son of Moshe known as Shabbat".
15, 18-46, 48-49, 51-54, [9] leaves (lacking several leaves in middle). 16.5 cm. Fair 
condition. Stains, wear and tears. Tears to some leaves, affecting text. Worming. 
Significant worming to a few leaves, affecting text, with loss. New binding, 
slipcased. 

Opening price: $300
225b

225a225c

225d
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226. שטר מכירה בחתימות חכמי פאס - תרכ"א-תרל"ו 
גליון נייר, בו נכתבו שטרות על מכירת חלקים מבית כנסת בעיר פאס, בחתימות חכמי פאס )מרוקו(, חשוון תרכ"א ]1860[ 

וסיון תרל"ו ]1876[. 
בצדו האחד של הדף שטר משנת תרכ"א בחתימות רבי שלמה אליהו אבן צור )חתימתו מופיעה פעמיים( ורבי מרדכי בן 

שמול. 
בצדו השני של הדף שלושה שטרות משנת תרל"ו. שניים מהם חתומים על ידי רבי חיים דוד הכהן ן' אהרן אלכלץ ורבי יעקב 

כלפון, והשלישי חתום על ידי רבי יוסף הלוי אבן יולי ורבי רפאל יעקב ן' עטר. 
גליון כפול, ]2[ עמ' כתובים. 35 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני קיפול. בלאי וקרעים בשוליים ובסימני הקיפול.

פתיחה: $300 

226. Sales Document, Signed by Torah Scholars of Fez – 1860-1876
Sheet of paper, comprising the sales documents of parts of the synagogue in Fez, signed by the 
Torah scholars of Fez (Morocco), Cheshvan 1860 and Sivan 1876.
On one side of the leaf is a document dated 1860, signed by R. Shlomo Eliyahu ibn Tzur (with two of 
his signatures) and R. Mordechai Benshimol.
On the verso of the leaf are three documents from 1876. Two are signed by R. Chaim David HaKohen 
son of Aharon Alkaletz and R. Yaakov Khalfon, and the third is signed by R. Yosef HaLevi Abenyuli 
and R. Refael Yaakov ibn Attar.
Double leaf, [2] written pages. 35 cm. Fair-good condition. Stains. Folding marks. Wear and tears to 
margins and folding marks.

Opening price: $300

226b

226a
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227. Official Document, Signed by Rabbi 
Shlomo Ibn Chaim Head of Marrakesh Beit 
Din and by Other Rabbis – 1913
Handwritten document concerning inheritance, 
signed by R. Shlomo ibn Chaim, head of the 
Marrakesh Beit Din, and by other rabbis. Marrakesh 
(Morocco), Adar II [1913].
Long document, written on both sides of one leaf 
(signed on verso). Signed by R. Shlomo ibn Chaim, R. 
Avraham Asimna[?] and R. Yosef Azuelos (a dayan 
in Marrakesh). 
An addition to the document, following these 
signatures, is signed by R. Chaviv Asulin and R. 
Avraham son of Aharon Wizeman.
[1] double leaf (two written pages). 36 cm. Stains. 
Wear. Folding marks. Tears to folding marks. 

Opening price: $300

ראב"ד  חיים  אבן  שלמה  רבי  בחתימת  שטר   .227
מראכש וחכמים נוספים - תרע"ג

דף בכתב-יד, שטר בענייני ירושה, בחתימת רבי שלמה אבן חיים 
ראב"ד העיר מראכש וחכמים נוספים. מראכש )מרוקו(, אדר ב' 

]תרע"ג 1913[. 
שטר ארוך, כתוב משני צדי הדף. החתימות בעמוד השני. לצד רבי 
שלמה אבן חיים חתומים: "אברהם אסימנה]?[" ו"יוסף אזוילוס" 

]מדייני מראכש[.
לאחר החתימות נכתב שטר נוסף באותו עניין, עליו חתומים: רבי 

"חביב אסולין" ורבי "אברהם ן' אהרן ויזמאן". 
]1[ דף כפול )2 עמודים כתובים(. 36 ס"מ. כתמים. בלאי. סימני 

קיפול. קרעים בסימני הקיפול. 

פתיחה: $300 

זריהן ראב"ד מראכש  228. שטר בחתימות רבי משה 
וחברי בית דינו - תרצ"ד

שטר מינוי שליח להולכת גט, בחתימות רבי משה זריהן ראב"ד 
מראכש וחברי בית דינו. מראכש )מרוקו(, אב תרצ"ד ]1934[.

"ראב"ד  זריהן  משה  רבי  של  וחותמתו  חתימתו  השטר  בשולי 
דעי"ת ]=דעיר תהלה[ מראכס". לצדו חתמו שני חברי בית דינו: 

רבי מרדכי קורקוס ורבי שאול אבן דנן. 
קרעים  קיפול.  סימני  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   36 כפול.  דף   ]1[

בשוליים.

פתיחה: $300 

227b
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229. Or HaGalil – Copy of Baba 
Meir – Dedication from the Hidden 
Kabbalist Rabbi Yosef Waltuch
Or HaGalil, Part III, biography of the 
disciples of the Baal Shem Tov and 
their disciples who are buried in the 
Galil, by R. Yaakov Shalom Gafner. 
Jerusalem, 1976.
On the endpaper, dedication 
handwritten and signed by the hidden 
kabbalist R. Yosef Waltuch, who gave 
the book as a gift "To the wise and 
prominent rabbi and kabbalist, R. 
Meir Abuchatzeira… from me, Yosef 
Waltuch".
R. Meir Abuchatzeira – known as 
"Baba Meir" (1917-1983), son of R. 
Yisrael "Baba Sali". A holy kabbalist 
and outstanding Torah scholar, he 
served as rabbi in Midelt, Morocco (town near Meknes), yet spent most his life worshipping 
G-d in holiness and purity, hardly stepping out his home, to the extent his illustrious father 
humbly stated that R. Meir was greater than him. He immigrated to Eretz Israel and settled in 
Ashdod. Torah scholars, rabbis and yeshiva deans flocked to his home in Ashdod to benefit 
from his wise counsel and be inspired in their worship of G-d. His sons are the famous rabbis 
of the Abuchatzeira family: R. Elazar in Be'er Sheva (Baba Elazar), R. David in Nahariya, R. 
Yekutiel and R. Refael.
The writer of the dedication, R. Yosef Waltuch (1921-1983), was descendant of R. Yechiel 
Michel of Zlotchov. He was close to leading kabbalists, such as Baba Sali and his son Baba 
Meir. He was known as "the street-cleaner" (since for a long period he earned a living cleaning 
the streets of Tel Aviv), and belonged to a group of hidden Tzaddikim in Tel Aviv who earned 
a living from manual labor while secretly gathering together to study kabbalah: R. Moshe 
Yaakov Rabikov ("the shoemaker"), the hidden Tzaddik R. Hillel Simchon, R. Avraham Fish 
("the floorer"), R. Ezra Eliyahu HaKohen (father of "the milkman", R. Chaim Kohen), and 
R. Yehuda Leon Patilon ("the painter"). R. Yosef Waltuch often travelled to holy sites in the 
Galilee and around the country, and wondrous stories about him circulated. Some of them 
were recorded in HaTzaddik HaPil'i (two volumes, by Mordechai Almaz, Jerusalem, 2013), in 
Od Yosef Chai (Jerusalem, 1986), Tzaddikim Nistarim BaDor HaAcharon (Jerusalem, 2011). 
He was famous for his trademark blessing which he frequently bestowed upon one and all: 
"All salvations!!".
[5], 6-304 pages. 20.5 cm. Good condition. Stains. Original binding.

Opening price: $400

המקובל  הקדשת   - מאיר"  ה"בבא  של  העותק   - הגליל  אור  ספר   .229
הנסתר רבי יוסף וולטוך

ספר אור הגליל, חלק שלישי, תולדות הצדיקים מתלמידי הבעש"ט ותלמידיו, הקבורים 
בגליל, מאת רבי יעקב שלום גפנר. ירושלים, תשל"ו ]1976[.

בדף המגן הקדשה בכתב-ידו וחתימתו של המקובל הנסתר רבי יוסף וולטוך, שנתן את 
אבוחצירא...  מאיר  רבי  החכם החשוב האדמו"ר  הרב המקובל  "לכבוד  במתנה  הספר 

ממני הקטן יוסף ולטוך".
האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא – הנודע בכינויו ה"בבא מאיר" )תרע"ז-תשמ"ג( בנו של 
כיהן ברבנות במרוקו,  וקדוש,  גאון מקובל  "בבא סאלי".  ישראל  רבי  המקובל הקדוש 
במידלת הסמוכה למקנס, אך רוב ימיו עסק בעבודת ה' בקדושה ובטהרה וכמעט ולא 
לארץ  עלה  ממנו.  גדול  שהוא  בענווה  עליו  אמר  הגדול  שאביו  עד  ביתו  מפתח  יצא 
והתגורר באשדוד. אל ביתו באשדוד נהרו תלמידי חכמים, רבנים וראשי ישיבות לקבל 
עצה ולהתחזק בעבודת ה'. בניו הם האדמורי"ם המפורסמים לבית משפחת אבוחצירא: 
רבי אלעזר זצ"ל בבאר שבע )ה"בבא אלעזר"(, רבי דוד שליט"א בנהריה, רבי יקותיאל 

שליט"א ורבי רפאל שליט"א.
כותב ההקדשה: "הצדיק הפלאי" רבי יוסף וולטוך )תרפ"א-תשמ"ג(, מצאצאי רבי יחיאל 
מיכל מזלוטשוב. היה מקושר לגדולי המקובלים, ה"בבא סאלי" ובנו ה"בבא מאיר". הוא 
כונה "מנקה הרחובות" )מאחר ותקופה ארוכה היה עובד לפרנסתו כ"מנקה רחובות" 
במלאכת  שעסקו  מתל-אביב  הנסתרים  הצדיקים  לחבורת  והשתייך  תל-אביב(,  בעיר 
כפיים ולמדו יחד קבלה בסתר: רבי משה יעקב רביקוב )"הסנדלר"(, הצדיק הנסתר רבי 
הלל שמחון, רבי אברהם פיש )"הרצף"(, רבי עזרא אליהו הכהן )אביו של הרב ה"חלבן" 
חיים כהן( ורבי יהודה לאון פטילון )ה"צייר"(. רבי יוסף וולטוך הרבה בנסיעות למקומות 
הקדושים בגליל וברחבי הארץ, וסיפורי מופת התפרסמו עליו מפה לאוזן. מקצת מהם 
נכתבו בספר "הצדיק הפלאי" )ב' כרכים, מאת מרדכי אלמז, ירושלים, תשע"ג(, ובספרים 
)ירושלים,  האחרון"  בדור  נסתרים  "צדיקים  וספר  תשמ"ו(  )ירושלים,  חי"  יוסף  "עוד 
תשע"א(. נודעת היא ברכתו הקבועה לכל אדם, שהיתה שגורה על פיו: "כל הישועות!!".

]5[, ו-דש עמ'. 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה מקורית.

פתיחה: $400 

228. Official Document, Signed by R. Moshe Zrihen Head of 
Marrakesh Beit Din and by the Dayanim of His Beit Din – 1934
Document appointing a messenger to deliver a get (divorce document), 
signed by R. Moshe Zrihen, head of the Marrakesh Beit Din, and by the 
dayanim of his Beit Din. Marrakesh (Morocco), Av 1934.
At the foot of the document, signature and stamp of R. Moshe Zrihen, 
"head of the Beit Din of Marrakesh", alongside signatures of two 
dayanim in his Beit Din: R. Mordechai Corcos and R. Shaul ibn Danan.
[1] double leaf. 36 cm. Good condition. Stains. Folding marks. Marginal 
tears.

Opening price: $300

229
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הדיין רבי שלמה ב"ר ישועה אלגמל )גמליאל; ת"פ בערך-תקנ"ה(. 
של  דינו  בבית  לדיין  התמנה  תק"ל  בשנת  צנעא.  חכמי  מגדולי 

המהרי"ץ, וחתום עמו על פסקי דין. 
נוסח  ממייסדי  )תצ"ד-תקס"ט(,  משרקי  דוד  ב"ר  יחיא  רבי  הדיין 
זמני  זיתים"(. התמנה לדיין  השאמי בעקבות אביו )בעל "שתילי 
בבית  חבר  והיה  קבוע  לדיין  הפך  תקנ"ה  ומשנת  בשנת תקמ"ה 
דינו של המהרי"ץ. חידושיו ופסקיו נדפסו יחד עם חידושי אביו 

בספר 'רביד הזהב'. 
הדיין רבי אברהם ב"ר אהרן מנזלי )תקי"ב-תקפ"ז(, מחכמי צנעא. 
נתמנה לדיין בשנת תקס"ט בערך, לצדם של רבי יוסף קארה ורבי 

יוסף נקאש. 
11 שטרות. גודל משתנה, מצב כללי טוב-בינוני. כתמים. קרעים 

ובלאי, בעיקר בשוליים. סימני קיפול. 

פתיחה: $1000 

לאחר שנת ת"נ, ובשנת תע"ה בערך התמנה לראב"ד צנעא ולרב 
ראשי לכל קהילות תימן. 

מחכמי  )תמ"ב-תקי"ז(,  עמאר  הלוי  שלום  בן  סעדיה  רבי  הדיין 
צנעא. לא רבים הפרטים אודותיו. המהרי"ץ מזכירו כמי שתיקן 

תקנה בענייני תפילה בבית הכנסת של רבי יחיא הלוי. 
ראב"ד בית הדין בצנעא – רבינו יחיא ב"ר יוסף צלאח – המהרי"ץ 
ומגדולי  ה-18,  במאה  בתימן  הרבנים  מגדולי  )תע"ה-תקס"ה(, 
הפוסקים האחרונים. תלמיד סבו מרי ַצלאח, ותלמיד רבי אהרן 
"שתילי  בעל  ַמְשַרִקי  דוד  ורבי  ַעַראִקי  יחיא  רבי  ַעַראִקי,  הכהן 
לכל  וראב"ד  ראשי  רב  להיות  נתמנה   43 כבן  בהיותו  זיתים". 
קהילות תימן, תפקיד בו כיהן למעלה מ-45 שנים. סמכותו הוכרה 
תימן  מבני עדת  רבים  נוהגים  היום  ועד  עוררין,  ללא  תימן  בכל 
"עץ  פירושו  עם  ְּכַלאל  התִּ סידור  את  חיבר  ופסקיו.  מנהגיו  לפי 
חיים" וספרי הלכה רבים: "זבח תודה" ו"שערי קדושה" על הלכות 
שחיטה, "שערי טהרה" על הלכות נדה, שו"ת "פעולת צדיק", ועוד 

ספרי הלכה, מוסר וקבלה.

230. אוסף שטרות בחתימות חכמי בית הדין של צנעא 
במאה ה-18 - ביניהם שטר בחתימת המהרי"ץ 

אוסף שטרות בענייני ממונות, בחתימותיהם של דייני בית הדין 
כולל   ,)1708-1796( תס"ט-תקנ"ו  בשנים  ה-18,  במאה  בצנעא 
בחתימת  שטר  חמדי,  שלום  רבי  הראב"ד  בחתימת  שטרות 
הראב"ד רבי יחיא צאלח – המהרי"ץ, ושטרות בחתימת רבי יחיא 

משרקי ]בנו של רבי דוד בעל "שתילי זיתים"[. 
נוסחי השטרות בערבית-יהודית, עם חתימות הדיינים בשוליהם. 

פירוט השטרות לפי סדר השנים: · שטר מיום ח' חשוון ב'כ' לשטרות 
]תס"ט 1708[, בחתימות רבי שלום ב"ר עמרם הלוי ]חמדי[ ורבי 
משה ב"ר סעדיה ]קטיעי[. · שטר מיום כ"ח אדר שני ב'כ"ו לשטרות 
]תע"ה 1715[, בחתימות רבי שלום ב"ר עמרם הלוי ]חמדי[ ורבי 
עם  חתימותיהם  מופיעות  לדף  מעבר  ]קטיעי[.  סעדיה  ב"ר  משה 
דיין שלישי: רבי סעדיה ב"ר שלום הלוי ]עמאר[. · שטר מיום ב' 
אלול ב'כ"ז לשטרות ]תע"ו 1716[, בחתימות רבי שלום ב"ר עמרם 
· שני שטרות מיום  הלוי ]חמדי[ ורבי משה ב"ר סעדיה ]קטיעי[. 
ב"ר  שלום  רבי  בחתימות   ,]1719 ]ת"פ  לשטרות  ב'ל"א  כסליו  ז' 
עמרם הלוי ]חמדי[ ורבי משה ב"ר סעדיה ]קטיעי[. · שטר מיום כ"ו 
אלול ב'צ"ה לשטרות ]תקמ"ד 1784[, בחתימות רבי יחיא ב"ר יוסף 
צאלח – המהרי"ץ, ורבי שלמה ב"ר ישועה ]אלגמל[. · שטר מיום 
שלמה  רבי  בחתימות   ,]1787 ]תקמ"ח  לשטרות  ב'צ"ט  כסליו  י"ד 
ב"ר ישועה ]אלגמל[ ורבי יחיא ב"ר דוד משרקי. · שטר מיום כ"ב 
ב"ר  שלמה  רבי  בחתימות   ,]1788 ]תקמ"ח  לשטרות  ב'צ"ט  אלול 
הוא  גם  ]המכונה  צעדי  יהודה  ב"ר  יחיא  רבי  ]אלגמל[,  ישועה 
מהרי"ץ[ ורבי יחיא ב"ר דוד משרקי. · שטר מיום כ"ט בכסליו ב'ק' 
לשטרות ]תקמ"ט 1788[ בחתימות רבי שלמה ב"ר ישועה ]אלגמל[ 
ורבי יחיא ב"ר דוד משרקי. · שטר מיום כ"ד כסליו ב'ק"ה לשטרות 
]תקנ"ד 1793[, בחתימות רבי שלמה ב"ר ישועה ]אלגמל[, רבי יחיא 
ב"ר יהודה צעדי, ורבי יחיא ב"ר דוד משרקי. · שטר מיום כ"ב אב 
ב'ק"ז לשטרות ]תקנ"ו 1796[, בחתימות רבי יחיא ב"ר דוד משרקי 

ורבי אברהם בן אהרן ]מנזלי[.
לפנינו אוסף שטרות מרשים עם חתימותיהם של גדולי החכמים 

והדיינים שפעלו בצנעא במאות ה-17 וה-18: 
הדיין רבי משה ב"ר סעדיה קטיעי )נפטר תע"ה(, ממנהיגי הגולים 
בגלות מוז"ע ומן החכמים שתקנו תקנות לאחר הגלות, בהמשך 

שימש כדיין בצנעא )משנת תנ"ו בערך( והיה סופר פורה.
ראב"ד בית הדין בצנעא – רבי שלום ב"ר עמרם הלוי חמדי )ת"ט-
בצנעא  לדיין  מונה  מוז"ע.  גלות  וממגורשי  צנעא  יליד  תפ"ד(, 
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230. Collection of Legal Documents Signed by the Rabbis of the Sanaa Beit Din in the 18th Century – Document Signed by the Maharitz
of "Shetilei Zeitim". At the age of 43, he was appointed
chief rabbi and head of the Beit Din of all Yemenite 
communities, a position he held for more than 45 
years. His authority was unequivocally accepted 
throughout Yemen, and to this day many Yemenite 
Jews adhere to his customs and rulings. He compiled 
the Tiklal siddur with the Etz Chaim commentary, 
and many halachic works: Zevach Toda and Shaarei 
Kedusha on the laws of shechita, Shaarei Tahara on 
the laws of Niddah, Responsa Peulat Tzaddik, and 
other books of halacha, musar and kabbalah. 
R. Shlomo son of R. Yeshua Elgamal (Gamliel; ca. 
1720-1795). Prominent rabbi in Sanaa. In 1770, he was 
appointed dayan in the Beit Din of the Maharitz, and 
his signature appears on Beit Din rulings.
R. Yichye son of R. David Mishreqi (1734-1809), 
founder of the Shami rite together with his father 
(the Shetilei Zeitim). He was appointed temporary 
dayan in 1785 and from 1795, served as permanent 
dayan in the Beit Din of the Maharitz. His novellae 
and rulings were published together with his father's 
novellae in Revid HaZahav.
R. Avraham son of R. Aharon Manzeli (1752-1827), a 
rabbi in Sanaa. He was appointed permanent dayan 
ca. 1809, alongside R. Yosef Qareh and R. Yosef 
Nakash. 
11 documents. Size varies, overall good-fair 
condition. Tears and wear, primarily to margins. 
Folding marks.

Opening price: $1000

R. Yeshua [Elgamal] and R. Yichye son of R. David 
Mishreqi. · Document dated 24th Kislev 1793, signed 
by R. Shlomo son of R. Yeshua [Elgamal], R. Yichye 
son of R. Yehuda Tzaadi and R. Yichye son of R. 
David Mishreqi. · Document dated 22nd Av 1796, 
signed by R. Yichye son of R. David Mishreqi and R. 
Avraham son of Aharon [Manzeli].
The documents in this remarkable collection bear the 
signatures of leading rabbis and dayanim in Sanaa, 
in the 17th-18th centuries:
R. Moshe son of R. Saadya Qati'i (d. 1715), a leader 
of the Exile of Mawza' refugees and amongst the 
rabbis who instituted regulations following the exile. 
He later served as dayan in Sanaa (from ca. 1696). A 
prolific writer.
The head of the Sanaa Beit Din – R. Shalom son 
of R. Amram HaLevi Hamdi (1649-1724), a native 
of Sanaa, amongst the Mawza' exiles. He was 
appointed dayan in Sanaa after 1690, and in ca. 
1715, became head of the Sanaa Beit Din and chief 
rabbi of Yemen.
R. Saadya son of Shalom HaLevi Amar (1682-1757), 
a Sanaa Torah scholar. Not much information is 
known about him. The Maharitz mentions him as the 
one who instituted a prayer regulation in R. Yichye 
HaLevi's synagogue.
The head of the Sanaa Beit Din – R. Yichye son of 
R. Yosef Tzalach – the Maharitz (1715-1805), a 
foremost Yemenite rabbi in the 18th century, and a 
leading halachic authority. He was the disciple of his 
grandfather Mori Tzalach, and of R. Aharon HaKohen 
Iraqi, R. Yichye Iraqi and R. David Mishreqi, author 

Collection of monetary legal documents, signed by 
the dayanim of the Sanaa Beit Din in the 18th century, 
1708-1796. Including documents signed by the head 
of the Beit Din R. Shalom Hamdi, a document signed 
by the head of the Beit Din R. Yichye Tzalach – the 
Maharitz, and documents signed by R. Yichye 
Mishreqi (son of R. David author of Shetilei Zeitim).
The documents are in Judeo-Arabic; the dayanim's 
signatures appear at the foot of each leaf.
List of documents (in chronological order): · 
Document dated 8th Cheshvan 1708, signed by R. 
Shalom son of R. Amram HaLevi [Hamdi] and R. 
Moshe son of R. Saadya [Qati'i]. · Document dated 
28th Adar II 1715, signed by R. Shalom son of R. 
Amram HaLevi [Hamdi] and R. Moshe son of R. 
Saadya [Qati'i]. On verso, signatures of a third 
dayan: R. Saadya son of R. Shalom HaLevi [Amar]. · 
Document from 2nd Elul 1716, signed by R. Shalom 
son of R. Amram HaLevi [Hamdi] and R. Moshe son 
of R. Saadya [Qati'i]. · Two documents dated 7th 
Kislev 1719, signed by R. Shalom son of R. Amram 
HaLevi [Hamdi] and R. Moshe son of R. Saadia 
[Qati'i]. · Document dated 26th Elul 1784, signed by 
R. Yichye son of R. Yosef Tzalach – the Maharitz, and 
R. Shlomo son of R. Yeshua [Elgamal]. · Document 
dated 14th Kislev 1787, signed by R. Shlomo son of 
R. Yeshua [Elgamal] and R. Yichye son of R. David 
Mishreqi. · Document dated 22nd Elul 1788, signed 
by R. Shlomo son of R. Yeshua [Elgamal], R. Yichye 
son of R. Yehuda Tzaadi (also known as Maharitz) 
and R. Yichye son of R. David Mishreqi. · Document 
dated 29th Kislev 1788, signed by R. Shlomo son of 
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231. כתב-יד, סידור תכלאל - תימן, שס"ו-ש"ע - עם הגהות והוספות
ובערבית-יהודית עתיקה.  והלכות, בעברית  דינים  יהודי תימן, עם  "תכלאל" כמנהג  סידור  כתב-יד, 

]תימן, שס"ו-ש"ע בקירוב 1605-1610[.
כתיבה תימנית ממספר כותבים, מראשית המאה ה-17, חלקה עם ניקוד עליון. בשולי הדפים מופיעות 
הגהות רבות, מכותבים אחרים, בכתיבה תימנית, ובהן הוספת מנהגים, פירושים וקטעי תפילה. הגהות 

רבות הפותחות במילים: "ויש מקומות שנוהגין...".
ע"י  שנכתבו  תכלאל  סידורי  ארבעה  מחלקי  כנראה  מורכב  שלפנינו  הכרך  ורוב  שלם  אינו  הסידור 
סופרים שונים בראשית המאה ה-17. ישנם כפילויות רבות בין ארבעת הסידורים. התפילות לסוכות 
הושענות והקפות מופיעות לפנינו שלוש פעמים – בדפים ]48-52[, בדפים ]61-71[ ובדפים ]165-175[. 
סדר ההגדה מופיע בדף ]26[ ובדף ]147/ב[ מופיעה שוב הגדה של פסח: "סדר העשייה בלילי הפסח כך 
הוא...". סדר העיבור ולוח התקופות מופיע פעמיים – האחד מתחיל בשנת שס"ו )1605-1606(, והשני 

בשנת ש"ע )1609-1610(.
הכרך פותח בסדר האשמורות, תפילות שבת ופרקי אבות; תפילות ראש חדש; הגדה של פסח; תפילת 
עצרת:  ולשמיני  הסוכות  לחג  תפילות  נוראים;  לימים  תפילות  באב;  לתשעה  קינות  השבועות;  חג 
הושענות, תיקון הטל ותיקון הגשם, הקפות ופיוטים לשמחת תורה; "כתר מלכות" לרבי שלמה אבן 

גבירול וקטעים ממגילת חנוכה וסיפור נס פורים.

בדף ]61[, קטע מסידור אחר המתחיל שוב באמצע תפילת נעילה; תפילות חג הסוכות ושמיני עצרת, 
הושענות לסוכות והקפות לשמחת תורה; סדר תפילות חנוכה ופורים; פיוטים לימים נוראים: פיוטי 
במילים  כיפור הפותחים  יום  לליל  פיוטים  ]סדרות  ו"מרנות"  ו"יזמרו",  "קדוש"  מלך",  "אל  סליחות: 

הנ"ל[.
ובדף  העיבור  לוח  כולל   .]1605-1606[ בקירוב  שס"ו  משנת  מהסידור  הדפים  מתחילים   ]110[ בדף 

]115/א[ לוחות התקופה, המתחילים במחזור רפ"ג, בשנת ה'שס"ו ליצירה.
מדף ]130[ ואילך, דפים מסידור תכלאל עתיק ]מראשית המאה ה-17[, המתחילים באמצע תפילות 
לימי החול ולשבת; סדר הגדה של פסח )בדף ]151/ב-152/א[ מופיע מנהג שתיית הכוס החמישי, יחד 
עם אמירת "הלל הגדול"(; תפילות למועדים ולימים נוראים; ברכת ארוסין ונישואין וברכת המזון; סדר 
ברכות ודיני המצוות; פיוטי סליחות "אל מלך", "מרנות", ופיוטי השלמה לקינות תשעה באב; סדר 

עיבור השנים ולוחות התקופה החל משנת ש"ע ]1609-1610[.
]235[ דף. 27.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, חלקם כהים. בלאי, קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעה בטקסט. 

בדפים רבים קרעים חסרים גדולים, עם הדבקות נייר שקוף לא חומצי. כריכה חדשה.

פתיחה: $500 
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beginning in the middle of the weekday and Shabbat prayers. Includes the Passover 
Haggadah (the custom of drinking a fifth cup together with the recital of Hallel HaGadol 
is recorded on pp. [151b-152a]); prayers for festivals and the High Holidays; blessings 
for a wedding and Birkat HaMazon; order of blessings and laws of mitzvot; selichot 
piyyutim El Melech, Maranot, complementary piyyutim to the Tisha B'Av lamentations; 
leap year and Tekufot calendars from 1609.
[235] leaves. 27.5 cm. Fair condition. Stains, including dark stains. Wear, tears and open 
tears, affecting text. Large open tears to many leaves, repaired with acid free tissue 
paper. New binding.

Opening price: $500

231. Manuscript, Tiklal Siddur – Yemen, 1605-1610 – With Glosses 
and Additions
Manuscript, Yemenite rite Tiklal siddur, with halachot in Hebrew and early 
Judeo-Arabic. [Yemen, ca. 1605-1610].
Yemenite script by several writers from the early 17th century, partly 
with supralinear vocalization. The margins contain many glosses by other 
writers in Yemenite script, documenting customs, adding commentaries 
and passages of prayers. Many glosses open with: "And in some places, the 
custom is…".
The siddur is not complete, and is presumably comprised of four manuscript 
sections of Tiklal siddurim, written by different scribes in the early 17th 
century. The combined siddur contains many duplicate passages. The Sukkot 
prayers – Hoshanot and Hakafot are included three times – leaves [48-52], 
leaves [61-71] and leaves [165-175]. The text of the Haggadah is found on leaf 
[26], and again on p. [147b]: "The order for conducting the nights of Pesach 
is as follows…". The leap year and Tekufot calendars appear twice – one 
beginning in 1605, and the second in 1609. 
The volume begins with Seder HaAshmorot, Shabbat prayers and Pirkei 
Avot; Rosh Chodesh prayers; Passover Haggadah; Shavuot prayers; 
lamentations for Tisha B'Av; prayers for the High Holidays; prayers for 
Sukkot and Shemini Atzeret: Hoshanot, prayers for dew and rain, Hakafot 
and piyyutim for Simchat Torah; Keter Malchut by R. Shlomo ibn Gabirol 
and passages from Megillat Chanukah and from the Purim miracle narrative.
Leaves [61-109] – part of another siddur, beginning in the middle of the 
Ne'ila prayers. Includes prayers for Sukkot and Shemini Atzeret, Hoshanot 
for Sukkot and Hakafot for Simchat Torah; prayers for Chanukah and Purim; 
piyyutim for the High Holidays: selichot piyyutim: El Melech, Kadosh and 
Yezameru, Maranot (collection of piyyutim for Yom Kippur night opening 
with the word Maran).
Beginning on leaf [110] – part of a manuscript siddur from ca. 1605-1606. 
Includes leap year calendars and on p. [115a], Tekufot calendars, beginning 
with cycle 283, Rosh Hashanah 1605.
From leaf [130] onwards – part  of a Tiklal siddur [early 17th century], 
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232. כתב-יד, סידור תכלאל - עם "חדושין" ופירושים 
ממהר"י ונה - תימן, תס"ו

"חדושין"  עם  תימן,  יהודי  כמנהג  "תכלאל"  סידור  כתב-יד, 
ו"פירוש" ממהר"י ונה – תפילות לימות החול ולשבתות, לחגים, 

מועדים ותעניות. ]תימן, תס"ו 1705-1706 בקירוב[. 
עם הוספות והשלמות בכתיבה מאוחרת יותר ]כ-32 דף במקומות 
שונים בכרך, דפי ההתחלה ודפים נוספים באמצע הכרך[, כנראה 

משנת תרנ"ג 1892-1893. 
רבים  בעמודים  עליון.  ניקוד  עם  רובה  עתיקה,  תימנית  כתיבה 
פירושים ארוכים ב"חלונות" בתוך הטקסט, חלקם  שילב הסופר 
הינם  והחידושים  הפירושים  רוב  "חדושין".  הכותרות  תחת 
מופיעות  דפים  בשולי מספר  ונה.  הפירושים המיוחסים למהר"י 
מספר הגהות, חלקן ארוכות, מכותבים אחרים, בכתיבה תימנית, 

ובהן פירושים נוספים.
כתב-היד כולל: תפילות לימות החול; "תיקוני שבת" ו"תיקון שבת 
מלכתא"; תפילות לשבתות השנה; פרקי אבות עם פירוש; זמירות 
והגדה  הפסח  לחג  תפילות  חודש;  לראש  תפילות  למוצאי שבת; 
של פסח )עם "חדושין" – פירוש ההגדה ממהר"י ונה(; תפילה לחג 
השבועות; תפילת התעניות, מגילת איכה וקינות; תפילות לימים 
תיקון  הושענות,  עצרת,  ולשמיני  הסוכות  לחג  תפילות  נוראים; 
הגשם, הקפות ופיוטים לשמחת תורה; סדר ימי החנוכה עם "מגילת 
בני חשמונאי"; תקון פורים; מספדות; סליחות "ללילי אשמורות" 
סליחות  גבירול;  אבן  לרבי שלמה  מלכות"  "כתר  אלול[;  ]לחודש 
הפותחים  כיפור,  יום  לליל  סליחות  ]פיוטי  ו"מרנות"  מלך"  "אל 
במילים "אל מלך" ו"מרן" – "מרן דבשמיא", "מרן מלך מלכין" וכו'[; 
סדר עבודה ליום הכפורים )לרבי אברהם אבן עזרא(; סדר ברכות, 
תקופה  ולוחות  השנים"  "עיבור  סדר  המצוות;  ודיני  המזון  ברכת 
החל משנת תס"ו )1705-1706(. דפים נוספים )מאוחרים( של לוחות 
תקופה החל משנת תרנ"ג )1892-1893(; נוסחאות שטרות ופיוטים 

נוספים.
]287[ דף. 29 ס"מ. חסרים דפים בסוף הכרך. מצב משתנה, טוב 
עד בינוני. כתמים, קרעים ובלאי. בדפים רבים קרעים חסרים עם 
פגיעות בטקסט והדבקות נייר גסות. סימני עש. קונטרסים רופפים. 
חותמות ורישומי בעלות שונים. כריכה בלויה ופגומה, עם שדרת 

עור בעיבוד עממי.

פתיחה: $1400 

of mitzvot; calendars of leap years and Tekufot 
beginning from the year 1705. Additional (later) 
leaves of Tekufot calendars beginning 1892-1893; 
texts of contracts and other piyyutim.
[287] leaves. 29 cm. Lacking leaves at end of volume. 
Condition varies, good-fair. Stains, tears and wear. 
Open tears to many leaves, affecting text, with 

unskilled paper repairs. Worming. Loose gatherings. 
Various stamps and ownership inscriptions. Worn 
and damaged binding, with spine from crudely 
tanned leather.

Opening price: $1400
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"חידושין"  עם   - תכלאל  סידור  כתב-יד,   .233
ו"פירוש" ממהר"י ונה - תימן, תמ"ד

"חדושין"  עם  תימן,  יהודי  כמנהג  "תכלאל"  סידור  כתב-יד, 
ולשבתות,  החול  לימות  תפילות   – ונה  ממהר"י  ו"פירוש" 

לחגים, מועדים ותעניות. ]תימן, תמ"ד 1683-1684 בקירוב[.
]אופיינית לשלהי המאה ה-17  ועתיקה  כתיבה תימנית נאה 
הסופר  עליון.  ניקוד  עם  רובה  שבזי[,  שלום  רבי  תקופת   –
תחת  הטקסט,  בתוך  ב"חלונות"  ארוכים  פירושים  שילב 
והחידושים  הפירושים  רוב  ו"פירוש".  "חדושין"  הכותרות 
דפים  ונה. בשולי מספר  הינם הפירושים המיוחסים למהר"י 

מופיעות הגהות, ובהן נוסחאות אחרות ופירושים נוספים.
כתב-היד כולל: תפילות לימות החול; "תיקון שבת מלכתא", 
תיקוני שבת, זמירות לשבת ולמוצאי שבת; תפילות לשבתות 
חודש;  לראש  תפילות  "חדושין"(;  )עם  אבות  פרקי  השנה; 
ההגדה"  "פירוש  )עם  פסח  של  והגדה  הפסח  לחג  תפילות 
ממהר"י ונה(; תפילה לחג השבועות, אזהרות רבי שלמה אבן 
וקינות;  תפסיר(  )עם  איכה  מגילת  התעניות,  תפילת  גבירול; 
תפילות לימים נוראים; תפילות לחג הסוכות ולשמיני עצרת, 
הושענות, תיקון הגשם, הקפות ופיוטים לשמחת תורה; סדר 
ימי החנוכה עם "מגילת בני חשמונאי"; תקון פורים ופזמונים 
לפורים, מגילת אסתר )עם תפסיר(; מספדות; סדר אשמורות 
]סליחות לחודש אלול[; "כתר מלכות" לרש"ב גבירול; סליחות 
"אל מלך" ו"מרנות" ]פיוטי סליחות לליל יום כיפור, הפותחים 
במילים "אל מלך" ו"מרן" – "מרן דבשמיא", "מרן מלך מלכין" 
עזרא(;  אבן  אברהם  )לרבי  הכפורים  ליום  עבודה  סדר  וכו'[; 
סדר נוסח הברכות, סדר עיבור השנים ולוחות תקופה ]החל 
ושטרות;  גיטין  כתובות,  נוסחי   ,])1683-1684( תמ"ד  משנת 

"תוכחות ובקשות" לתפילת השחר.
]285[ דף. 28 ס"מ. חסרים דפים בתחילה ובסוף. מצב משתנה, 
עם  וקרעים,  בלאי  רבים.  כתמים  בינוני-גרוע.  עד  טוב-בינוני 
פגמים בטקסט בכ-30 דף )בעיקר ב-17 דף הראשונים, בהגדה 
של פסח, ובשלושת הדפים האחרונים(. נזקי עש במספר דפים, 

עם פגיעות בטקסט. כריכה עם שדרת עור.

פתיחה: $1000 

232. Manuscript, Tiklal Siddur – With 
Chiddushin and Commentaries by Rabbi 
Yitzchak Wanneh – Yemen, 1705
Manuscript, Yemenite rite Tiklal siddur, with 
Chiddushin and commentary by R. Yitzchak (Mahari) 
Wanneh – prayers for weekdays, Shabbat, festivals, 
special days and fasts. [Yemen, ca. 1705-1706].
With later additions and replacements (approx. 32 
leaves throughout the volume – first leaves and other 
leaves in the middle of the volume), presumably ca. 
1892-1893.
Early Yemenite script, predominantly with 
supralinear vocalization. On many leaves, the 
author included lengthy in-text commentaries in 
"windows", some of them entitled "Chiddushin". 
Most of the commentaries and novellae are 
attributed to R. Yitzchak Wanneh. Several marginal 
glosses from other writers, in Yemenite script, 
including some lengthy glosses, containing 
additional commentary. 
The manuscript comprises: weekday prayers, 
Tikkunei Shabbat and Tikkun Shabbat Malketa; 
Shabbat prayers; Pirkei Avot with commentary; 
songs for Motza'ei Shabbat; Rosh Chodesh prayers; 
prayers for Passover and Passover Haggadah (with 
Chiddushin – commentary to the Haggadah by R. 
Yitzchak Wanneh); Shavuot prayers; prayer for fast 
days, Megillat Eichah and lamentations; prayers for 
the High Holidays; prayers for Sukkot and Shemini 
Atzeret, Hoshanot, prayer for rain, Hakafot and 
piyyutim for Simchat Torah; order of Chanukah with 
Megillat Bnei Chashmona'i; Tikkun Purim; Selichot 
LeLeilei Ashmurot (for the month of Elul); Keter 
Malchut by R. Shlomo ibn Gabirol; El Melech and 
Maranot selichot (piyyutim for Yom Kippur night, 
beginning with the words El Melech and Maran); 
order of Yom Kippur service (by R. Avraham ibn 
Ezra); order of Berachot, Birkat HaMazon and laws 
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233. Manuscript, Tiklal Siddur – With Chiddushin and 
Perush by Rabbi Yitzchak Wanneh – Yemen, 1684

Manuscript, Yemenite rite Tiklal siddur, with Chiddushin 
and Perush by R. Yitzchak (Mahari) Wanneh – prayers for 
weekdays, Shabbat, festivals, special days and fast days. 
[Yemen, ca. 1683-1684).
Neat, early Yemenite script (typical of the late 17th century 
– in the times of R. Shalom Shabazi), predominantly with 
supralinear vocalization. Lengthy in-text commentaries 
in "windows", under the headings "Chiddushin" and 
"Perush". Most of the commentaries and novellae are 
attributed to R. Yitzchak Wanneh. Glosses in the margins 
of several leaves, containing variant wording and 
additional commentaries.
The manuscript comprises: weekday prayers; Tikkun 
Shabbat Malketa, Tikunei Shabbat, songs for Shabbat 
and Motzaei Shabbat; year-round Shabbat prayers; 
Pirkei Avot (with Chiddushin); Rosh Chodesh prayers; 
prayers for Passover and Passover Haggadah (with 
Perush HaHaggadah by R. Yitzchak Wanneh); prayers for 
Shavuot, Azharot by R. Shlomo ibn Gabirol; prayers for 
fast days, Megillat Eichah (with Tafsir) and lamentations; 
prayers for the High Holidays; prayers for Sukkot and 
Shemini Atzeret, Hoshanot, Geshem prayer, Hakafot 
and piyyutim for Simchat Torah; order of Chanukah 
with Megillat Bnei Chashmona'i; Tikkun Purim and 
songs for Purim, Megillat Esther (with Tafsir); Seder 
Ashmorot (selichot for the month of Elul); Keter Malchut 
by R. Shlomo ibn Gabirol; El Melech and Maranot selichot 
(piyyutim for Yom Kippur night, beginning with the 
words El Melech and Maran), Yom Kippur service (by R. 
Avraham ibn Ezra); the texts of various blessings, calendars of leap years and Tekufot (beginning 1683), texts of ketubot, divorce documents and other official documents; 
Tochachot UBakashot for morning prayers. 
[285] leaves. 28 cm. Lacking leaves at beginning and end. Condition varies, good-fair to fair-poor. Many stains. Wear and tears to approx. 30 leaves (mainly first 17 leaves, 
Passover Haggadah and final three leaves), affecting text. Worming to several leaves, affecting text. Binding with leather spine.

Opening price: $1000
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states that the book was written for Ya'ish Salam al-
Shaer.
[193] leaves. Approx. 33 cm. Thick, high-quality 
paper. Wide margins. Overall good condition. Many 
stains, minor wear. Marginal tears and paper repairs 
to first leaf. Several detached leaves. Crude leather 
binding, with tooling. Binding worn and slightly 
damaged, worming to endpaper.

Opening price: $700

234. Manuscript, Tiklal Siddur – With 
Chiddushin and Commentaries by Rabbi 
Yitzchak Wanneh – Yemen, 19th Century – 
Midrashim, Segulot and Dream Interpretations
Manuscript, Yemenite rite Tiklal siddur; prayers for 
weekdays, Shabbat and festivals, with Chiddushin 
and commentaries by R. Yitzchak (Mahari) Wanneh 
and other commentators. At the end of the volume – 
various midrashim and compositions, segulah books 
and dream interpretations. [Yemen, ca. 1877]. 
A complete, large format siddur in neat Yemenite 
script (style and text based on early Tiklal siddurim, 
predominantly with supralinear vocalization). The 
commentaries, which are set in a separate column, 
are entitled Chiddushin or other, as follows: Tikunei 
Shabbat with the Tikunei Shabbat commentary; 
Pirkei Avot with Chiddushin; Passover Haggadah 
with Chiddushin; Azharot by R. Shlomo ibn 
Gabirol with Perush Azharot; Megillat Esther and 
Megillat Bnei Chashmona'i with commentaries 
(entitled Midrash Esther); High holiday prayers 
and Hoshanot with Chiddushin; Keter Malchut 
piyyutim, Ashmorot (selichot for the month of Elul); 
El Melech and Maranot piyyutim (selichot for Yom 
Kippur night, opening with the words El Melech 
and Maran), without commentary; Yom Kippur 
service by R. Avraham ibn Ezra; Birkat HaMazon 
with Chiddushin, order of blessings; calendar of leap 
years and Tekufot beginning 1876.
Several compositions were copied further in the 
volume, most of which do not appear in other Tiklal 
siddurim: midrashim in Judeo-Arabic on the Ten 
Commandments and the passing of Aharon HaKohen 
and Moshe Rabbenu; texts of ketubot, divorce and 
other official documents; Shaar HaTekufot – segulot 
for predicting the future; Letter of Eldad HaDani; 
Tale of Yeshu (Jesus); Tale of Ben Sira; the Taamim 
Nechmadim composition; Pitron Chalomot (dream 
interpretations).
The scribe's colophon, which was written alongside 
the concluding lines of the book Taamim Nechmadim, 

234. כתב-יד, סידור תכלאל - עם "חידושין" ופירושים 
ממהר"י ונה - תימן, המאה ה-19 - מדרשים, סגולות 

ו"פתרון חלומות"

לימות  תפילות  תימן,  יהודי  כמנהג  "תכלאל"  סידור  כתב-יד, 
ונה  ופירושים ממהר"י  החול, לשבתות ולמועדים, עם "חדושין" 
ומפרשים אחרים – בסוף הכרך נוספו: מדרשים וחיבורים שונים, 

ספרי סגולות ופתרון חלומות. ]תימן, תרל"ז בקירוב 1877[. 
והנוסח  ]העיצוב  נאה  תימנית  בכתיבה  גדול  בכרך  שלם  סידור 
הפירושים  עליון.  ניקוד  עם  רובו  העתיקים[,  התכלאלים  פי  על 
מופיעים בטור נפרד, תחת הכותרות "חדושין" או כותרות אחרות, 
כדלהלן: "תיקוני שבת" עם פירוש "תיקוני שבת"; פרקי אבות עם 
פירוש "חידושין"; הגדה של פסח עם פירוש "חידושין"; "אזהרות 
מגילת אסתר,  "פירוש האזהרות";  עם  גבירול,  לרבי שלמה אבן 
מגילת בני חשמונאי ומספדות, עם פרוש )תחת הכותרת: "מדרש 
"חדושין";  פירוש  עם  והושענות  נוראים  ימים  תפילות  אסתר"(; 
פיוטי "כתר מלכות", אשמורות ]סליחות לחודש אלול[; סליחות 
הפותחים  כיפור,  יום  לליל  סליחות  ]פיוטי  ו"מרנות"  מלך"  "אל 
מלכין"  מלך  "מרן  דבשמיא",  "מרן   – ו"מרן"  מלך"  "אל  במילים 
וכו'[ ללא פירוש; סדר עבודה ליום הכפורים )לרבי אברהם אבן 
סדר  ברכות;  וסדר  "חידושין"  פירוש  עם  המזון  ברכת  עזרא(; 

העיבור, עם לוח תקופות החל משנת תרל"ז )1876-1877(.
מצויים  אינם  שרובם  שונים,  חיבורים  הועתקו  הכרך  בהמשך 
"קצ'ה  אלכלמאת",  אלעשר  "תפסיר  אחרים:  תכלאל  בסידורי 
בערבית- ]מדרשים  רבינו"  משה  פטירת  ו"קצ'ה  אהרן"  פטירת 

משה  ופטירת  הכהן  אהרן  פטירת  הדברות,  עשרת  על  יהודית, 
רבינו[; נוסח הכתובות הגיטין והשטרות; "שער התקופות" סגולות 
לידיעת עתידות; "אגרת אלדד הדני"; "מעשה ישו הנצרי שר"י" 
]=שם רשעים ירקב[; "מעשה בן סירא"; חיבור "טעמים נחמדים"; 

וספר "פתרון חלומות".
קולופון  מופיע  נחמדים",  "טעמים  ספר  של  הסיום  שורות  בצדי 
הסופר, שכתב את הספר עבור )"על שם"( יעיש סאלם אלשאער.

מצב  רחבים.  שוליים  ואיכותי.  עבה  נייר  ס"מ.  כ-33  דף.   ]193[
כללי טוב. כתמים רבים, מעט בלאי. קרעים והדבקות נייר בשולי 
עממי,  בעיבוד  עור  כריכת  מנותקים.  דפים  כמה  הראשון.  הדף 
עם הטבעות. הכריכה בלויה ומעט פגומה, עם סימני עש בבטנת 

הכריכה.

פתיחה: $700 
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236. כתב-יד, תפסיר רס"ג על התורה - תימן, המאה 
ה-18-20

שחיבר  יהודית  לערבית  התורה  תרגום  רס"ג,  תפסיר  כתב-יד, 
רבינו סעדיה גאון. ]תימן, המאה ה-18/19 והמאה ה-20[. 

כתב היד כולל חלקים שנכתבו בתקופות שונות. דפים ]45-102[ 
 ]19-44[ דפים  בקירוב.  ה-18  למאה  אופיינית  עתיקה  בכתיבה 
כתיבה  מאוחרת,  מעט  כנראה השלמה מתקופה  שונה  בכתיבה 
אופיינית למאה ה-19 בקירוב. דפים ]2-18; 103-106[ הם השלמות 
השונות  ההשלמות  לאחר  כי  נראה  ה-20[.  ]המאה  מאוחרות 

נמצא החיבור לפנינו בשלמותו.
]2-106[ דף. 31 ס"מ. נייר מסוגים שונים. מצב משתנה. מצב כללי 
רישומים.  פטריה.  עקבות  מהדפים  בחלק  וקרעים.  בלאי  בינוני. 

כריכה חדשה.
נדיר למצוא את החיבור בכתב-יד כספר בפני עצמו. תפסיר רס"ג 
לצד  מיוחד  בטור  תורה",  "כתר  תאג'  בספרי  כלל  בדרך  מופיע 

המקרא ותרגום אונקלוס. 

פתיחה: $500 

235. Manuscript, Prayers for the High Holidays, 
Selichot, Tikkunei Shabbat – Yemen, 18th 
Century
Manuscript, prayers and piyyutim for Rosh 
Hashanah and Yom Kippur, selichot and Tikkunei 
Shabbat. Yemen, [ca. 18th century].
The manuscript is comprised of (incomplete) parts of 
manuscripts, in Yemenite script from various writers 
(supralinear vocalization to some leaves).
Inscription on the first leaf, in Judeo-Arabic, dated 
1807. On p. 12b, inscription dated 1805, attesting to 
the sale of the manuscript, signed by "Moshe son of 
Yosef Kar'a(?)" and "Haron son of Yichye al-Tzayihi". 
Ownership inscription on p. 44b in Judeo-Arabic 
dated 1777, signed by "Yosef son of Moshe".
[80] leaves. Final leaf blank. 15 cm. High-quality 
paper. Good condition. Stains. New binding.

Opening price: $300

235. כתב-יד, תפילות לימים נוראים, סליחות, תיקוני 
שבת - תימן, המאה ה-18

סדר  הכיפורים,  ויום  השנה  לראש  ופיוטים  תפילות  כתב-יד, 
סליחות, תיקוני שבת. תימן, ]המאה ה-18 בקירוב[.

כתבי-יד,  של  שלמים[  ]לא  חלקים  ממספר  הורכב  היד  כתב 
בכתיבה תימנית, מכותבים שונים ]ניקוד-עליון בחלק מהדפים[.

]לשטרות,  ב'קי"ח  משנת  בערבית-יהודית,  רישום  הראשון  בדף 
ב'קי"ו  משנת  מכירה  שטר  ]12/ב[  בדף   .]1807 ליצירה,  תקס"ז 
יוסף  ן'  "משה  חתומים  עליו   ,]1805 ליצירה,  תקס"ה  ]לשטרות, 
בעלות  רישום  ]44/ב[  בדף  אלציחי".  יחיא  ן'  ו"הרון  קארעא]?[" 
 ,]1777 ליצירה,  תקל"ז  ]לשטרות,  ב'פ"ח  משנת  בערבית-יהודית 

עליו חתום "הצעיר יוסף ן' משה יצ"ו".
]80[ דף. הדף האחרון ריק. 15 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב. כתמים. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $300 
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237. Manuscript – Midrash HaGadol – Yemen, 16th/17th Century
some omissions (corresponding with p. 238, line 23 – 
p. 577, line 8 of the Mossad HaRav Kook edition).
Several marginal glosses.
[57] leaves. 28 cm. Fair condition. Stains, dampstains 
(some dark). Marginal tears and wear. Open tears 
to several leaves, affecting text. Worming, affecting 
text. New binding.

Opening price: $500

Manuscript, Midrash HaGadol, by R. David son of 
Amram al-Adeni. [Yemen, 16th/17th century].
Two incomplete manuscripts bound together. The 
first manuscript (leaves 1-7) contains part of the 
Book of Shemot, Torah portions Teruma – Ki Tisa 
(corresponding with p. 602, line 26 – p. 659, line 10 
of the Mossad HaRav Kook edition). The second 
manuscript (leaves 8-57) contains sections of the Book 
of Devarim, Torah portions Re'eh – Ki Tetze, with

237. כתב-יד - מדרש הגדול - תימן, המאה ה-16/17
כתב-יד, מדרש הגדול, לרבי דוד בן עמרם העדני. ]תימן, המאה 

ה-16/17[.
שני חלקי כתבי-יד שנכרכו יחד. בכתב-היד הראשון )דפים 1-7( 
קטעים מספר שמות, פרשות תרומה-כי תשא )מקביל למהדורת 
מוסד הרב קוק עמ' תרב, שורה 26 - עמ' תרנט, שורה 10(. בכתב-
ראה-כי  פרשות  דברים,  מספר  קטעים   )8-57 )דפים  השני  היד 
תצא, עם מעט חסרונות )מקביל למהדורת מוסד הרב קוק, עמ' 

רלח, שורה 23 - עמ' תקעז, שורה 8(.
מספר הגהות בשולי הגליונות. 

)חלקם  רטיבות  כתמי  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   28 דף.   ]57[
כהים(. קרעים ובלאי בשוליים. קרעים חסרים במספר דפים, עם 

פגיעה בטקסט. סימני עש, עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $500 

236. Manuscript, Tafsir of Rabbi Saadya Gaon 
on the Torah – Yemen, 18th-20th Centuries
Manuscript, Tafsir of R. Saadya Gaon, Judeo-Arabic 
translation of the Torah, composed by R. Saadya 
Gaon. [Yemen, 18th/19th century and 20th century].
The manuscript is comprised of several manuscript 
parts scribed in different periods. Leaves [45-102] 
– script typical of ca. 18th century. Leaves [19-44], 
different hand, presumably completed at a slightly 
later date, ca. 19th century. Leaves [2-18; 103-106] 
are later additions [20th century]. It appears that 
the combined manuscript comprises the complete 
composition. 
[2-106] leaves. 31 cm. Various types of paper. 
Condition varies. Overall fair condition. Wear and 
tears. Mold stains to some leaves. New binding. 
It is rare to find a manuscript of this work as a 
book on its own. Tafsir of R. Saadia Gaon is usually 
included in Taj books of the Torah, in a separate 
column alongside the text of the Torah and Targum 
Onkelos.

Opening price: $500
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239. Manuscript – Three Megillot and Tikkun 
Leil Shavuot – Yemen, 19th Century
Manuscript, three Megillot – Shir HaShirim, Ruth and 
Kohelet, with Targum and the Rashi commentary, and 
with Tikkun Leil Shavuot. [Yemen, ca. 19th century]. 
Neat Yemenite script, decorated in red ink. The 
manuscript begins with Shir HaShirim, followed 
by Tikkun Leil Shavuot, Megillat Ruth and Megillat 
Kohelet. Sublinear vocalization to Megillot and 
Tikkun, and supralinear vocalization to Targum. 
The Rashi commentary to Shir HaShirim is written 
at the end of the Megillah, consecutively. The Rashi 
commentary to Ruth and Kohelet is written beneath 
the text of the Megillah and Targum.
Ownership inscriptions on several leaves.
[110] leaves (one leaf of Shir HaShirim – chapter 5, 
erroneously bound in the middle of chapter 1). 16 
cm. Good condition. Stains. Tears to several leaves, 
repaired. Open tear to corner of one leaf, affecting 
text. Worming. Old binding.

Opening price: $400

 - שבועות  ליל  ותיקון  מגילות  שלוש   - כתב-יד   .239
תימן, המאה ה-19

עם תרגום  וקהלת,  רות  שיר השירים,   – מגילות  כתב-יד, שלוש 
ארמי ופירוש רש"י, ועם תיקון ליל שבועות. ]תימן, המאה ה-19 

בקירוב[.
כתב-היד  בראש  אדומה.  בדיו  מעוטרת  נאה,  תימנית  כתיבה 
מגילת שיר השירים, לאחר מכן מופיע תיקון ליל שבועות, אחריו 
מגילת רות ולבסוף מגילת קהלת. נוסח המגילות והתיקון מנוקד 
בניקוד תחתון, התרגום הארמי מנוקד בניקוד עליון. פירוש רש"י 
למגילת שיר השירים מופיע בסופה ברצף. פירוש רש"י למגילות 

רות וקהלת מופיע מתחת נוסח המגילה והתרגום. 
רישומי בעלות במספר דפים.

שלא  בטעות  נכרך  ה[  ]פרק  השירים  משיר  אחד  )דף  דף   ]110[
קרעים  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   16 א[(.  פרק  ]באמצע  במקומו 
בפינת  ופגיעה בטקסט  דפים, משוקמים. קרע עם חסרון  במספר 

אחד הדפים. סימני עש. כריכה ישנה.

פתיחה: $400 

238. כתב-יד - דיואן - תימן
בקירוב[.  ה-19  המאה  ]תימן,  ופיוטים.  זמירות   – דיואן  כתב-יד, 

עברית וערבית-יהודית.
פורמט צר וארוך.

כהים  )כתמים  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   33.5 עמ'.   ]159[
וכתמי רטיבות(, קרעים ובלאי. סימני עש. כריכה ישנה. 

לשעבר כתב-יד מהלמן 88.

פתיחה: $400 

238. Manuscript – Diwan – Yemen
Manuscript, Diwan – songs and piyyutim. [Yemen, 
ca. 19th century]. Hebrew and Judeo-Arabic.
Tall and narrow format.
[159] pages. 33.5 cm. Good-fair condition. Stains 
(dark stains and dampstains), tears and wear. 
Worming. Old binding. 
Provenance: Mehlman Ms. 88.

Opening price: $400
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תימן  עולי  קהילת  מוסדות  של  היסוד  פנקס   .241
"תורת  וישיבת  לדוד"  "תהילה  חברת   - בירושלים 

משה" - ירושלים, תרנ"ב-תרנ"ג

חשבונות  חתומים,  ומסמכים  תקנות  הכוללים  פנקסים,  שני 
ירושלים,  תימן.  עולי  קהילת  ורבני  ראשי  והעתקי מכתבים, של 
תרנ"ב-תרנ"ג ]1892-1893[, עם רישומי חשבונות עד שנת תרנ"ט 

בקירוב.
התמיכה  מוסדות  התייסדות  מראשית  מוקדמים,  מסמכים 
העיקריים בלימוד התורה אצל בני הקהילה: ישיבת "תורת משה" 
]ללימוד גמרא ופוסקים[, חברת "תהלה לדוד" ]לאמירת תהילים 
להחזקת  אור"  "תורה  וחברת  המערבי[  הכותל  יד  על  במנין 

ה"תלמוד תורה" לילדי הקהילה.
שנכתבו  החברה,  של  היסוד  תקנות  מופיעות  הראשון  בפנקס 
בשנת תרנ"ב, עם החתימות של הרבנים וראשי הקהילה: "...באנו 
בשורותיים אלו, להודיע לכל קורא, כי בראותינו אנחנו יחידי עדת 
התימנים חת"מ ]חתומים מטה[, שקהל עדתינו אין להם שארית 
ישיבת תלמוד בארץ, כדרך שאר הקהלות הנכבדות תושבי עיה"ק 
ירושלים... לזאת קמנו ונתעודד ויסדנו שתי מטרות יקרות, האחת 
ישיבת לימוד גמרא ושאר פוסקים בכל יום... ונקראת בשם 'ישיבת 
תורת משה'. גם את השנית החברה ההדורה בשם 'תהלה לדוד' 
נקראה, בעמדה נכח פני ה' בתפלה ובתחנונים, בכל יום תמיד כל 
זקנים... מול שער השמים  ה' ספרי תלים משלימים המה עשרה 

לפני כותל המערבי...".
העדה  חשובי  של  חתימות   11 מופיעות  הזה  היסוד  מסמך  על 
התימנית: "הצעיר סעדיא בן שלמה אלנדף", "הצ' אהרן בן לא"א 
אלשיך";  הלוי  יוסף  לא"א  בן  שלום  "הצעיר  הכהן";  חטר  אהרן 
ן'  יחיא  "הצ'  יצ"ו";  נדאף  חיים  בן  עזריאל  וצעיר[  ]קל  "קלו"ץ 
לא"א יחיא ]שעתאל[ הלוי יצ"ו"; "שלום ן' חיים נדאף"; "הצעיר 
חיים  ב"ר  אברהם  וצעיר[  ]הקל  "הק"ו  צפירה";  יוסף  ן'  סעדיה 
אלנדאף יצ"ו"; "הצ' עמנואל ן' שלום אלנקאש יצ"ו"; "הצ' חיים 

ב"ר סעיד ]סעדיה[ דמתי"; "ע"ה יוסף בן שלום שרפי".
לסדרי  משה"  "תורת  ישיבת  לומדי  התחייבות  הדף,  בהמשך 
הלימוד הקבועים, מהתאריך כ"ח ניסן תרנ"ג, עם שבע חתימות 

וחותמת הישיבה.
חשבונות,  רישומי  השני:  ובפנקס  הראשון  הפנקס  דפי  בשאר 
תקנות, פרוטוקולים וקבלות חתומות ע"י ראשי העדה התימנית, 
העתקי מכתבים שנשלחו לתורמים ומכתבי תורמים ]עם חתימות 
הכספיים  התומכים  שהיו  בירושלים,  הבוכרית  העדה  גבירי 

העיקריים של העדה התימנית הענייה[. 
שני פנקסים. כ-83 עמ' כתובים. 15-17 ס"מ בקירוב. נייר יבש. מצב 

כללי טוב. כתמים וקרעים. נתונים בכריכות חדשות.

פתיחה: $500 

240. כתב-יד, הפטרות - תימן
לשבתות  השבוע,  )לפרשיות  השנה  לכל  הפטרות  כתב-יד, 
מיוחדות ולמועדים(, עם תרגום ארמי, כמנהג תימן. ]תימן, המאה 

ה-19 בקירוב[.
כתיבה תימנית, מנוקדת. בראש כתב-היד נכרך דף שער מכתב-יד 
אחר של הפטרות, עם פרט השנה ב'ר"ג לשטרות )=תרנ"ב ליצירה 
סלימאן  לא"א  ן'  "אברהם  של  מסולסלת  חתימה  עם   .)1892

צבע]?[".
]115[ דף. 22.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בלאי וקרעים. סימני 

עש. מספר דפים מנותקים. כריכת חדשה.

פתיחה: $300 

240. Manuscript, Haftarot – Yemen
Manuscript, Haftarot for the entire year (for the 
weekly Torah portions, special Shabbatot and 
festivals), with Aramaic Targum, according to the 
Yemenite rite. [Yemen, ca. 19th century]. 
Yemenite script, vowelized. Bound with a title page of 
another manuscript of Haftarot, with a chronogram 
indicating the year 1892. With a calligraphic signature 
of "Avraham son of Suleiman [---]".
[115] leaves. 22.5 cm. Fair-good condition. Stains, 
wear and tears. Worming. Several detached leaves. 
New binding.

Opening price: $300
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The rest of the first notebook and the second notebook contain: account records, 
regulations, protocols and receipts signed by the leaders of the Yemenite 
community, copies of letters sent to donors and letters from donors (with the 
signatures of the wealthy members of the Bukharan community in Jerusalem, who 
were the main supporters of the impoverished Yemenite community).
Two notebooks. Approx. 83 written pages. Approx. 15-17 cm. Dry paper. Overall 
good condition. Stains and tears. New bindings.

Opening price: $500

241. Founding Pinkas of the Institutions of the Yemenite Community in 
Jerusalem – The Tehilla LeDavid Society and the Torat Moshe Yeshiva – 
Jerusalem, 1892-1893
Two notebooks, comprising regulations and signed documents, accounts and 
copies of letters, from the leaders and rabbis of the community of Yemenite 
immigrants in Jerusalem. Jerusalem, 1892-1893, with account records until ca. 1899.
Early documents, from the early days of the founding of the main institutions 
supporting Torah study in the community: the Torat Moshe yeshiva (for study 
of Talmud and halachic literature), the Tehilla LeDavid society (for the recital of 
Psalms in a minyan by the Western Wall) and the Torah Or society supporting the 
boys' school of the community.
The first notebook contains the founding regulations of the society, recorded in 
1892, with the signatures of the rabbis and community leaders: "…we wish with 
these lines, to inform all readers, that we, leaders of the Yemenite community 
whose signatures appear below, realized that our community has no Talmudic 
yeshiva in this country, unlike other respectable communities in Jerusalem… 
Therefore, we rose and gained strength, and set two important goals, one is [the 
establishment of] a yeshiva for the study of the Talmud and halachic literature 
every day… named the Torah Moshe yeshiva. The second is [the establishment 
of] the glorious society named Tehilla LeDavid, to stand before G-d in prayer 
and supplication… ten elders will complete the Five Books of Tehillim every 
single day… opposite the gates of Heaven, the Western Wall…".
The founding regulations are signed by 11 prominent members of the Yemenite 
community: "Saadia son of Shlomo Alnaddaf", "Aharon son of Aharon Hoter 
HaKohen", "Shalom son of Yosef HaLevi Alshech"; "Azriel son of Chaim Naddaf", 
"Yichye son of Yichye [Shi'tal] HaLevi"; "Shalom son of Chaim Naddaf"; "Saadya 
son Yosef Tzefira"; "Avraham son of R. Chaim Alnaddaf"; "Emmanuel son of 
Shalom Alnakash", "Chaim son of R. Sa'id [Saadia] Damti", "Yosef son of Shalom 
Sharafi". 
Following the signatures is a commitment by the members of the Torat Moshe 
yeshiva to adhere to the set study programs, dated 28th Nissan 1893, with seven 
signatures and the stamp of the yeshiva. 
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242. Manuscript – Yoreh Chata'im and Goralot – Decorated Title Pages – Aden, 
1906 – With Poem in Honor of the Queen of England
Manuscript, Yoreh Chata'im and Goralot (order of the chapters of the counsel of Achitofel). 
Aden (Yemen), 1906.
Neat script with calligraphic headings and title pages. Titles and some headings decorated 
in colored pencils.
Signatures of the writer, R. Meush (Moshe) Selim Banin, on the decorated title pages (the 
Banin family was a wealthy family of rabbis, leaders of the Aden community for several 
generations). At the beginning of the volume, signatures of the writer in English and 
Arabic, dated 1906. 
Enclosed: A handwritten leaf, entitled "G-d save the Queen", with a poem in Hebrew and 
English in honor of the Queen of England: "G-d save our gracious Queen… O grant her 
long to see / Friendship and amity…" (Aden was at that time a British colony in Southern 
Yemen).
[3], 2-151 leaves. 20.5 cm. Good condition. Stains. Minor worming. Old binding with 
leather spine. 

Opening price: $500

242. כתב-יד - ספר יורה חטאים וספר גורלות - 
שערים מאויירים - עדן, תרס"ו - עם שיר לכבוד 

מלכת אנגליה

כתב-יד, ספר יורה חטאים וספר גורלות )"סדר פרקי עצת 
אחיתופל"(. עדן )תימן(, תרס"ו ]1906[.

קליגרפית.  בכתיבה  ושערים  כותרות  עם  נאה  כתיבה 
וצבועות  מעוטרות  מהכותרות  וחלק  השערים  מסגרות 

בעפרונות צבעוניים. 
משה  "הצעיר  הכותב:  חתימות  המאויירים,  בשערים 
סלים בנין" ]משפחת ַּבִנין היתה משפחת עשירים ורבנים, 
ממנהיגי הקהילה בעדן במשך כמה דורות[. בראש הכרך 

חתימות באנגלית ובערבית של הכותב, משנת 1906. 
"שיר  הכותרת  עם  בכתב-יד,  דף  נמצא  הספר  דפי  בין 
בעברית  שיר  ובו   ,"G-d save the Queen  – המלכות 
ואנגלית לכבודה של מלכת אנגליה: "מלכת חן שמור נא 
האל... כל ימי מלכותה תראה שלום ביתה..." ]עדן היתה 
מושבה בריטית, בדרומה של תימן, בקצה חצי האי ערב[.
20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש  ]3[, ב-קנא דף. 

קלים. כריכה ישנה עם שדרת עור.

פתיחה: $500 
242b 242a
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243. Collection of Books Printed in Aden (Yemen), 1893-1929
Five books printed in Aden, Yemen, 1893-1929. 
1-2. Mekor Chaim, laws of Terefot by R. Yichye son of R. Yaakov Tzalach of Sanaa. Aden, [1893]. Bound with: Petach 
HaOhel, laws of Gittin, with laws of Kiddushin and Ketubot, by R. Yichye Amud. Aden, [1894].
In Mekor Chaim, many glosses in Yemenite script and large tears (affecting text); lacking several leaves.
3. Ilui HaNeshamot, study order for the elevation of the souls of the departed, following the Aden rite. Aden, [1902].
4. Chupat Chatanim, poems and piyyutim, by R. Shalom Shabazi. Aden, [1925].
5. Zemirot Yisrael, poems and piyyutim for Shabbat and Festivals. Aden, [1929]. Some piyyutim printed in Judeo-
Arabic.
Five books in four volumes. Size and condition vary. 
Until the late 19th century, for lack of a Hebrew printing press in Yemen, almost all work of Yemenite rabbis were 
copied by hand. The first press was established in 1891, in Aden (then under British rule). Only about twenty Hebrew 
books were printed there (see: Yaari, The Hebrew Press in Aden, in: HaDefus HaIvri BeArtzot HaMizrach, Jerusalem, 
1937, pp. 86-91. Yaari records 13 titles printed in Aden).

Opening price: $300

)תימן(, שנות  בעדן  ספרים שנדפסו  אוסף   .243
הת"ר

חמישה ספרים שנדפסו בעדן שבתימן, בשנות הת"ר:
1-2. ספר מקור חיים, הלכות טרפות מר' יחיא ב"ר יעקב 
פתח  ספר  עם:  כרוך   .]1893 ]תרנ"ג  עדן,  מצנעא.  צאלח 
מאת  וכתובות,  קדושין  הלכות  עם  גיטין,  הלכות  האהל, 

רבי יחיא עמוד. עדן, ]תרנ"ד 1894[. 
קרעים  תימנית,  בכתיבה  רבות  הגהות  חיים  מקור  בספר 

גסים עם חסרון ופגיעה בטקסט, ומספר דפים חסרים.
נשמות  ולימוד לעילוי  3. ספר עלוי הנשמות, סדר קריאה 

הנפטרים, כפי מנהג קהילת עדן. עדן, ]תרס"ב 1902[. 
4. ספר חופת חתנים, קובץ שירים ופיוטים, מאת רבי שלום 

שבזי. עדן, ]תרפ"ה 1925[. 
ליום  ופיוטים  ותשבחות  שירות  ישראל,  זמירות  ספר   .5
השבת ולימים טובים. עדן, ]תרפ"ט 1929[. חלק מהפיוטים 

נדפסו בערבית-יהודית. 
5 ספרים ב-4 כרכים. גודל ומצב משתנים.

ככל  ורוב  בתימן,  עברי  דפוס  התקיים  לא  הדורות  בכל 
חיבוריהם של חכמי תימן היו נכתבים ומועתקים ביד. רק 
בשלהי המאה ה-19, בשנת תרנ"א, נוסד דפוס עברי בעיר 
עדן )עיר החוף של תימן שהיתה אז תחת שלטון בריטי(, 
אך למעשה נדפסו בעדן בסביבות עשרים ספרים עבריים 
הדפוס  בתוך:  בעדן,  העברי  הדפוס  יערי,  )ראה:  בלבד 
העברי בארצות המזרח, ירושלים תרצ"ז, עמ' 86-91. יערי 

מונה 13 כותרים שנדפסו בעדן(. 

פתיחה: $300 

243b 243a243c



257

יהדות פרס, בבל והודו – כתבי יד וספרי דפוס

אספהאן,   - אספהאן  קהילת  וראשי  חכמי  מאת  מונטיפיורי  משה  אל  מכתב   .244
תרל"ג

הקהילה.  וראשי  חכמי  בחתימת  )איראן(,  אספהאן  מקהילת  מונטיפיורי  משה  אל  שנשלח  מכתב 
אספהאן, תרל"ג ]1873[.

מכתב ארוך בו מתנים בני הקהילה את מצוקתם וצערם תחת שלטונו של "המלך שלנו ששמו נאצרדין" 
– נאסר א-דין, השליט הרביעי בשושלת הקאג'ארית – השאה של איראן באותה תקופה. המכתב נכתב 
באירופה  לביקור  שנסע  הראשון  הפרסי  השליט  היה  הוא  בלונדון.  א-דין  נאסר  של  ביקורו  לקראת 
ונפגש שם עם מלכי ומנהיגי היבשת. קהילת אספהאן מבקשת במכתב שלפנינו כי מונטיפיורי ישתדל 

עבורם בפגישתו עם השאה.
וחותמים  בכתב-ידם,  מילים  מספר  המוסיפים  אספהאן,  קהילת  וראשי  חכמי  חתומים  המכתב  על 
בחתימותיהם המסולסלות ובחותמותיהם: רבי יהודה ב"ר יוסף, רבי חזקיה ב"ר מרדכי, רבי אברהם 
ב"ר יחזקאל, רבי אברהם ב"ר משה, רבי אברהם ב"ר יעקב, רבי יוסף שלום ב"ר חיא ורבי משה ב"ר 

ישועה. 
משה מונטיפיורי פעל רבות להטבת מצבם של יהודי פרס במאה ה-19. בתקופת השושלת הקאג'ארית 
ומונטיפיורי פעל למענם ללא לאות, בכל האמצעים שעמדו  היהודים בפרס מרדיפות קשות,  סבלו 
להפסקת  התערב  המוסלמים,  שכניהם  ידי  על  שנרדפו  משהד  אנוסי  על  להגן  פעל  הוא  לרשותו. 
בזמן הרעב הכבד שפקד את פרס בשנים  ועוד.  יהודי בארפורוש,  ונגד  יהודי המדאן  נגד  הרדיפות 
של  רגישותו  על  מכליה.  פרס  יהודי  את  להציל  אירופה  יהדות  את  מונטיפיורי  גייס   ,1871-1872
מונטיפיורי לאחיו היהודים בפרס תעיד בין היתר שורה ביומנו )מיום 25 במרץ 1865(, בו מספר כי 
השמועות על הרדיפות בהמדאן הדירו שינה מעיניו: "אתמול בלילה לא יכולתי לישון, כי חשבתי על 

אחי האומללים הסובלים בפרס".
ביניהם  ללונדון בשנת תרל"ג. לפגישה  נאסר א-דין בהגיעו  נפגש מונטפיורי עם השאה  זו  במסגרת 
נודעה השפעה רבה על יחסו של השאה אל היהודים, ומאז ואילך הוטב מצבם באופן יחסי. לאחר 
יהודי פרס.  ובו הוא מביע את רצונו להגן על  )באנגלית(  הפגישה קיבל מונטיפיורי מהשאה מכתב 
לקהילות  ושיגרו  בדפוס-אבן  הדפיסו  ולעברית,  לפרסית  תירגמו  הזה,  המסמך  את  לקח  מונטיפיורי 
פרס. הוא צירף למסמך זה מכתב משלו בו ביקש מיהודי פרס להתפלל למען השאה, והמליץ להם 
לתלות את המסמך בפתח הכניסה של בתי הכנסת בקהילותיהם )על כך ועל פעילותו של מונטיפיורי 
למען יהודי פרס, ראה: אמנון נצר, מונטיפיורי ויהודי פרס – פרשיות נבחרות, בתוך: פעמים, קובץ 20, 

1984, עמ' 55-67(. 
· מצורפת: מעטפה שבה נשלח המכתב, עם רישום מליצי של המען, ועם חותמות של רבי יהודה ב"ר 

יוסף ורבי חזקיה ב"ר מרדכי.
]1[ דף )מכתב(. 27 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי, קמטים וסימני קיפול. מעט דהיית דיו. 

7.5 ס"מ. מצב טוב. X11.5 .מעטפה +

פתיחה: $300 

Iraqi, Iranian and Indian Jewry – Manuscripts and Booksיהדות פרס, בבל והודו - כתבי יד וספרי דפוס
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245. כתב-יד בפרסית-יהודית על דפים צבעוניים
מאת  וזּוַלְיכ'א,  יוסף  ]מעשה  בפרסית-יהודית  חיבורים  כתב-יד, 
המשורר שועלה; וחיבורים נוספים[. ]המרחב הפרסי, המאה ה-19 

בקירוב[. 
נייר  על  מרחבם(,  גדול  שגובהם  )דפים  פנקס  בפורמט  כתב-יד 
צבעוני, בגווני תכלת, סגול, לבן, צהוב וכתום )כרוכים לסירוגין(. 

]197[ דף )ועוד כ-15 דפים ריקים(. גובה הדפים: 22 ס"מ בקירוב. 
בינוני- בין הדפים,  בקירוב. מצב משתנה  ס"מ   14 רוחב הדפים: 

טוב. כתמים, בלאי וקרעים. כריכת קלף עתיקה, פגומה.

פתיחה: $400 

244. Letter to Moses Montefiore 
from the Rabbis and Heads of 
the Isfahan Jewish Community – 
Isfahan, 1873
A letter sent to Moses Montefiore from 
the Jewish community of Isfahan (Iran), 
signed by the rabbis and heads of the 
community. Isfahan, 1873.
A lengthy letter, expressing the plight 
of the community under the rule of 
"our king, Nassereddin" – Naser al-Din, 
fourth monarch of the Qajar dynasty, 
the Shah of Persia at that time. The 
letter was written in anticipation of 
Naser al-Din's visit to London. Naser 
al-Din was the first Persian monarch 
to formally visit Europe, to meet with European 
kings and leaders. In this letter, the community of 
Isfahan asks Montefiore to lobby on their behalf at 
his meeting with the Shah. 
The letter is signed by the rabbis and heads of the 
Isfahan community, who added some words in their 
handwriting. Calligraphic signatures and stamps 
of: R. Yehuda son of R. Yosef, R. Chizkia son of R. 
Mordechai, R. Avraham son of R. Yechezkel, R. 
Avraham son of R. Moshe, R. Avraham son of R. 
Yaakov, R. Yosef Shalom son of R. Chiyya and R. 
Moshe son of R. Yeshua.
Moses Montefiore was very active on behalf of 
Persian Jewry in the 19th century. Under the rule 
of the Qajar dynasty, the Jews suffered severe 
persecution, and Montefiore worked relentlessly to 
assist them, employing all means at his disposal. 
He assisted Mashhadi Jews who were persecuted 
by Muslims, attempted to stop the persecution of 
the Jews in Hamadan and Barfrouch (present day 
Babol), and so on. During the Great Persian famine 
of 1871-1872, Montefiore led the collection of funds 
among European Jewry to afford relief to the Jews 
of Persia. Montefiore's empathy and concern for his 
Jewish brethren in Persia is also expressed in a diary 

entry he wrote on March 25, 1865: "I could not sleep 
last night for thinking of our poor brethren in Persia". 
In 1873, Montefiore met Naser al-Din in London. 
This audience greatly affected the Shah's policy 
towards the Jews, leading to an amelioration in their 
condition. Afterwards, Montefiore received a letter 
from the Shah (in English), in which he expressed his 
willingness to protect Persian Jewry. Montefiore had 
the letter translated into Persian and Hebrew, and 
sent lithographed copies to the Jewish communities 
in Persia. In an accompanying letter, he requested 
that the Jews pray for the Shah and suggested that 
they hang the Shah's letter at the entrances of their 
synagogues (see: Amnon Netzer, Montefiore and the 
Jews of Persia, in: Pe'amim, XX, 1984, pp. 55-67). 
· Enclosed: the envelope in which this letter was sent, 
addressed to Montefiore with a poetic inscription. 
Stamps of: R. Yehuda son of R. Yosef and R. Chizkia 
son of R. Mordechai.
[1] leaf (letter). Approx. 27 cm. Good-fair condition. 
Stains and wear, creases and folding marks. 
Occasional faded ink. + Envelope. 7.5 X 11.5 cm. 
Good condition.

Opening price: $300
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246. כתב-יד, זמירות ופיוטים - שרח מי כמוך, שרח עשרת הדברות, שרח שיר השירים ומסכת דרך ארץ - ארצות המזרח 
כתב-יד, פיוטים וזמירות לזמנים שונים ו"שרח" )תרגום ופירוש בערבית-יהודית( למספר חיבורים. ]ארצות המזרח )סוריה/ארץ ישראל/בבל?(, 

המאה ה-19/20[.
בראש כתב היד עמוד "שער" ריק, ללא כיתוב, עם מסגרת מאוירת. עיטורים נאים וקישוטי מסגרות סביב תיבות הפתיחה במספר דפים. 

בחלקו הראשון של כתב-היד אוסף פיוטים וזמירות לזמנים שונים: לחג הפורים, לחג הפסח, ליום השבת, ועוד. באחד הדפים מופיע הפיוט: "שירו 
נא לאל שירים על גאולת העברים, בנפול זרע הנוצרים, ביד בני ישמעאל..." ]פזמון מאת רבי שלום מהאדיב, בעקבות המאורעות שפקדו את 

יהודי ארם צובא בעקבות מרד הדרוזים בשנות התר"כ[. 
בהמשך כתב היד מופיעים חיבורי "שרח" לפיוט מי כמוך, לעשרת הדברות, לשיר השירים ולמסכת דרך ארץ, בחלקם מופיע גם הנוסח העברי. 
למעלה מ-150 עמודים כתובים )ועוד דפים רבים ריקים(. 18.5 ס"מ. נייר יבש בחלקו. מצב בינוני-טוב. כתמים, קרעים ובלאי. קרע עם פגיעה 

במסגרת השער. סימני עש. מספר דפים מנותקים. כריכה חדשה.

פתיחה: $400 

245. Judeo-Persian Manuscript, on Colored 
Paper
Manuscript, Judeo-Persian compositions (the 
tale of Yosef and Zuleicha, by the poet Shuela; 
and other compositions). [Iranian expanse, ca. 
19th century]. 
Manuscript in notebook format (tall leaves), on 
colored paper – light-blue, purple, white, yellow 
and orange (bound alternately).
[197] leaves (and another approx. 15 blank 
leaves). Height: approx. 22 cm. Width: approx. 
14 cm. Condition varies, fair-good. Stains, wear 
and tears. Early parchment binding, damaged.

Opening price: $400
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דרשות,  חידושים,   - שונים  מכותבים  כתב-יד   .247
השבעות  קמיעות,  סגולות,  רפואות,  גורלות,  פיוטים, 

ולחשים - ארצות המזרח, המאה ה-18/19

סגולות,  רפואות,  גורלות,  פיוטים,  דרשות,  חידושים,  כתב-יד, 
קמיעות, השבעות ולחשים. ]ארצות המזרח, המאה ה-18/19[.

כרך ובו מספר קונטרסים בכתב-יד שנכרכו יחד, מכותבים שונים 
בתקופות שונות, בכתיבה ספרדית ומזרחית.

שונים,  וזמנים  למצבים  ולחשים  סגולות  השבעות,  כולל:  הכרך 
)"השבעה  קמיעות  ונוסחאות  קמיעות  לכתיבת  הדרכות 
"פטום  סדר  ועוד(,  הלידה",  "למהר  לתינוק",  "לחישה  לקדחת", 
פי  על  עתידות  לחזות  סימנים  מזלות,  מצפת,  שהובא  הקטורת" 
)ללימוד  ומלואה"  "תבל  על  מוכר  לא  חיבור  האוויר,  מזג  תנאי 
)גורלות(, "רפיפת האברים",  לשון הקודש לנוער?(; "גורל אמת" 

246. Manuscript, Songs and Piyyutim – Sharh to Mi Chamocha, the Ten Commandements and Shir 
HaShirim, and Tractate Derech Eretz – The Middle East

The rest of the manuscript contains Sharh (Judeo-
Arabic translation and commentary) to the Mi 
Chamocha piyyut, to the Ten Commandements, Shir 
HaShirim and Tractate Derech Eretz, some include 
the original Hebrew text. 
Over 150 written pages (and many more blank 
leaves). 18.5 cm. Dry paper in part. Fair-good 
condition. Stains, tears and wear. Tear affecting title 
page border. Worming. Several detached leaves. 
New binding.

Opening price: $400 

Manuscript, piyyutim and songs for various 
occasions, and Sharh (Judeo-Arabic translation and 
commentary) to several compositions. [Middle East 
(Syria/Eretz Israel/ Iraq?), 19th/20th century].
The first page of the manuscript, intended as a title 
page, features a decorative border, without text. Initial 
words on several leaves within ornamental panels.
The first part of the manuscript contains a collection 
of piyyutim and songs for various occasions: Purim, 
Passover, Shabbat and more. One leaf features 
the piyyut composed by R. Shalom Mohadeb 
commemorating the massacres of the Jews of Aleppo 
during the Druze revolt in 1860. 
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247. Manuscript by Various Writers – Novellae, Homilies, Piyyutim, Lots, Cures, Segulot, Amulets, 
Hashbaot and Incantations – Oriental Lands, 18th/19th Century

Torah, Midrashim, Talmudic Aggadot and various 
topics; "Halatzot" (texts for writing letters), segulot 
("for love", "for an epidemic", "to win over one's 
enemy", and more), Tikkun for a plague, text for 
exorcising a dybbuk, Hashbaa for asking a question 
in a dream, homilies and eulogies ("Homily for 
righteous women", "Homily on the virtues of Eretz 
Israel", "Homily for Shabbat Teshuva", and more), 
Midrashei Pelia, commentaries and novellae to the 
Passover Haggadah, Tikkun HaTevilah, "Tikkun for 
one who marries a widow", Moladot, and more.
[200] leaves. Approx. 15 cm. Condition varies. Overall 
fair condition. Stains and wear. Tears to some leaves, 
affecting text. Detached gatherings and leaves. Old 
binding, detached. 

Opening price: $500

Manuscript – novellae, homilies, piyyutim, lots, 
cures, segulot, amulets, hashbaot and incantations. 
[Oriental lands, 18th/19th century].
Volume comprising several handwritten gatherings 
bound together, from various writers and periods, in 
Sephardic and Oriental script.
The volume includes: Hashbaot, segulot and 
incantations for various times and situations, 
instructions for writing amulets and texts of 
amulets ("Hashbaa for malaria", "Incantation for 
an infant", "To speed up birth", and more), Pitum 
HaKetoret from Safed, zodiacs, signs for predicting 
the future according to weather conditions, an 
unknown composition, "Tevel UMeloa" (the world 
and the fullness thereof – for teaching the Holy 
Tongue to youth?); "Goral Emet" (lots), "Refifat 
HaEvarim", commentaries and novellae on the

פירושים וחידושים על פרשיות התורה, על מדרשי חז"ל ואגדות 
הש"ס, ובנושאים שונים; "הלצות" )נוסחאות לכתיבת מכתבים(, 
תיקון  סדר  ועוד(,  אויב",  "לנצח  "למגפה",  )"לאהבה",  "סגולות" 
דרושים  חלום,  לשאלת  השבעה  דיבוק,  להוצאת  נוסח  למגפה, 
"דרוש  א"י",  "דרוש למעלת  לנשים צדקניות",  )"דרוש  והספדים 
על  וחידושים  פירושים  פליאה,  מדרשי  ועוד(,  תשובה",  לשבת 
אלמנה",  שנושא  למי  "תקון  הטבילה",  "תקון  פסח,  של  הגדה 

מולדות, סימני "רעמים", ועוד.
מצב  הקונטרסים.  בין  משתנה  מצב  בקירוב.  ס"מ   15 דף.   ]200[
פגיעות  עם  מהדפים,  בחלק  קרעים  ובלאי.  כתמים  בינוני.  כללי 

בטקסט. קונטרסים ודפים מנותקים. כריכה ישנה, מנותקת.

פתיחה: $500 
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248. Manuscript, Homiletics and Novellae on the Torah, the Haftarot 
and Pirkei Avot, Kabbalistic Homiletics and More – Persia, 19th Century
Manuscript, homiletics and novellae on the Torah portions and the haftarot, 
Pirkei Avot and Tehillim, tales, kabbalistic homiletics and various selections, by 
R. Yeshua son of Yosef. [Persia, 19th century].
Persian, oriental script. Handwritten by the author, who signed his name in 
several places: "Yeshua, who awaits salvation [in Hebrew – yeshua], son of 
Yosef". The year 1878 is mentioned twice, and in another place, it says: "I wrote 
this… Tevet 5641 [1880], when my teacher R. Yechezkel read from the Torah in 
memory of Esther daughter of Binyamin".
On p. [48a] the author quotes from the Quran (Arabic transliterated in 
Hebrew letters): "This, which may also be told in public, is from the Quran of 
Muhammad…" (in fact, this is a quote from the Shiite Hadith and not from the 
Quran). On p. [160a] is the text of a ketubah (marriage contract) from Kashan, 
1880, and on the last page is the text of a get (divorce contract) from Isfahan, 
1862.
The writer, R. Yeshua, was a close disciple of Mullah R. Yitzchak, grandson of 
the Or Shraga.
[176] leaves (over 250 written pages). Approx. 18 cm. Condition varies; fair-
good. Stains, tears and wear. Several detached leaves. Old binding, damaged.

Opening price: $500

249. כתב-יד - דרשות, מעשיות, חידושים ופירושים - חכמי משפחת "אור שרגא" 
ועוד 

וגימטריאות,  רמזים  ודרשות,  חידושים  שירים,  מעשיות,  תפילות,  שונים,  ליקוטים  כתב-יד, 
"הלצות", מכתבים, ועוד. ]פרס, ראשית המאה ה-20 בקירוב[.

ובוכרה. כולל  וקונטרסים בכתב-יד, ממספר כותבים, בהם כמה מחכמי פרס  כרך המאגד דפים 
גם חידושים על מסכת אבות, ספר תהלים והגדה של פסח. בין הדפים נכרכו גם כמה מכתבים.

כפי הנראה, עם הכותבים נמנים גם חכמים ממשפחת החכם מולא "אור שרגא". באחד הדפים 
מופיעה חתימת רבי "משה בכה"ר חכם רפאל אור שרגא זצוק"ל". כמו כן, מופיעות בספר כמה 

דרשות )מהשנים תרס"ג ותרע"ו( "לפטירת יאר צייט מו"ר מו"ר זקני ח"ר משה זצוק"ל". 
בין הדפים: "כוונות על ימים נוראים הק' התרפ"ג", "פרשת וישלח י"א חדשים לפטירת אדמו"ר אבא 
מארי ז"ל", "שמעתי ממורנו ורבנו ועט"ר הח' הש' מ"ו חזקייא כ"ץ ר"מ ור"מ דעי"ת בוכארא...", 
"שמעתי מהשד"ר מחב"ת וח"ר יצחק עזרא נר"ו"; כתבתי בברוגרד ]=בורוג'רד, איראן[ שנת שש 

אנכי על אמרת"ך" ]=תרס"א[. 
באחד הדפים מוזכרת "עי"ת ]עיר תהלה[ המדאן". בראש אחד הפירושים )על הגדה של פסח( 

נכתב: "כל חידוש שאמרתי על עצמי קראתי שמו ציב"ף ר"ל צעיר יעקב במהר"ר פלטיאל".
)בהם  בין הדפים. כתמים  בקירוב. מצב משתנה  ס"מ.   17 ריקים(.  דפים  כ-15  )מתוכם  דף   ]185[
כתמים כהים, עקבות רטיבות ועובש(, קרעים ובלאי. חלק מהדפים במצב גרוע, עם קרעים חסרים 

ופגמים שונים ועם פגיעה בטקסט. כריכת בד לא מקורית, פגומה. 

פתיחה: $500 

בקבלה  דרושים  אבות,  פרקי  ההפטרות,  התורה,  על  וחידושים  דרשות  כתב-יד,   .248
ועוד - פרס, המאה ה-19

כתב-יד, דרשות וחידושים על פרשיות התורה וההפטרות, פרקי אבות ותהלים, מעשיות, דרושים על פי 
הקבלה וליקוטים שונים, מאת רבי ישועה בן יוסף. ]פרס, המאה ה-19[.

כתיבה מזרחית בסגנון פרסי. כתיבה אוטוגרפית של מחבר, החותם במספר מקומות בכתב-היד: "צעיר 
ישועה הצופה לישועה בן א' יוסף הי"ו". בשני מקומות מופיעה השנה תרל"ח, במקום אחר נכתב: "כתבתי 

בו' בשבת כ"ד לירח טב"תרמ"א]![ שהיה מורי מ' יחזקאל קורא תורה בשביל אסתר בת א' בנימין נ"ע".
בדף ]48א[ מביא הכותב ציטוט מהקוראן )בערבית, באותיות עבריות(: "ועוד זה המעשה ג"כ טוב לדרוש 
לקהל שהוא מקראן מחמד שאומר: יא אבן אדם..." )למעשה, זהו ציטוט מהחדית' לפי המסורת השיעית, 
ולא מהקוראן עצמו(. בדף ]160א[ העתקת נוסח כתובה מכאשאן משנת תר"מ, ובעמוד האחרון העתקת 

נוסח גט מ"אצפהאן" )איספהן( משנת תרכ"ב.
הכותב, רבי ישועה, היה מתלמידיו המובהקים של מולא רבי יצחק, נכד ה"אור שרגא".

טוב-בינוני. כתמים,  בין הדפים,  18 ס"מ בקירוב. מצב משתנה  )למעלה מ-250 עמ' כתובים(.  דף   ]176[
קרעים ובלאי. מספר דפים מנותקים. כריכה ישנה, פגומה.

פתיחה: $500 
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249. Manuscript – Homiletics, Tales, Novellae and Commentaries – Torah Scholars of the Or Shraga Family, and Others
teacher… R. Chizkiya Katz, dean of Bukhara…", "I heard from the emissary R. 
Yitzchak Ezra"; I wrote in Borujerd (Iran), 1901".
One leaf mentions the city of Hamadan. At the top of one of the commentaries (to 
the Passover Haggadah), it is noted: "Every commentary that I innovated myself, I 
titled Tz.Y.B.P.– Tza'ir [the young] Yaakov son of R. Paltiel".
[185] leaves (including approx. 15 blank leaves). Approx. 17 cm. Condition varies. 
Stains (including dark stains, traces of past dampness and mold), tears and wear. 
Some leaves in poor condition, with open tears and damage, affecting text. Non-
original cloth binding, damaged. 

Opening price: $500 

Manuscript, various selections, prayers, tales, poems, novellae and homiletics, 
allusions and numerical values, letters and more. [Persia, ca. early 20th century].
Volume comprised of handwritten leaves and booklets, from several writers, 
including Persian and Bukharan Torah scholars. Includes novellae on Pirkei Avot, 
Tehillim and the Passover Haggadah. Several letters are bound amongst the leaves.
The writers presumably include Torah scholars from the family of Chacham 
(Mullah) Or Shraga. The signature of R. "Moshe son of Chacham Refael Or Shraga" 
appears on one leaf. Likewise, the book includes several homilies (from 1903 and 
1916) "for the yahrzeit of my grandfather, R. Moshe".
The leaves include: "Kavanot for the High Holidays, 1923", "Parashat Vayishlach, 
11 months from the passing of my father, Mari", "I heard from our master and
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חכמי  והגהות  חתימות   - שאלוניקי  מדפוסי  ספרים  שלושה   .250
משפחת "אור שרגא" מפרס

"אור  משפחת  חכמי  והגהות  חתימות  עם  שאלוניקי,  מדפוסי  ספרים  שלושה 
שרגא" מפרס: 

]תקע"ג  שאלוניקי,  מאייו.  יצחק  רפאל  רבי  מאת  דרושים,  הי"ם,  דרכי  ספר   ·
1813[. בשער חתימה וחותמות רבי משה ב"ר יצחק "נכד להמאור שרגא נ"ע" 
)מולא אג'בבא(. בדפי הספר מספר הגהות ארוכות, אחת מהן חתומה על ידו. 

בבטנת הכריכה הקדמית רישומים רבים בכתב-יד.
פינסו.  אברהם  רבי  מאת  התורה,  פרשיות  על  דרושים  שני,  תולעת  ספר   ·
אור  יצחק  ב"ר  לרבי משה  – הקדשה  בראש השער   .]1805 ]תקס"ה  שאלוניקי, 
חכם  בכ"ר  משה  חכם  כבוד  לאהובי...  נתונה  "מתנה  אג'בבא(:  )מולא  שרגא 
יצחק נין ונכד להרב חכם אור שרגא... הצעיר מכל בני עירי משה חיים הי"ו". 
בתחתית השער חותמת וחתימה מסולסלת של רבי משה ב"ר יצחק אור שרגא 
"הקדשה  השער  שאחרי  בדף  בשער.  נוספים  רישומים  מספר  אג'בבא(.  )מולא 
יוסף הכהן",  יותר של "צעיר המשתלח בשליותייהו דרבנן...  עצמית" מוקדמת 
ורישום לצדו של מולא אג'בבא: "ואני גואל האחרון..." עם חתימתו המסולסלת 
וחותמתו. בדפי הספר הגהות רבות, חלקן כנראה בכתב-ידו של מולא אג'בבא. 

· ספר שמו אברהם ח"א, "מערכות" על מעלת אברהם אבינו, מאת רבי אברהם 
החכם  בכה"ר  רפאל  "הצ']עיר[  חותמות   .]1867 ]תרכ"ז  שאלוניקי,  פאלאג'י. 
משה נכדו להמאור" )מולא רפאל, בנו של מולא אג'בבא(. מספר הגהות. חתימת 

וחותמת בנו רבי משה ב"ר רפאל שרגא. 
בין דפי הספרים נמצאות מספר פיסות נייר בכתב-יד.

משפחת "אור שרגא" מיזד, צאצאי המקובל "מולא אור שרגא", מגדולי רבניה של 
יהדות פרס. מולא אור שרגא כיהן ברבנות במשך עשרות שנים, ומכוחו נשארה 

יהדות יזד דבקה בלימוד התורה ובקיום מצוות, למרות ריחוקה ממרכזי היהדות. הוא וצאצאיו הנהיגו את יהדות פרס במשך כמאתים שנה. 
לפי המסופר הגיע הרב אור שרגא לעיר יזד לפני כמאתים וחמישים שנה מהעיר איספאהן, בה היו עשרה רבנים גדולים בתורה שהמלך גזר 
להורגם. שבעה מהם נהרגו על קידוש השם, ושלשת האחרים הצליחו לברוח ולהנצל. אחד מן השלשה היה מולא אור שרגא שהגיע ליזד. 
מעברו לעיר גרם לפריחתה של היהדות בעיר והפיכתה למרכז תורני. יהודי יזד היו גם מן הראשונים שעלו מפרס לירושלים, והקימו בה את 
קהילת ה"יזדים" המפורסמת. הרב אור שרגא וצאצאיו היו נערצים על יהודי פרס. ביניהם נודע במיוחד החכם רבי משה ב"ר יצחק, המכונה 

"מולא אג'בבא", שהיה רבה של יזד ונחשב כדמות פלאית )ראה אודותם: יוסף שרגא, מיזד לארץ הקודש, עמ' 157 ואילך(. 
3 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400 
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חכמי  והגהות  חתימות   - ליוורנו  מדפוסי  ספרים  ארבעה   .251
משפחת "אור שרגא" מפרס

· ספר שיירי כנסת הגדולה, חלק אורח חיים, מאת רבי חיים בנבנישתי. ליוורנו, 
]תקנ"ג[ 1792. 

חותמת  שרגא":  "אור  החכם  צאצאי  הרבנים  שושלת  חותמות  השער  בדף 
"הצעיר משה בן מאור" – בנו של ה"אור שרגא", חתימה וחותמת בנו: "הצעיר 
יצחק בכ"ר משה", חותמת נכדו: "הצעיר משה בכר יצחק ס"ט" )מולא אג'בבא(, 

ומספר חותמות נוספות. מספר הגהות.
· ספר תורה אור, חמשה חומשי תורה, עם תרגום ומפרשים. ליוורנו, ]תרכ"ג 

 .]1863
ושני  רפאל(,  )מולא  להמאור"  "נכד  משה  ב"ר  רפאל  רבי  חותמות  בשער: 
רישומים בכתב-יד: האחד, קינה על פטירת רבי משה ב"ר יצחק )"אדמו"ר משה 
שפיר"א זצוק"ל"; מולא אג'בבא( בחודש שבט תרע"ג, שכתב בנו )כנראה מולא 
רפאל, שחותמותיו מופיעות בשער(; והשני קינה על פטירת מולא רפאל, בחודש 
חשוון תש"ג, שכתב בנו רבי משה. חותמת של רבי משה האחרון בדף שאחרי 

השער. חותמות וחתימות נוספות. מספר הגהות.
· ספר מלל לאברהם, דרושים, מאת רבי אברהם סתהון. ליוורנו, ]תר"ג 1843[. 

כרוך עם: ספר דברי משה, מאת רבי משה סתהון. ליוורנו, ]תר"ד 1844[. 
עצמית  הקדשה  רפאל(.  )מולא  להמאור"  "נכד  משה  ב"ר  רפאל  רבי  חותמות 
בשער: "קניתי אותו לעבודת קוני קנין כספי ע"ה אברהם חלואה ס"ט", ורישום 
נוסף: "זה הספר מכרתי אותו למע' ח' מנחם יאודא הכהן ה"יו מתושבי עה"ק 
)אביו של  ירושת"ו ע"ה אברהם חלואה ס"ט"  טבריא ת"ו כ"ד השד"ר מעה"ק 
מולא רפאל, רבי משה ב"ר יצחק – מולא אג'בבא, הסכים על ספרו של השד"ר 
רבי אברהם חלואה – ספר מנחת אברהם(. רישומים וחותמות של רבי משה ב"ר 

רפאל שרגא. 
· ספר אדרת אליהו, דרושים, מאת רבי יוסף חיים מבגדאד בעל "בן איש חי". 
שרגא.  רפאל  ב"ר  משה  רבי  של  וחותמות  חתימות   .]1864 ]תרכ"ד  ליוורנו, 
חתימה נוספת: "הצעיר יוסף בן... יהודא הכהן זלה"ה בעיר טהראן... תרס"ד". 

רישום בעלות נוסף. מספר הגהות.
משפחת "אור שרגא" מיזד, צאצאי המקובל "מולא אור שרגא", מגדולי רבניה 
ומכוחו  כיהן ברבנות במשך עשרות שנים,  יהדות פרס. מולא אור שרגא  של 
נשארה יהדות יזד דבקה בלימוד התורה ובקיום מצוות, למרות ריחוקה ממרכזי 
לפי  שנה.  כמאתים  במשך  פרס  יהדות  את  הנהיגו  וצאצאיו  הוא  היהדות. 
המסופר הגיע הרב אור שרגא לעיר יזד לפני כמאתים וחמישים שנה מהעיר 
שבעה  להורגם.  גזר  שהמלך  בתורה  גדולים  רבנים  עשרה  היו  בה  איספאהן, 
ולהנצל. אחד  לברוח  ושלשת האחרים הצליחו  קידוש השם,  על  נהרגו  מהם 
מן השלשה היה מולא אור שרגא שהגיע ליזד. מעברו לעיר גרם לפריחתה של 
מן הראשונים שעלו  גם  היו  יזד  יהודי  תורני.  למרכז  והפיכתה  בעיר  היהדות 
מפרס לירושלים, והקימו בה את קהילת ה"יזדים" המפורסמת. הרב אור שרגא 
וצאצאיו היו נערצים על יהודי פרס. ביניהם נודע במיוחד החכם רבי משה ב"ר 
יצחק, המכונה "מולא אג'בבא", שהיה רבה של יזד ונחשב כדמות פלאית )ראה 

אודותם: יוסף שרגא, מיזד לארץ הקודש, עמ' 157 ואילך(. 
4 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300 

250. Three Books Printed in Salonika – Signatures and 
Glosses of the Torah Scholars of the Or Shraga Family, 
Persia
Three books printed in Salonika, with signatures and 
glosses by Torah scholars from the Or Shraga family, Persia:
· Darkei HaYam, homiletics, by R. Refael Yitzchak Mayo. 
Salonika, [1813]. Signature and stamp of R. Moshe son of R. 
Yitzchak "grandson of the Maor Shraga" (Mullah Aghababa) 
on the title page. The book contains several lengthy glosses, 
one bearing his signature. The front endpaper contains 
many handwritten inscriptions.
· Tolaat Shani, homiletics on the Torah portions, by R. 
Avraham Pinso. Salonika, [1805]. At the top of the title 
page – dedication to R. Moshe son of R. Yitzchak Or Shraga 
(Mullah Aghababa): "A gift to my beloved… Chacham 
Moshe son of Chacham Yitzchak, grandson and great 
grandson of Chacham Or Shraga… youngest of my town, 
Moshe Chaim". At the foot of the title page, calligraphic 
signature and stamp of R. Moshe son of R. Yitzchak Or 
Shraga (Mullah Aghababa). Several other inscriptions on 
the title page. On the page following the title page, earlier 
inscription of "The young one sent by the rabbis… Yosef 
HaKohen", alongside an inscription of Mullah Aghababa: 
"And I, last remnant…" with his calligraphic signature and 
stamp. The book contains many glosses, some of them presumably handwritten by Mullah Aghababa.
· Shemo Avraham, Part I, treatises on the qualities of our forefather Avraham, by R. Avraham Palachi. 
Salonika, [1867]. Stamps of "Refael son of Chacham Moshe, grandson of HaMaor" (Mullah Refael, son 
of Mullah Aghababa). Several glosses. Signature and stamp of his son, R. Moshe son of R. Refael Shraga.
Several handwritten pieces of paper were found inside the books. 
The Or Shraga family of Yazd, descendants of the Kabbalist Mullah Or Shraga, were among the 
greatest rabbis of Persia. Mullah Or Shraga served as a rabbi for decades and was the force behind the 
enduring adherence of Yazd Jewry to Torah study and mitzvah observance. He and his descendants 
led the local community for some two hundred years. Rabbi Or Shraga reputedly came to Yazd from 
the city of Isfahan, some two hundred and fifty years ago, after the king issued a decree ordering the 
killing of ten great Torah scholars. He was one of three Torah scholars who managed to escape, the 
other seven died sanctifying G-d’s Name. In Yazd, he facilitated the flourishing of the city’s Jewish 
population and transformed the city into a Torah center. Yazd Jews were among the first to emigrate 
from Persia to Jerusalem, establishing there the famous Yazdim community.
Rabbi Or Shraga and his descendants were revered by the Jews of Persia. Of particular renown is 
R. Moshe son of R. Yitzchak, known as Mullah Aghababa, who served as rabbi of Yazd (see: Yosef 
Shraga, MiYazd LeEretz HaKodesh, pp. 157-161).
3 books. Size and condition vary.

Opening price: $400
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Avraham). Inscriptions and stamps of R. Moshe son 
of R. Refael Shraga.
· Aderet Eliyahu, homiletics, by R. Yosef Chaim 
of Baghdad, the Ben Ish Chai. Livorno, [1864]. 
Signatures and stamps of R. Moshe son of R. Refael 
Shraga. Another signature: "Yosef son of… Yehuda 
HaKohen, in Teheran… 1904". Another ownership 
inscripition. Several glosses. 
The Or Shraga family of Yazd, descendants of the 
Kabbalist Mullah Or Shraga, were among the greatest 
rabbis of Persia. Mullah Or Shraga served as a rabbi 
for decades and was the force behind the enduring 

adherence of Yazd Jewry to Torah study and mitzvah 
observance. He and his descendants led the local 
community for some two hundred years. Rabbi 
Or Shraga reputedly came to Yazd from the city of 
Isfahan, some two hundred and fifty years ago, after 
the king issued a decree ordering the killing of ten 
great Torah scholars. He was one of three Torah 
scholars who managed to escape, the other seven 
died sanctifying G-d’s Name. In Yazd, he facilitated 
the flourishing of the city’s Jewish population and 
transformed the city into a Torah center. Yazd Jews 
were among the first to emigrate from Persia to 

Jerusalem, establishing there the famous Yazdim 
community.
Rabbi Or Shraga and his descendants were revered by 
the Jews of Persia. Of particular renown is R. Moshe 
son of R. Yitzchak, known as Mullah Aghababa, who 
served as rabbi of Yazd (see: Yosef Shraga, MiYazd 
LeEretz HaKodesh, pp. 157-161).
4 books. Size and condition vary. 

Opening price: $300
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252. חמישה ספרים מדפוסי ירושלים - רישומי בעלות וחתימות של משפחת אור שרגא
חמישה ספרים מדפוסי ירושלים: 

בעניין  ודרשות  מוסר  פרקי  ושניים  מוסר, חמישים  ספר שבט   .1
מאיזמיר.  הכהן  אליהו  רבי  מאת  ושני,  ראשון  חלק  התשובה, 
יואל  הכהן,  מיכל  ברי"ל,  יחיאל  דפוס   .]1863 ]תרכ"ג  ירושלים, 

משה סלומון. ש' הלוי, מס' 85. 
לסוכות  תפילות  שני,  חלק  מועד,  וקריאי  ה'  מועדי  ספר   .2
]תר"ג-תר"ד  ירושלים,  ספרדים.  ק"ק  כמנהג  רבא,  ולהושענא 
הדפוס  מכבש  על  ]ב"ק[  אברהם  בן  ישראל  דפוס   .]1843-1844
הדפים  מספירת  נח-נט  דפים  חסרים  ויהודית.  משה  משאת 

השנייה. ש' הלוי, מס' 20. 
על  וחידושים  דרושים  ושני,  ראשון  חלק  דוד,  ויאסוף  ספר   .3
]תרנ"ט  ירושלים,  קצין.  דוד  רבי  מאת  תורה,  חומשי  חמישה 

1899[. רישומים רבים בדפי המגן. כריכת עור מקורית. 
4. ספר יש"א אי"ש, שו"ת מרבי יעקב שאול אלישר )הרב יש"א 

ברכה(. ירושלים, ]תרנ"ו 1896[. 

5. ספר זכרון משה, חלק ראשון, לקט מאמרים מהש"ס עם פירושים 
ומדרשים, וחלק שני, חידושי תורה על פרשות השבוע ועל נביאים 
ירושלים, ]תרס"ח 1908[.  וכתובים, מאת רבי משה מרדכי ממן. 

חסר דף אחרון בסוף החלק השני. 
"ויאסוף  בספרים  מפרס.  שרגא"  "אור  משפחת  חכמי  מספריית 
דוד" ו"יש"א אי"ש" חותמות של "הצ']עיר[ רפאל בכה"ר החכם 
משה נכדו להמאור" )מולא רפאל, בנו של מולא אג'בבא(. בשער 
בכל  בכתב-ידו.  בעלות  רישום  גם  מופיע  אי"ש"  "יש"א  הספר 
מספר  שרגא.  רפאל  ב"ר  משה  רבי  וחותמות  חתימות  הספרים 

רישומי בעלות של בני משפחה נוספים. מספר הגהות.
בדף המגן הקדמי של ספר "ויאסוף דוד" קטעים ארוכים בכתב-יד, 
חתומים ע"י "הצב"י א"ך ור"ק", חתימה נוספת שלו בדף השער. 

רישומים, חתימות וחותמות מאישים נוספים בספרים האחרים.
5 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300 

251. Four Books Printed in Livorno – Signatures 
and Glosses by Torah Scholars of the Or Shraga 
Family, Persia

· Sheyarei Knesset HaGedolah, Orach Chaim, by R. 
Chaim Benveniste. Livorno, 1792.
The title page bears stamps of the rabbinic dynasty, 
descendants of the Or Shraga: Stamp of "Moshe 
son of Maor" – son of the Or Shraga, signature and 
stamp of his son "Yitzchak son of R. Moshe", stamp 
of his grandson "Moshe son of R. Yitzchak" (Mullah 
Aghababa), and several other stamps. Several 
glosses.
· Torah Or, Five Books of the Torah with Targum 
and commentaries. Livorno, [1863].
On the title page: Stamps of R. Refael son of R. 
Moshe "grandson of the Maor" (Mullah Refael), and 
two handwritten inscriptions: One is a lamentation 
over the passing of R. Moshe son of R. Yitzchak ("R. 
Moshe Shapiro"; Mullah Aghababa) in Shevat 1913, 
composed by his son (presumably Mullah Refael, 
whose stamps appear on the title page); the second 
is a lamentation on the passing of Mullah Refael, in 
Cheshvan 1942, written by his son R. Moshe. Stamp 
of R. Moshe (the latter) on the leaf following the title 
page. Other stamps and signatures. Several glosses. 
· Millel LeAvraham, homiletics, by R. Avraham 
Sithon. Livorno, [1843]. Bound with: Divrei Moshe, 
by R. Moshe Sithon. Livorno, [1844].
Stamps of R. Refael son of R. Moshe "grandson of 
the Maor" (Mullah Refael). Inscription on the title 
page: "I acquired it with my money for the worship 
of my Creator, Avraham Halawa", and another 
inscripition: "I sold this book to Menachem Yehuda 
HaKohen, resident of Tiberias, so says the emissary 
from Jerusalem, Avraham Halawa" (the father of 
Mullah Refael, R. Moshe son of R. Yitzchak – Mullah 
Aghababa, granted his approbation to the book of 
the emissary R. Avraham Halawa – the book Minchat 
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253. פיוט לחג הפורים - לוח קיר מאוייר - כורדיסתאן הפרסית
"איש יהודי היה בשושן" – לוח קיר לחג הפורים, כתוב ומאוייר ביד. ]כורדיסתאן הפרסית, סוף המאה ה-19 או 

ראשית המאה ה-20[.
דיו וצבע על נייר.

מסגרת צבעונית מאויירת בפרחים, עלים ואגרטלים. בתוכה מסגרת טקסט: "איש יהודי היה בשושן הבירה... 
ומרדכי יצא מלפני המלך...". במרכז הדף שתי עמודות, בהן נכתב הפיוט "תנו שירה וזמרה עם סגולה לאל 
עליון וקראו המגילה / ידידים ברכו פועל גבורות...", אותו נהגו לשיר יהודי כורדיסתאן לפני קריאת המגילה. 

בסוף הפיוט נכתבו ברכות המגילה.
על לוח דומה מספר הביבליוגרף והחוקר מנשה רפאל ליהמן בקובץ "סיני" )גליון צח, תשמ"ו, עמ' עד-עה(: 
"הפיוט 'ידידים ברכו פועל גבורות'... לא היה ידוע עד עתה. הוא נרשם, במקומות שונים, על פני לוח קלף לחג 
הפורים המצוייר בצבעים מרהיבים בפסקאות מן המגילה. את הלוח רכשתי לאחרונה מידי מוכר ערבי בעיר 

העתיקה בירושלים". לפנינו נוסח מתוקן יותר מזה שפרסם ליהמן.
32 ס"מ. כתמים וסימני רטיבות, קרעים ובלאי. לא נבדק מחוץ למסגרת. X46 1[ דף. 43 ס"מ. נתון במסגרת[

ראה: קטלוג התערוכה "אורות וצללים, סיפור איראן והיהודים" )בית התפוצות, מוזיאון העם היהודי, תל-אביב, 
2010(, עמ' 48-49.

פתיחה: $500 

253. Piyyut for Purim – Decorated Leaf – Persian Kurdistan
"Ish Yehudi Haya BeShushan" – decorated, handwritten leaf for Purim. [Persian Kurdistan, 
late 19th century or early 20th century].
Ink and paint on paper.
Outer frame decorated with flowers, leaves and vases. A second frame is composed of 
the text "Ish Yehudi Haya BeShushan…". The center of the leaf is occupied by the piyyut 
"Tenu Shira VeZimra – Yedidim Barchu", inscribed in two columns within a decorative 
frame. The Jews of Kurdistan used to sing this piyyut before reading the Megillah. The 
Megillah blessings are written at the end of the piyyut.
A similar leaf is described by the researcher and bibliographer Dr. Manfred R. Lehmann 
in Sinai (Issue 98, 1986, pp. 74-75): "The piyyut Yedidim Barchu… was hitherto unknown. 
It was written on parchment sheets for Purim and decorated in color with passages from 
the Megillah. I recently purchased such a sheet from an Arab merchant in the Old City in 
Jerusalem". The text of the piyyut on this leaf is more accurate than the text published by 
Lehmann.
[1] leaf. 43 cm. Frame: 46 X 32 cm. Stains and traces of past dampness, tears and wear. 
Unexamined out of frame.
See: "Light and Shadows – The Story of Iran and the Jews", exhibition catalog (Beit 
HaTfutsot, the Museum of the Jewish People, Tel-Aviv, 2010), pp. 48-49.

Opening price: $500

252. Five Books Printed in 
Jerusalem – Ownership 
Inscriptions and Signatures of 
the Or Shraga Family
Five books printed in Jerusalem: 
1. Shevet Mussar, ethics and 
homilies related to repentance 
(fifty-two chapters), Parts I and 
II, by R. Eliyahu HaKohen of 
Izmir. Jerusalem: Yechiel Brill, 
Michel HaKohen and Yoel Moshe 
Solomon, [1863]. Sh. HaLevi, no. 
85. 
2. Moadei Hashem UKeriei Moed, 
Part II, prayers for Sukkot and 
Hoshana Rabba following the 
Sephardi rite. Jerusalem: Yisrael 
son of Avraham [Bak], using the 
"printing press donated by Moshe and Yehudit [Montefiore]", [1843-1844]. 
Lacking leaves 58-59 of second sequence. Sh. HaLevi, no. 20. 
3. VaYe'esof David, Parts I and II, homilies and novellae on the Torah, by R. 
David Katzin. Jerusalem, [1899]. Many inscriptions on endpapers. Original 
leather binding. 
4. Yisa Ish, responsa by R. Yaakov Shaul Elyashar (the Yisa Beracha). 
Jerusalem, [1896]. 
5. Zichron Moshe, Part I – selections from the Talmud, with commentaries 
and Midrashim, and Part II – novellae on the weekly Torah portions and on 
Neviim and Ketuvim, by R. Moshe Mordechai Maman. Jerusalem, [1908]. 
Lacking last leaf of Part II. 
All five books belonged to rabbis of the Or Shraga family of Persia. 
The books VaYe'esof David and Yisa Ish bear stamps of "Refael son of 
Chacham Moshe, grandson of the luminary" (Mullah Refael, son of Mullah 
Aghababa); an ownership inscription in his handwriting appears on the 
title page of Yisa Ish. All books bear signatures and stamps of R. Moshe son 
of R. Refael Shraga. Several ownership inscriptions of other members of the 
family. Several glosses. 
Long handwritten passages on the front endpaper of VaYe'esof David, 
signed by "ור"ק א"ך   .the same signature appears on the title page ;"הצב"י 
Inscriptions, signatures and stamps of other owners in the other books. 
5 books. Size and condition vary. 

Opening price: $300
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יהדות פרס, בבל והודו – כתבי יד וספרי דפוס

פרס,   - פירושים  עם  מקרא  כתב-יד,   .254
שנות הת"ק

מדרשים  ליקוטי  עם  תורה,  חומשי  חמשה  כתב-יד, 
ה-18/19(  )המאה  הת"ק  שנות  ]פרס,  ופירושים. 

בקירוב[.
לכתב  ]דומה  גדולות  באותיות  מרובעת  כתיבה 
סת"ם[, כנראה משני כותבים. בשוליים הרחבים של 
בכתב-יד  מדרשים  וליקוטי  פירושים  נוספו  הגליונות 

אחר.
ספר  ובסוף  בראשית  ספר  בתחילת  חסר  דף.   ]210[
וקרעים  בלאי  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   29 דברים. 
חסרים, עם פגיעות בטקסט בחלק מהדפים. כריכה לא 

מקורית, פגומה.
מקור: 

1. אוסף ד"ר ישראל מהלמן, כת"י מס' 59.
2. אוסף ד"ר מיכאל קרופ, כת"י מס' 3185.

פתיחה: $700 

254. Manuscript, Five Books of the Torah With Commentaries – Persia, 18th/19th 
Century
Manuscript, Five Books of the Torah with selections of midrashim and commentaries. [Persia, ca. 
18th/19th century].
Large, square script (similar to Stam script), presumably by two scribes. Commentaries and 
selections of midrashim, in different handwriting, were added in the wide margins of the 
manuscript. 
[210] leaves. Lacking at the beginning of Bereshit and at the end of Devarim. 29 cm. Fair condition. 
Stains, wear and open tears, affecting text on some leaves. Non-original binding, damaged.
Provenance:
1. Collection of Dr. Israel Mehlman, Ms. 59.
2. Collection of Dr. Michael Krupp, Ms. 3185. 

Opening price: $700
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256. Decorated Ketubah – Herat, Afghanistan, 1877
Ketubah recording the marriage of the groom Avraham 
son of Yaakov, to the bride Malka daughter of Simcha. 
Herat, Afghanistan, Tammuz 1877.
Five empty arches on top of the ketubah and five empty 
cartouches on bottom. The text ends with a blessing 
customary among the Jews of Afghanistan: "May they 
have a long and fruitful life, in the name of Moshe and 
Israel". Witnesses' signatures.
Approx. 37 X 48.5 cm. Fair condition. Stains, tears, 
wear and creases. Folding marks. Ink traces (due to the 
ketubah having been folded).

Opening price: $400

256. כתובה מעוטרת - הראט, אפגניסטן, 1877
בת  מלכה  עם הכלה  יעקב,  בן  אברהם  לנישואי החתן  כתובה 

שמחה. הראת )הראט(, אפגניסטן, תמוז תרל"ז ]1877[.
חמישה  בתחתית  ריקים.  שערים  חמישה  הכתובה  בראש 
יהודי  כמנהג  ברכה  בנוסח  הכתובה  סיום  ריקים.  מדליונים 
משה  בזכות  סמיכי  ובני  אריכי  בחיי  וירבון  "יפרון  אפגניסטן 

וישראל". חתימות עדים.
37 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, קרעים, בלאי וקמטים.  X48.5

סימני קיפול. עקבות דיו )כתוצאה מקיפול הכתובה(.

פתיחה: $400 

255. כתובה - יזד, תקפ"ב
כתובה לנישואי החתן אהרן בן משה כהן עם הכלה דינה בת 
משה כהן. יזד, אדר תקפ"ב ]1822[. כתובה מוקדמת, כתובה על 
פרחוניים.  בעיטורים  ואיכותי. המסגרת מעוטרת  עבה  נייר  גבי 
ביד  מצוירים  סביבם  טווסים.  צדיו  ומשני  ברוש  עץ  בראשה 
מקצועית פרחים – פרגים וכלניות, עם עלים וגבעולים. בתחתית 
ביניהן  רבות,  חתימות  עם  בפרסית-יהודית,  כתובה  תוספת   –
ה"אור  ]מצאצאי  זצוק"ל"  אור  בכה"ר  "הצעיר שמואל  חתימת 

שרגא" ומחכמי יזד[. 
60 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מספר קרעים חסרים, עם פגיעה  X48
)בצדו  משוקמים  חלקם  קרעים,  כתמים.  קיפול.  סימני  בטקסט. 

האחורי של הדף(.

פתיחה: $500 

255. Ketubah – Yazd, 1822
Ketubah recording the marriage of the groom 
Aharon son of Moshe Kohen, to the bride Dinah 
daughter of Moshe Kohen. Yazd, Adar 1822. 
Early ketubah, written on thick, high-quality paper. 
The text of the ketubah is set within a floral border. 
At the top is a cypress tree flanked by peacocks and 
delicately drawn flowers – poppies and anemones. 
The Tosefet Ketubah in Judeo-Persian is written 
at the foot of the ketubah, followed by many 
signatures, including the signature of "Shmuel son 
of R. Or" (descendant of the Or Shraga, a Torah 
scholar of Yazd). 
48 X 60 cm. Fair-good condition. Several open tears, 
affecting text. Folding marks. Stains. Tears, repaired 
in part (on verso).

Opening price: $500

Ketubot and Marriage Documentsכתובות ונישואין
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כתובות ונישואין

257. אוסף גדול של שטרי כתובה - בחתימות רבני מצרים - נא אמון )אלכסנדריה(, תרס"ה-תש"ג
אוסף גדול של שטרי כתובה לנישואין, מודפסים בדיו צבעונית, 
נא-אמון  ורבנים.  עדים  וחתימות  נאה  בכתב-יד  מילוי  עם 

)אלכסנדריה, מצרים(, בין השנים תרס"ה-תש"ג ]1904-1943[.
ונוסח  המעוטרת,  המסגרת  רק  הודפסה  הכתובות  מן  בשתיים 
באוסף,  ביותר  המוקדמת  הכתובה  על  בכתב-יד.  כולו  הכתובה 
מהתאריך ט"ו בטבת תרס"ה )דצמבר 1904(, חתומים הרבנים רבי 
אליהו חזן ורבי אברהם אביכזיר. על רבות מן הכתובות האחרות 
דוד  רבי  גאון,  דניאל  רבי  עטר,  בן  מיימון  רבי  הרבנים:  חתומים 
ורבנים  וינטורה  משה  ד"ר  טולידאנו,  משה  יעקב  רבי  פראטו, 

נוספים.
רבי אליהו חזן )תר"ה-תרס"ח(, רבה של אלכסנדריה. גאון נודע, 

מחבר הספרים "תעלומות לב".
רבי אברהם אביכזיר )תרכ"ו-תש"ה(, מחכמי המערבים בירושלים 

וראב"ד מצרים.

רבי מיימון בן עטר )תרכ"ז-תשי"ח(, נולד במקנס )מרוקו(. בשנת 
תרמ"ה עבר למצרים ובשנת תרפ"ה התמנה לראב"ד בנא-אמון 
)אלכסנדריה(. מגדולי רבני מצרים ומאחרוני הרבנים במדינה זו. 

עלה לישראל בשנת תשט"ו.
רבי יעקב משה טולידאנו )תר"מ-תשרי תשכ"א(, מחכמי טבריה. 
בקורסיקה  ברבנות  כיהן  עתיקים.  יד  לכתבי  ומומחה  גאון,  רב 
במצרים.  ובדיינות  ברבנות  כיהן  בשנים תרפ"ח-תש"ב  ובטנג'יר. 
בשנת תש"ב נתמנה לרבה הראשי של תל-אביב וכיהן גם תקופה 

קצרה כשר הדתות.
איטלקי.  ומשכיל  רב  )תרמ"ב-תשי"א(,  פראטו  דוד  פרופ'  הרב 
)מצרים(.  באלכסנדריה  ראשי  כרב  כיהן  תרפ"ז-תרצ"ו  בשנים 

בשנת תרצ"ו חזר לאיטליה, לכהן כרב ראשי ברומא. 
34 כתובות, 41-48 ס"מ. מצב כללי טוב. בחלקן כתמים ובלאי.

פתיחה: $1000 

257. Large Collection of Ketubot – Signed by 
the Rabbis of Egypt – Alexandria, 1904-1943
Large collection of color printed marriage documents, 
completed in neat handwriting, with the signatures 
of witnesses and rabbis. Alexandria, Egypt, 1904-
1943.
In two of the ketubot, only the border is printed, 
while the entire text of the ketubah is handwritten. 
The earliest ketubah in this collection, dated 15th 
Tevet (December) 1904, bears the signatures of R. 
Eliyahu Hazan and R. Avraham Abikhzir. Many of 
the other ketubot are signed by: R. Maimon Benattar, 
R. Daniel Gaon, R. David Prato, R. Yaakov Moshe 
Toledano, Dr. Moshe Ventura and other rabbis.
R. Eliyahu Hazan (1845-1908), rabbi of Alexandria. 
A renowned Torah scholar, author of Taalumot Lev.
R. Avraham Abikhzir (1866-1945), a Maghrebi Torah 
scholar in Jerusalem and head of the Beit Din of 
Egypt.
R. Maimon Benattar (1867-1958), born in Meknes 
(Morocco). In 1885, he moved to Egypt and in 1925, 
he was appointed head of the Alexandria Beit Din. A 
leading rabbi in Egypt, and one of the last rabbis of 
the country. Immigrated to Eretz Israel in 1955.
R. Yaakov Moshe Toledano (1880-1960), a rabbi of 
Tiberias. Outstanding Torah scholar, expert on early 
manuscripts. He served as rabbi of Corsica and 
Tangier. In 1928-1942, he served as rabbi and dayan 
in Egypt. In 1942, he was appointed chief rabbi of Tel 
Aviv, also serving for a short period as Minister of 
Religions.
Rabbi Prof. David Prato (1882-1951), Italian rabbi 
and scholar. He served as chief rabbi of Alexandria 
(Egypt) in 1927-1936. In 1936, he returned to Italy, 
where he served as chief rabbi of Rome. 
34 ketubot. 41-48 cm. Overall good condition. Stains 
and wear to some ketubot.

Opening price: $1000
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258. מכתב מקונסטנטינופול לרומא, המודיע על דבר 
מודפס שהופץ  קונטרס   - צבי  התאסלמותו של שבתי 
המאה  ופרמה,  ונציה   - באיטליה  היהודיות  בקהילות 

ה-18

 Relazione curiosissima, ed insieme verissima del
 strano successo del preteso Messia degli Ebrei, il
 quale cagiono tanta commozione in quella Nazione,
אמיתי  בזמן  ובו  מפליא  ]דו"ח   e termino poi farsi turco
היהודי  השקר  משיח  של  לגדולה  המפתיעה  עלייתו  על  לגמרי, 
 Padre" שחולל מהומה גדולה בארץ ולבסוף הפך לטורקי[, מאת
או   1741 ]כנראה,  ופרמה,  ונציה   ,Gozzi דפוס   ."Beccaranda

1742[. איטלקית.
ובו מכתב שנשלח מקונסטנטינופול  בן ארבעה עמודים,  קונטרס 

לרומא כדי לבשר על התאסלמותו של שבתי צבי.
מכתב זה, הנחשב לאחת העדויות החשובות והמוקדמות להמרת 
דתו של שבתי צבי, חובר כנראה עוד בשנת 1666 – שבועות ספורים 
לאחר שנכלא שבתי צבי בידי השלטונות העות'מאנים והמיר את 
דתו. כפי הנראה, הופץ המכתב בקרב הקהילות היהודיות בנסיון 
למגר את האמונה השבתאית, ולאורך המאות ה-17 וה-18 נדפס 
במספר מהדורות )ידועות לא פחות מחמש מהדורות שנדפסו כבר 

בשנת 1667(.
חייו של שבתי  קורות  בקצרה את  מציג המחבר  בפתח המכתב 
צבי, ואחר כך מפרט באריכות את התמורות והמאורעות שהביאו 
במו  האירועים  את  ראה  המחבר  עדותו,  פי  על  להתאסלמותו. 
עיניו )לאורך המכתב משובצים רמזים שונים לנוכחותו במקום(, 
משורות  מהימנים.  עדים  מפי  שמע  הקודמים  האירועים  ועל 
הפתיחה ניתן ללמוד כי המכתב חובר בתשובה לשאלה של אדם 
)"הנני משיב לשאלתו של אדוני על אשר  נזכר  אחר, ששמו לא 

אירע לאותו יהודי, שהעמיד פנים שהנו המשיח"(.
לפנינו מהדורה שראתה אור ללא ציון תאריך ההדפסה, אך ככל 
– כ-75 שנים  הנראה מדובר במהדורה שנדפסה רק בשנת 1741 
]![ לאחר שהמיר שבתי צבי את דתו )ואפשר שהיא מלמדת על 

המשך המאבק בתנועה השבתאית גם בתקופה מאוחרת זו(.
אף ששמו המלא של המחבר אינו נזכר באף אחת מהמהדורות, 
 Padre הכינוי  צוין  נוספות  ובמהדורות  שלפנינו  במהדורה 
 Jacques הישועי  בכומר  מדובר  הנראה  וככל   ,Beccaranda

Becherand ששהה בקונסטנטינופול בין השנים 1660-1667.
ס"מ   24.5 מודפסים(,  עמודים  )ארבעה  לשניים  מקופל  דף,   ]1[

Italian Jewry – Manuscripts, Letters, Books and Bookletsיהדות איטליה - כתבי יד, מכתבים ודברי דפוס

בקירוב )רוחב השוליים אינו אחיד(. כתמים, סימני קיפול וקרעים 
קלים. קרעים חסרים בשוליים ולאורך סימני הקיפול )קטנים, עם 
בטקסט.  קלות  פגיעות  עם  בנייר,  קילופים  בטקסט(.  קלה  פגיעה 

רישום בכתב-יד בשוליים העליונים של עמוד השער.
נדפס:  שבהן  השונות  והמהדורות  זה  מכתב  על  נוסף  למידע 
Between Information and Proselytism: Seventeenth-

 Stefano מאת   century Italian Texts on Sabbatai Zevi
 Daat: A Journal of Jewish Philosophy & :בתוך( Villani
Kabbalah, גליון 82, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, 2016(.

מעזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $2000 

response to a question by another person, whose 
name is not mentioned ("I answer the question made 
to me by Your Lordship about what happened to the 
Jew, who had posed as the Messiah"). This edition was 
published without indication of date; presumably, it 
was published only in 1741 – approximately 75 years 
[!] after Sabbatai Zevi's convertion to Islam (possibly 
indicating that the struggle against the Sabbateans 
continued even in such a late period).
Although the author's full name is not indicated 
in any of the editions, this edition and some others 
mention the name "Padre Beccaranda", presumably 
referring to the Jesuit Jacques Becherand who lived 
in Constantinople between 1660 and 1667.
[1] leaf, folded in half (four printed pages), approx. 
24.5 cm. (margins of varying width). Stains, fold 
lines and small tears. Open tears along edges and 
fold lines (small, slightly affecting text). Abrasions, 
slightly affecting text. Handwritten notation on top 
of the title page.
For additional information about this letter and its 
various editions, see: Between Information and 
Proselytism: Seventeenth-century Italian Texts on 
Sabbatai Zevi, by Stefano Villani (in Daat: A Journal 
of Jewish Philosophy & Kabbalah, issue 82, Ramat-
Gan: Bar Ilan University, 2016).
From the estate of Prof. Shlomo Simonsohn.

Opening price: $2000
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259. כתב-יד ומסמכים על אסון החתונה במנטובה / עיתון מקומי המתאר את האסון
במנטובה  החתונה  אסון  על  מודפס,  ועיתון  מסמכים  כתב-יד, 

בשנת 1776. ]מנטובה, 1776[. איטלקית ומעט עברית.
בשנת 1776 אירע אסון גדול בקהילת מנטובה. ביום 31 במאי של 
אותה שנה נערכו בגיטו שלוש חתונות. שתים מהכלות לא היו 
מפירארה.  והשניה  מסביוניטה  באה  מהן  אחת  המקום.  מבנות 
לרגל החתונות באו אל מנטובה גם בני משפחותיהן וההתקהלות 
יוסף  חננאל  של  בביתו  הסתופף  הקהל  הרגיל.  מן  גדולה  היתה 
פינצי ששכן בקומה שלישית באחד מבנייני הגטו. מכובד המשקל 
של כל הנוכחים התמוטטה הרצפה של הקומה השלישית ועמה 
התמוטטו גם שתי הקומות התחתונות. כתוצאה מכך נהרגו ששים 
וחמישה מן המשתתפים, שלושים ושבעה גברים ועשרים ושמונה 
נשים. שלושים ושבעה אנשים נפצעו קשה. בין ההרוגות היתה גם 
אחת הכלות, והשמחה הגדולה נהפכה לאבל. החיד"א, שהיה אז 
במסע שליחותו באיטליה, שהה בעת האסון בפירארה הסמוכה, 
ותיעד את המאורע ביומנו "מעגל טוב". אחד מרבני מנטובה, רבי 
יעקב רפאל סרוואל, שבתו היתה מהרוגות האסון, כתב אז את 
תאריך  במנטובה(.  שנה  באותה  )נדפסה  סופדים"  "קינת  הקינה 
תענית  תפילה,  כיום  מנטובה  בקהילת  לדורות  נקבע  האסון 
בדוכסות  היהודים  תולדות  סימונסון,  )ראה:  סליחות  ואמירת 

ועד  ממנטובה  לוין,  יעל   ;58 עמ'  תשכ"ג,  ירושלים  א,  מנטובה, 
ורסאי: אסונות חתונה בחודש סיוון, מקור ראשון, שבת, 17 ביוני 

2011, עמ' 12–13(.
לפנינו:

· כתב-יד, בן 18 דף, ובו תיאור אנונימי של האסון, אשר נתחבר 
וגילם.  שמותיהם  האסון,  הרוגי  רשימת  בסופו  למאורע.  סמוך 

איטלקית עם מעט עברית.
הנספים.  שמות  רשימת  ובו  עמודים(   3( בכתב-יד  כפול  דף   ·
תחילה שמות 37 הגברים ולאחר מכן שמות 28 הנשים. איטלקית.

הפצועים  שמות  רשימת  ובו  עמודים(   2( בכתב-יד  כפול  דף   ·
באסון. איטלקית.

· גיליון העיתון המנטובני, מס' 23, מתאריך 7 ביוני 1776 )מספר 
ימים לאחר האסון(, ובו תיאור האסון.

 ]2[  + קרטון מקורית, צבעונית.  בכריכת  כרוך  דף.   ]18[ כתב-יד: 
דפים כפולים + גליון עיתון מודפס: ]4[ עמ'. גודל משתנה, מצב 

כללי טוב. כתמים ובלאי. 
מעזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $500 

258. A Letter from Constantinople to Rome, 
Announcing Sabbatai Zevi's Conversion to 
Islam – A Printed Booklet Distributed among 
Italian Jewish Communities – Venice and 
Parma, 18th Century
Relazione curiosissima, ed insieme verissima del 
strano successo del preteso Messia degli Ebrei, il 
quale cagiono tanta commozione in quella Nazione, e 
termino poi farsi turco [A curious and at the same time 
true report of the surprising rise of the false messiah 
of the Jews…], by "Padre Beccaranda". Venice and 
Parma: Gozzi, [presumably, 1741 or 1742]. Italian. 
A four-page booklet featuring a letter sent from 
Constantinople to Rome in order to announce 
Sabbatai Zevi's conversion to Islam.
This letter, which is considered one of the most 
important and earliest testimonies about Sabbatai 
Zevi's conversion, was presumably written as 
early as 1666 – several weeks after Sabbatai Zevi 
was imprisoned by the Ottoman authorities 
and converted to Islam. The letter, presumably 
distributed among the Jewish communities in an 
attempt to eradicate Sabbateanism, was printed 
in multiple editions throughout the 17th and 18th 
centuries (at least five editions were printed by 
1667). 
The author briefly introduces Sabbatai Zevi's history 
and then describes at length the events that led to his 
conversion to Islam. The author states that he was an 
eye-witness to the events in Constantinople (In the 
text there are several hints of the author's presence at 
the events narrated) and that he got his information 
regarding previous events from reliable people. The 
opening lines indicate that the letter was written in 
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7th June 1776 (several days later), reporting the 
tragedy.
Manuscript: [18] leaves. Original, printed cardboard 
binding. + [2] double leaves + issue of printed 
newspaper: [4] pages. Size varies, overall good 
condition. Stains and wear.
From the estate of Prof. Shlomo Simonsohn.

Opening price: $500 

their names and ages is recorded at the end of the 
manuscript. Italian interspersed with Hebrew.
· A double handwritten leaf (3 pages), with a list of 
the names of the victims. The names of the 37 men 
killed in the disaster are listed first, followed by the 
names of the 28 women. Italian.
· A double handwritten leaf (2 pages), containing the 
list of those injured in the disaster. Italian.
· A copy of the Mantuan newspaper, issue 23, dated 

259. The Mantua Wedding Disaster – 
Manuscript and Documents / Local Newspaper 
Describing the Tragedy
Manuscript, handwritten leaves and printed 
newspaper, documenting the Mantua wedding 
disaster in 1776. [Mantua, 1776]. Italian interspersed 
with Hebrew. 
In 1776, a terrible disaster occurred in the Mantuan 
community. On 31st May, three weddings took place 
in the ghetto. Two of the brides were not local, but 
rather from Sabbioneta and Ferrara. Their families 
came to Mantua in honor of the wedding, resulting 
in an uncommonly large gathering. The guests 
crowded into the home of Chananel Yosef Finzi, on 
the third floor of one of the ghetto buildings. The floor 
collapsed, bringing the lower two stories down with 
it. 65 of the participants were killed in this tragedy 
– 37 men and 28 women. 37 others were seriously 
injured. One of the brides was amongst the fatalities, 
and thus the great rejoicing turned into mourning. 
The Chida, who was on a mission in Italy at the time, 
in nearby Ferrara, documented the event in his diary 
Maagal Tov. One of the rabbis of Mantua, R. Yaakov 
Refael Saraval, whose daughter was killed in the 
disaster, commemorated the tragedy by composing 
the Kinat Sofdim lamentation (printed that year in 
Mantua). The date of the tragedy was ordained in the 
Mantua community for posterity as a day of prayer, 
fasting and recital of Selichot (see: Simonsohn, Toldot 
HaYehudim BeDukasut Mantova, I, Jerusalem 1963, 
p. 58; Yael Levin, MiMantova Ve'ad Versailles: 
Wedding Disasters in the Month of Sivan, Mekor 
Rishon, Shabbat, 17th June 2011, pp. 12-13). 
The present item includes:
· An 18-leaf manuscript, containing a description 
of the disaster, written shortly thereafter by an 
anonymous author. A list of the victims with 
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260. ספר סוד ישרים )סגולות וחידות( 
סגולות   - כתב-יד   / שנ"ה  ונציה,   -
מודפסים  חיבורים  שני   / ורפואות 

באיטלקית

יחד  כרוכים  וכתבי-יד  דפוס  ספרי  ובו  כרך 
ועצות  עממיות  רפואות  סגולות,  בענייני   –

שונות:
1. ספר סוד ישרים, "מאה סגולות... רפואות, 
חידות",  ו"חמישים  נוראות"  ודברי  פלאות, 
ונציה,  ממודינה.  אריה  יהודה  רבי  מאת 

]שנ"ה 1595[. דפוס זואן דיגארה. 
עצות,  הראשון  בחלקו  מכיל  זה  חיבור 
שונים  קסם  מעשי  ואף  ורפואות,  סגולות 
)כגון: "לצייר עורב על הנייר ויזעק", "להפריח 
בבית",  רץ  נחש  "להראות  באויר",  ביצה 
חמישים  כולל  הוא  השני  בחלקו  ועוד(. 
חידות, עם פתרונותיהן. הספר נדפס בעילום 
שם המחבר, שרמז את שמו בראשי התיבות 
הכל  "יצא  המתחילה:  בשער,  הפסקה  של 
רבי  נודע מעדות  דרך המלך...". הדבר  ובא 
יהודה אריה ממודינא באוטוביוגרפיה שלו, 

"חיי יהודה".
מודפסים,  קצרים  חיבורים  שני  עם  כרוך 

באיטלקית, של עצות, רפואות וסגולות: 
Giardino di Virtu .2 ]גן המידות הטובות[. טורינו, 1584. איטלקית.

Compendio di Secreti nobilissimi .3 ]אוסף הסודות הנאצלים[. נוברה, 1605. איטלקית. 
כרוכים עם: 

"לכאב  )כגון:  שונים  לעניינים  וסגולות  רפואות  רהוטה.  איטלקית  כתיבה  מכתב-יד,  דפים  שלושה   .4
מן  דם  "לעצור  לקדחת",  משיחה  לעשות  "ריציטה  נקבה",  או  זכר  יולדת  האשה  אם  "לידע  השן", 

הנחיריים", ועוד(.
רפואות",  "ספר  כותרת:  הראשון  )בעמוד  רפואות  רהוטה.  איטלקית  כתיבה  מכתב-יד,  דפים  שני   .5

ואחריה נכתב: "שנתנה לי חמותי מב"ת בטורינו..."(. 
יד, ]1[ דף; ]4[ דף; ]3[ דף; ]4[ דף; ]2[ דף )ועוד מספר דפים ריקים(. 14 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, 
בטקסט.  פגיעה  עם  בשוליים,  חסרים  קרעים  השני,  מכתב-היד  בדפים  ובלאי.  קרעים  רטיבות.  כתמי 

כריכת קרטון ישנה, פגומה.
.OCLC-שני החיבורים באיטלקית אינם מופיעים ב

פתיחה: $400 
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261. ספר צמח צדיק - ונציה, ש"ס - מהדורה ראשונה - איורים רבים - שני ווריאנטים, עותקים 
חסרים

ספר צמח צדיק, חכמה ומוסר, מאת רבי יהודה אריה די מודינה. ]ונציה, ש"ס 1600 דפוס דניאל זאניטי[. מהדורה 
ראשונה. 

החיבור עוסק בתיקון המידות )על פי חז"ל וחכמי אומות העולם(, כאשר לכל מידה מוקדש פרק. הספר מלווה 
העבריים  מהספרים  הוא  זה  ספר  הפרק.  נושא  את  ממחישים  אשר  פרק,  תחילת  בכל  עץ,  בתחריטי  באיורים 
המוקדמים הבודדים שנדפסו עם איורים. הספר נדפס בעילום שם המחבר, שרמז את שמו בראש ההקדמה: "נודע 

ביהודה... אריה שאג", וכן בקולופון שבסוף הספר: "יאדיר וי'א'מ'י'ץ" ]=יהודה אריה ממודינא ישמרהו צורו[. 
לפנינו שני עותקים חסרים, משני ווריאנטים של מהדורה זו. בין שני העותקים שינויים במספר איורים: בדף יג/2 

נדפס איור שונה בכל עותק. בדף טו/2 הודפס האיור הפוך באחד העותקים. 
עותק ראשון: ב-יא, יג-מ דף )במקור מ דף. חסרים 2 דפים: דף השער ודף יב. דף ב נכרך הפוך(. 13.5 ס"מ. מצב 
בינוני. כתמים, קרעים ובלאי, עם פגיעה בטקסט במספר מקומות. במספר דפים הדבקות נייר לשיקום. כריכה 
חדשה. עותק שני: ב-ז, ט-לב, לד-מ דף )במקור מ דף. חסרים 3 דפים: דף השער, ודפים ח ו-לג חסרים. דף מ קרוע 
וחסר בחציו, משוקם בהדבקת נייר, עם השלמה בכת"י של הטקסט החסר. דף השער ורוב העמודים החסרים, 
הושלמו בצילום(. 14 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים ובלאי, עם פגיעה בטקסט במספר מקומות. כתמי רטיבות. 

פגעי עש. כריכה חדשה.

פתיחה: $500 

260. Sod Yesharim (Segulot and Riddles) – Venice, 1595 / 
Manuscript – Segulot and Remedies / Two Printed Works in 
Italian
A volume comprising manuscripts and printed works related to segulot 
and folk remedies:
1. Sod Yesharim, "One hundred segulot… remedies and marvels" and 
"fifty riddles", by R. Yehuda Aryeh Leon of Modena. Venice: Zuan di 
Gara, [1595]. 
The first part of the book includes advice, segulot and remedies, and even 
some magical formulas (e.g. "To draw a raven on paper and it will call", 
"To make an egg fly", and more). The second part of the book includes 
fifty riddles with answers. Sod Yesharim was published anonymously; 
Modena's name is alluded to in an acrostic on the title page (as he revealed 
in his autobiography Chayei Yehuda).
Bound with two short printed works in Italian, also related to segulot and 
remedies: 
2. Giardino di Virtu [Garden of Virtue]. Turin, 1584. Italian. 
3. Compendio di Secreti nobilissimi [Compendium of Noble Secrets]. 
Novara, 1605. 
Bound with: 
4. Three manuscript leaves in Italian cursive script. Various segulot and 
remedies (including: "for toothache", "to reveal the gender of an unborn 
baby", "recipe for an ointment to cure fever", "to stop a nosebleed", and 
more).
5. Two manuscript leaves in Italian cursive script. Remedies (the title 
on the first page reads "Sefer Refuot" – Book of Remedies, followed by: 
"Given to me by my mother-in-law in Turin…"). 
14, [1] leaves; [4] leaves; [3] leaves; [4] leaves; [2] leaves (and several 
blank leaves). Approx. 14 cm. Fair condition. Stains, dampstains. Tears 
and wear. Open marginal tears to second manuscript, affecting text. Old 
heavy paper cover, damaged.
Both Italian works are not recorded in OCLC. 

Opening price: $400
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262. Keter Malchut by Rabbi Shlomo Ibn Gabirol – Spanish Translation 
Printed in Livorno, 1769
Keter Malchut de R. Selomoh Hijo de Gabirol – Spanish translation of R. Shlomo Ibn 
Gabirol's work Keter Malchut. Livorno: "el Maskil Isahe de Moseh de Paz" (Yeshaya 
son of Moshe de Paz), 1769. 
Translation by R. Yitzchak (Isaac) son of David Nieto (1702-1774), Rabbi of the 
Sephardi community in London, who translated the Machzor for Rosh Hashanah 
and Yom Kippur into Spanish (Orden de las Oraciones de Ros Ashanah y Kipur, 
London, 1740). 
45 pages. 14.5 cm. Good condition. Some stains. Minor wear and creases to margins. 
Original heavy paper cover, with damage. 

Opening price: $1000

אבן  שלמה  לרבי  מלכות  כתר   .262
שנדפס  לספרדית  תרגום   - גבירול 

בליוורנו, תקכ"ט

 Keter Malchut de R. Selomoh Hijo
de Gabirol – תרגום לספרדית של היצירה 
גבירול.  אבן  שלמה  לרבי  מלכות"  "כתר 
המשכיל  דפוס   .1769 תקכ"ט[  ]ליוורנו, 

ישעיה בן משה די פאס.
ניטו  דוד  ב"ר  יצחק  רבי  מאת  התרגום 
הספרדית  הקהילה  רב  )תס"ב-תקל"ד(, 
המחזור  את  לספרדית  שתרגם  בלונדון, 
 Orden de לראש השנה ויום כיפור בספר
 las Oraciones de Ros Ashanah y

Kipur, לונדון 1740.
45 עמ'. 14.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 
קרטון  כריכת  בשוליים.  קל  ובלאי  קמטים 

מקורית, עם פגמים.

פתיחה: $1000 

261. Tzemach Tzaddik – 
Venice, 1600 – First Edition 
– Many Illustrations – Two 
Variants, Incomplete Copies
Tzemach Tzaddik, wisdom and 
ethics, by R. Yehuda Aryeh (Leon) 
de Modena. [Venice: Daniel 
Zanetti, 1600]. First edition. 
The composition deals with the 
refinement of character traits 
(based on teachings of Jewish 
and gentile sages), with a chapter 
dedicated to each trait. Each 
chapter begins with a woodcut 
illustration, related to the 
chapter's topic. This book is one 
of the few early Hebrew books 
printed with illustrations. The 
book was printed anonymously, 
though the name of the author is 
alluded to at the beginning of the 
preface: "Renowned in Yehuda… 
the lion (Aryeh) roared", and with 
an acronym in the colophon at the end of the book. These are two incomplete 
copies of two variants of the same edition, with differences in the illustrations: on 
p. 13b, each copy features a different illustration. On p. 15b, the illustration was 
printed upside-down in one copy. 
Copy 1: 2-11, 13-40 leaves (originally 40 leaves. Lacking title page and leaf 12. 
Leaf 2 was bound back-to-front). 13.5 cm. Fair condition. Stains, tears and wear, 
affecting text in several places. Paper repairs to several leaves. New binding. 
Copy 2: 2-7, 9-32, 34-40 leaves (originally 40 leaves. Lacking title page, leaves 8 
and 33. Leaf 40 is torn and half-missing, repaired with paper; with handwritten 
replacement of missing text. Title page and most of the missing pages were 
replaced with photocopies). 14 cm. Fair condition. Stains, tears and wear, 
affecting text in several places. Dampstains. Worming. New binding.

Opening price: $500
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263. אוסף חשוב של קונטרסי "סדר ההערכה" ודפי ה"פרגמטיקה" של הקהילה היהודית במנטובה 
- תקנות המסים וההתנהגות - ת"י-תקנ"ג

אוסף חשוב של קונטרסי "סדר ההערכה" ודפי "פרגמטיקה" – תקנות המסים וההתנהגות של הקהילה היהודית במנטובה, 
שנדפסו בין השנים ת"י-תקנ"ג )1649-1793(.

"סדר ההערכה וההנהגה" הוא שמם של תקנוני המס שנדפסו מעת לעת, החל מסופה של המאה ה-16 ועד לסופה של 
וקבעו  ידי מוסדות הקהילה,  על  נבחרו  "מסדרי ההערכה",  עורכי התקנונים, שנקראו  המאה ה-18 בקהילת מנטובה. 
כללים שונים לעריכת שומת הנכסים וחוקת הקהילה. התקנות נקבעו בדרך כלל לשלוש שנים, ובכל סיום תקופה נדפסה 

חוברת חדשה ובה הופיעו התקנות שנקבעו לתקופה שבאה אחריה.
האוסף שלפנינו היה שייך לפרופ' שלמה סימונסון, וחלק מהחומר ההיסטורי שבו שוקע בספרו היסודי 'תולדות היהודים 

בדוכסות מנטובה', ירושלים תשכ"ג-תשכ"ה.
עיון בתקנות אלה שופך אור על השינויים במצבם הכלכלי של יהודי מנטובה לאורך השנים. החוברות שלפנינו מהוות 
מקור היסטורי רב ערך לחיי הקהילה במהלך המאה ה-17 וה-18, ובאים בהן פרטים רבים על העיסוקים השונים של בני 
הקהילה, על סחורות וסוגי רכוש, ועוד )על תקנות המס ו"סדרי ההערכה", ראה: סימונסון, תולדות היהודים בדוכסות 
מנטובה, כרך ראשון, עמ' 274-284(. החל מתחילת המאה השמונה עשרה נוסף בסוף התקנות "נוסח החרם", המוטל על 

מי מבני הקהילה שלא יציית לתקנות.
תקנון  שנים.  שש  בת  לתקופה  שנקבע  הקהילה,  לבני  התנהגות  תקנון  היו  ההסכמה"  "סדר  או  הפרגמאטיקה"  "סדר 
זה הכיל סעיפים שונים שעסקו בפרוטרוט בדרך ההתנהגות הנאותה בתחומים שונים: אופן השימוש המותר בבגדים 
גודל  ודרך התנהגותן במרחב הציבורי בקהילה;  בגדי הנשים  צניעות  חן;  ובאבני  יקרים, בפאות, בתכשיטים  ואריגים 
הסעודות בשמחות שונות וההשקעה הכספית המקסימלית בשמחות נישואין; איסור ה"צחוק" – השתתפות במשחקי 
הימורים בקלפים, בקוביות וכדומה; ותקנות רבות נוספות. )על תולדות ה"פרגמטיקה", ראה: סימונסון, תולדות היהודים 

בדוכסות מנטובה, כרך שני, עמ' 386-395(.
באוסף שלפנינו מופיעים קונטרסי "סדר ההערכה" שנדפסו בשנים: תנ"ה, תס"א, תפ"ו, תצ"ב, תק"ד, תק"י, תקי"ט )שני 
עותקים, אחד מהם חסר 4 דף(, תקל"ד, תקל"ז )שני קונטרסים שונים, האחד תחת השם "אלה הדברים"(, תקמ"ו, תקנ"ג. 

במספר קונטרסים מופיעים תיקונים בכתב-יד.
מלבד הקונטרסים מופיעים באוסף שלפנינו: דף של "סדר ההסכמה... על עסקי מלבושי ותכשיטי אנשים והנשים ועל 
בשנים  שנדפסו  הפרגמאטיקה",  "סדר  גדולים של  דפים  ושני   ,)1650( ת"י  בשנת  שנדפס  ודרונות..."  עסקי המשתאות 

תקי"ט ותקכ"ה.
41.5 ס"מ; שני דפים בודדים, בפורמט  X31 ,16 פריטי נייר. 13 קונטרסים )אחד מהם חסר 4 דפים(, בגודל משתנה; דף בודד
56.5 ס"מ. מצב טוב. נייר בהיר ואיכותי. כתמים. כתמי רטיבות. עקבות רטיבות עם סימני פטריה באחד  X40 ,גדול במיוחד

מן הקונטרסים. ברבים מהקונטרסים – הגליונות לא חתוכים. סימני קיפול בדפים הבודדים.
מעזבון פרופ' שלמה סימונסון.

פתיחה: $1000 
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263. Important Collection of Seder HaHaaracha Booklets and 
Pragmatika Broadsides from the Jewish Community of Mantua – 
Tax and Communal Regulations – 1649-1793
Important collection of Seder HaHaaracha booklets and Pragmatika 
broadsides – tax and communal regulations of the Jewish community of 
Mantua, printed between 1649 and 1793.
 "Seder HaHaaracha VehaHanhaga" is the name of tax regulations which 
were printed from time to time, from the late 16th century until the late 
18th century in the Mantua community. The authors of the regulations 
– "Mesadrei HaHaaracha", who were appointed by the community 
institutions, established the various criteria for tax assessment and for the 
community constitution. The regulations were generally instituted for 
the coming three years, and at the end of this period, a new booklet was 
published, with the regulations to be applied in the next three-year period.
This collection belonged to Prof. Shlomo Simonsohn, and some of its historic 
contents was integrated into his fundamental book Toldot HaYehudim 
BeDukasut Mantova, Jerusalem 1963-1965.
Study of these regulations sheds light on the change in the economic 
situation of the Jews of Mantua over the years. These booklets serve as 
a valuable, historical source on Jewish community life in the 17th and 
18th centuries, and offer many details on the various occupations of the 
members of the community, the merchandise and types of property, and 
more (see Simonsohn, Toldot HaYehudim BeDukasut Mantova, I, pp. 274-
284 regarding the tax regulations and Sidrei HaHaaracha). Starting from 
the beginning of the 18th century, an announcement of excommunication 
was added at the end of the regulations, which applied to any member of 
the community who did not conform with the regulations.
Seder HaPragmatika or Seder HaHaskama was the set of standards 
regulating the conduct of the community members, instituted for a period 
of six years. These regulations contained various clauses which determined, 
in great detail, the standards of acceptable conduct in various areas: the 
use of luxurious clothes and fabric, wigs, jewelry and jewels; modesty in 
women's clothing and their conduct in public places; the scope of various 
celebrations and the maximum amount of money to be spent on weddings; 
the prohibition of gambling with cards, dices and the like; and many other 
regulations. (For more information on the history of Pragmatika, see: 
Simonsohn, Toldot HaYehudim BeDukasut Mantova, II, pp. 386-395).
This collection comprises the Seder HaHaaracha booklets printed in the 
years: 1695, 1701, 1726, 1732, 1744, 1750, 1759 (two copies, one is lacking 

4 leaves), 1774, 1777 (two different booklets, one entitled Eleh HaDevarim), 1786, 1793. 
Several booklets contain handwritten emendations.
The collection also includes: A broadside – "Seder HaHaskama… Regarding the Clothing 
and Jewelry of Men and Women, and Regarding Banquets and Gifts…" printed in 1650, 
and two large Seder HaPragmatika broadsides, printed in 1759 and 1765.
16 paper items. 13 booklets (one lacking 4 leaves), in varying sizes; one broadside, 41.5X31 
cm; two particularly large broadsides, 56.5 X 40 cm. Good condition. Light-colored, high-
quality paper. Stains. Dampstains. Traces of past dampness to one booklet, with mold. 
Unopened pages in many booklets. Fold lines to broadsides.
From the estate of Prof. Shlomo Simonsohn.

Opening price: $1000
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264. מכתב מודפס מאת רבני מנטובה - פולמוס יום טוב שני של גלויות - מנטובה, תרי"ד
מכתב מודפס, בעניין יום טוב שני של גלויות, מאת הרבנים רבי מרדכי הלוי מורטורה ורבי שלמה נסים – רבני מנטובה. 

נשלח אל אחד מרבני האג שבהולנד. ]מנטובה, טבת תרי"ד 1854[.
מכתב בשאלת יום טוב שני של גלויות. המכתב נדפס בעותקים רבים ונשלח לרבנים בארץ ישראל ובאירופה, כדי שיחוו 
דעתם בפולמוס שהתעורר בעניין. בראש המכתב הושאר מקום ריק למילוי שם הנמען. העותק שלפנינו נשלח אל הרב 

של "Haag ]האג[, ובכל מדינת אולאנדה של נגב". 
בעמוד השני – חותמת רבה של מנטובה: "חותמת ר"מ לשרת בקדש בק"ק מנטובה".

על הרקע למכתב – פולמוס יום טוב שני של גלויות באיטליה – כתב באריכות החוקר מאיר בניהו בספרו "יום טוב שני 
של גלויות" )ירושלים תשמ"ז; ראה גם: קטלוג "קדם" 59, פריט 188(.

המכתב שלפנינו נדפס גם בספר "קדושת יום טוב", מאת הרב ישראל משה חזן )וינה תרט"ו(.
]1[ דף כפול )2 עמודים מודפסים(. 27 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. קרעים, ללא פגיעה בטקסט, משוקמים. סימני קיפול 

)משליחת המכתב( וחותמות דואר.

פתיחה: $300 

264. Printed Letter from the Rabbis of Mantua – Polemic Regarding the Second Festival 
Day in the Diaspora – Mantua, 1854
Printed letter regarding the second festival day in the Diaspora, by R. Mordechai HaLevi Mortara 
and R. Shlomo Nissim – rabbis of Mantua. Sent to one of the rabbis of The Hague, Netherlands. 
[Mantua, Tevet 1854]. 
A letter regarding the second festival day in the Diaspora. The letter was printed in multiple 
copies and sent to rabbis in Eretz Israel and Europe, requesting their opinions on the polemic 
surrounding the matter. A blank space was left on top, to be filled in with the name of the 
addressee. This copy was sent to the rabbi of "Haag [The Hague] and the entire province of 
South Holland". 
On the second page, stamp of the Mantua rabbinate.
On the polemic in Italy about the second festival day in the Diaspora, see: Meir Benayahu, Yom 
Tov Sheni shel Galuyot (Jerusalem, 1987; see also: Kedem Auction 59, item 188). 
This letter was printed in the book Kedushat Yom Tov by R. Yisrael Moshe Chazan (Vienna 1855). 
[1] double leaf (two printed pages). 27 cm. Good condition. Stains and wear. Tears, not affecting 
text, repaired. Folding marks and postmarks. 

Opening price: $300
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המוזכר כאן על ידו – השד"ר רבי אברהם אביגדור, אין בידינו פרטים מלבד תעודה מחודש תשרי תקע"ג, 
שפרסם מ.ד. גאון, בספרו "יהודי המזרח בארץ ישראל" )חלק ב', ירושלים תרצ"ח, עמ' 395(, בה מוזכרת 

שליחותו של רבי אברהם אביגדור והשמועה על פטירתו באותה העת.
מפולין,  העולים  עבור  "מעמדות"  ובסידור  צדקה  מגביות  בארגון  הרבה  בפעילותו  נודע  מאפטא  הרב 
וואהלין וגליציה שהתגוררו בצפת ובטבריה. בפעילות זו החל לעסוק משנת תקנ"ו. בשנת תקע"ד התמנה 
לנשיא הכולל של מעות ארץ ישראל עבור עולי וואהלין. פעילותו הרבה בענייני ארץ ישראל מתועדת 
במכתבים ומסמכים רבים שנדפסו בספר "אגרות האוהב ישראל" )ירושלים תש"ס(, וכתב-היד שלפנינו 

מצטרף כתיעוד נוסף לפעילותו זו. 
39 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים ובלאי,  X48 .)גליון נייר גדול )8 עמודות כתובות

עם פגיעה קלה בטקסט. סימני קיפול. 

פתיחה: $300 

265. כתב-יד, פנקס שליחות של שד"ר ירושלים רבי יקיר יוסף - תיעוד פעילותו 
של ה"אוהב ישראל" מאפטא למען עניי ארץ ישראל בתקופת רבנותו בעיר יאסי

כתב-יד על גליון נייר גדול – רשימות פנקס השליחות של שד"ר ירושלים רבי יקיר יוסף, שסובב 
בקהילות רומניה והסביבה. ]תקע"ד-תקע"ה בקירוב[.

גליון נייר גדול, כתוב משני צדיו, בכתיבה מזרחית ]חצי-קולמוס[. הגליון קופל לרצועות, עליהן 
ירושלים  "זה הפנקס שיש על  נכתב:  נכתבו שמונה עמודות ארוכות. בראש העמודה הראשונה 
עה"ק  לשם  שהתנדב  אדם  וכל  ובכפרים,  ובוגדניה[  ]=וואלכיה  ובוגדאן  וולאח  בערי  ת"ו  עה"ק 
ירושלים ת"ו, אשר עשה השד"ר מע']לת[ רבי אברהם אביגדור נ"ע ]=נוחו עדן[, וע"י ]=ועל ידי[ 

יקיר יוסף יצ"ו".
"הפנקס" שלפנינו נכתב כנראה ע"י השד"ר רבי יקיר יוסף, על פי הפנקס האישי שלו, במטרה ליצור 
עותק שיישאר אצל הממונים על הגביה בעיר יאסי. הוא מכיל את רשימות התורמים והגבאים 
אחת  בראש  ישראל.  ארץ  לטובת  הגביות  מערך  וסיכום  השד"ר  עבר  בהן  הקהילות  בעשרות 
העמודות נכתב: "העתק מפנקס". בהמשך הפסקה הראשונה הוא כותב כי הניח את ההעתק הזה 
בידי "גבאי הכולל" ביאסי רבי אפרים ב"ר יששכר בלעז, שירכז את כספי התרומות מכל קהילות 

הסביבה עד שיבוא שליח מירושלים לגבותם. 
בהמשך קטע זה מופיע תיעוד על פעילותו של הצדיק החסידי רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, 
בעל ה"אוהב ישראל", ששימש באותה העת כאב"ד יאסי, למען גביית מעות ארץ ישראל. השד"ר 
כותב כי קיבל מידו פנקס, אשר עליו התבסס ברשימותיו: "ואלו הניירות אשר כתובים בפנקס אשר 
קבלתי אני יקיר יוסף יצ"ו מיד הרב הב"ד]![ מק"ק אפטי רבי אברהם יהושוע אעשיל]![ יצ"ו שהיה 

פה ק"ק יאס הבירה אב ב"ד". 
לאחר מכן, בקטע על קהילת יאסי, מזכיר השד"ר שוב את הרב הקדוש מאפטא: "בק"ק יאס הבירה 
יש להם חיוב ליתן בכל שנה סך מאתיים וחמשים ארייות לעה"ק ירושלים ת"ו בחת']ימת[ רבי 

עוזיאל ורבי דניאל ורבי יוסף ורבי דוד הכהן והרב מאפטיר יצ"ו...".
בכתב-היד מופיע תיעוד מפורט של עשרות קהילות באזור )בהן כנראה עבר השד"ר(, עם תיעוד 
פעילותו, העמדת הגבאים ומערך הגביות לטובת ארץ ישראל, וכן פרטים רבים של שמות התורמים 

וסכומי ההתחייבויות התקופתיות של הקהילות. 
בורדיזאן  )דורוהוי(,  דרחאויי  )בוטושאן(,  בוטישאן  )יאסי(,  יאס  לפנינו:  הקהילות המתועדות  בין 
סארוקה   ,)Ataky( אטאק   ,)Lipcani( ליפקאן  )חוטין(,  חאטין   ,)Herța( הרץ   ,)Burdujeni(
קאלרוש  )קישינב(,  קשינוב  בענדר,   ,)Teleneshty( טילינשטי   ,)Rezina( ראזינה  )סורוקה(, 
רומאן  )פלטיצ'ן(,  פילטישאן  )שטפנשט(,  אישטפינשטי  בלעז,  )פלוייסטי(,  פילישטי   ,)Călărași(

)Roman( פייטרה )פיאטרה ניאמץ(, ועוד. 
בין השמות המוזכרים בקטע על קהילת בוטושאן מוזכר גם "שלמה במו"ה חיים". יתכן והוא בנו 
של ה"באר מים חיים" )ראה חתימתו בקטלוג קדם 63, פריט 81(. בהמשך אותו קטע נכתב: "ואני 
יקיר יוסף הוספתי ברשות כל העיר... וביום ה' חשון מש' התקע"ד היו הגבאים אשר אני עשיתי... 

ולשלוח ליד מע' הגבאים כולל מק"ק יאס הבירה כפי אשר קבצו בשנה הנז' עד תקע"ה". 
בקטעים נוספים מופיעים השנים תקע"ד ותקע"ה. 

על השד"ר רבי יקיר יוסף אין בידינו כל פרטים, מלבד התיעוד שלפנינו. אף על קודמו בשליחות – 

ארץ ישראל: ירושלים, צפת ועוד - מכתבים, מסמכים 
ודברי דפוס

Eretz Israel: Jerusalem, Safed and Elsewhere – 
Letters, Documents and Books
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265. Manuscript, Pinkas of the Emissary Rabbi Yakir Yosef of Jerusalem – Documentation of the Activities of the Ohev Yisrael of Apta on Behalf of the 
Needy of Eretz Israel, During His Tenure as Rabbi of Yas

with a record of his activities – appointing collectors and setting up a fundraising 
system to benefit Eretz Israel; as well as many details such as the names of the 
contributors and the periodic pledges of each community.
The communities documented in this manuscript include: Yas (Iași), Botoshan 
(Botoșani), Dorohoi, Bordezhen (Burdujeni), Hertz (Herța), Hotin (Khotyn), 
Lipkan (Lipcani), Ataky, Soroca, Rezina, Teleneshty (Teleneşti), Bender, Kishinev 
(Chișinău), Kalarash (Călărași), Ploiești, Blaj, Shtefanesht (Ştefăneşti), Fălticeni, 
Roman, Piatra Neamț, and others. 
In the section about the Botoshan community, he mentions a "Shlomo son of R. 
Chaim". This may refer to the son of the Be'er Mayim Chaim (see his signature 
in Kedem Auction 63, item 81). Further in the same section, as well as in other 
sections, he mentions the years 1813-1815.
Apart from this document, no information about the emissary R. Yakir Yosef is 
known to us. About his predecessor mentioned in this document, R. Avraham 
Avigdor, no further information is known apart from a certificate dated Tishrei 
1812, published by M.D. Gaon in his book Yehudei HaMizrach BeEretz Israel (II, 
Jerusalem 1938, p. 395), which mentions R. Avraham Avigdor's mission and the 
news of his passing at that time. 
The rebbe of Apta is known for his intensive efforts to raise funds and arrange 
Maamadot for Polish, Volhynian and Galician immigrants who settled in Safed 
and Tiberias. He began his activities in this field in 1796. In 1814, he was appointed 
president of the kollel of Eretz Israel funds for immigrants from Volhyn. His 
extensive activities on behalf of Eretz Israel are documented in many letters and 
documents, printed in the book Igrot HaOhev Yisrael (Jerusalem 2000), and this 
manuscript provides further testimony to his charitable activities.
Large sheet of paper (8 written columns). 48X39 cm. Fair condition. Stains, 
including dampstains. Wear and tears, slightly affecting text. Folding marks.

Opening price: $300

Manuscript, large sheet of paper – records of R. Yakir Yosef, emissary of Jerusalem, 
who visited various communities in Romania and the surroundings. [Ca. 1814-
1815].
Large sheet of paper folded into four narrow columns, written on both sides 
in Oriental (solitreo) script. At the top of the first column: "This is the Pinkas 
for Jerusalem in the towns and villages of Wallachia and Bogdania… anyone 
who donated for Jerusalem, by the emissary R. Avraham Avigdor, and by Yakir 
Yosef".
This leaf was presumably scribed by the emissary R. Yakir Yosef, based on his 
personal Pinkas, in order to leave a copy of the records with those charged with 
collecting the donations in Yas (Iași). It features lists of the contributors and 
gabbaim of the dozens of communities visited by the emissary, and a summation 
of the fundraising operation on behalf of Eretz Israel. One of the columns bears 
the heading: "Copy of the Pinkas". Further in the first paragraph, he writes that he 
gave this copy to R. Efraim son of R. Yissachar Blaj, gabbai of the fund in Yas, so 
that he can centralize all the donations from the surrounding communities, until 
an emissary arrives from Jerusalem to collect them. 
Further in this section, he describes the fundraising efforts for Eretz Israel of the 
Ohev Yisrael – R. Avraham Yehoshua Heshel of Apta, at that time rabbi of Yas. 
The emissary writes that the latter gave him a Pinkas, on which he based himself 
for his lists: "And these are the lists which were recorded in the Pinkas which I, 
Yakir Yosef, received from the rabbi of Apta, R. Avraham Yehoshua Heshel, who 
served as rabbi of the capital city of Yas".
In the section pertaining to the Yas community, the emissary once again mentions 
the rabbi of Apta: "In the community of Yas, the capital, they have committed to 
donate the sum of two hundred and fifty lei for Jerusalem, with the signature of R. 
Uziel, R. Daniel, R. Yosef, R. David HaKohen, and the rabbi of Apta…".
This manuscript contains a detailed documentation of dozens of communities in 
the area (which the emissary presumably visited during the course of his mission), 
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266. Letter for an Emissary Signed by Rabbi Yisrael 
of Shklow and Disciples of the Gaon of Vilna – 
Jerusalem and Safed, 1830
Handwritten letter requesting to support the settlements of 
the Vilna Gaon's disciples in Safed and Jerusalem. Signed 
by the disciple of the Gaon of Vilna – R. Yisrael of Shklow, 
and by other leading disciples. Jerusalem and Safed, Kislev 
1830.
An individualized request letter, to be used by the emissary 
R. Tzvi Hirsh son of R. Yehuda, with a blank space intended 
for the name of the donor.
Signatures of R. "Chaim Kohen, formerly Rabbi of Pinsk 
and the region" [Rabbi of Pinsk for 20 years, where he was 
accepted by the Chassidim as well; immigrated to Safed in 
1826 and served in its rabbinate until his death in 1831]; R. 
"Yisrael, author of Taklin Chaddetin, of Safed" [R. Yisrael 
of Shklow, disciple of the Gaon of Vilna]; R. "Aryeh Leib 
son of R. Yosef Leon" [one of the heads of the Ashkenazi 
settlement in Safed]; R. "Shlomo Zalman son of R. Z. 
Wolf HaKohen" [Eretz Israel emissary, father-in-law of R. 
Yaakov Sapir, passed away in 1847 in Calcutta, India]; R. 
"Natan Notte son of R. M. Mendel of Jerusalem" [known 
as "the great R. Notte" (d. 1846 in Jerusalem), a leader of 
the first aliyah of the Vilna Gaon's disciples in 1809; his 
father, R. Mendel of Shklow, immigrated one year earlier 
in preparation for the 1809 aliyah]; R. "Natan Notte son of 
R. Saadia of Jerusalem" [R. Notte (d. 1849) was a righteous 
man, who merited serving the Gaon of Vilna, reciting 
Mishnayot for him; his father, R. Saadia, was the head of 
the Gaon's disciples in Jerusalem]; R. "Tzvi Hirsh son of 
R. Zerach Shapiro of Jerusalem" [his signature does not 
appear on most other copies of this letter]; R. "Aryeh son 
of R. Yerachmiel, trustee of the Jerusalem Kollel" [R. Aryeh 
Leib son of R. Yerachmiel Markus of Keidan (1800-1877), 
trustee of the Kollel HaPerushim in Jerusalem and one of 
the founders of the Churva Synagogue].
[1] leaf. 24 cm. Good condition. A few stains. Minor 
marginal worming.

Opening price: $1500

266. מכתב שד"רות בחתימת רבי ישראל 
ירושלים   - הגר"א  ותלמידי  משקלוב 

וצפת, תקצ"א

היישוב  עבור  לתמיכה  בקשה  בכתב-יד,  מכתב 
וירושלים.  צפת  בקהלות  הגר"א  תלמידי  של 
ישראל  רבי  הגר"א  תלמיד  של  ידו  בחתימת 
משקלוב וחתימות ידם של גדולי קהילת תלמידי 

הגר"א. ירושלים וצפת, כסלו תקצ"א ]1830[.
רבי  לשד"ר  שנמסר  אישי  בקשה  כמכתב  נכתב 
צבי הירש ב"ר יהודא, עם מקום ריק למילוי שם 
לו  יבושר  הברכה...  "אחרי  השד"ר.  ע"י  הנדיב 
ויושביה  ת"ו  הק'  וגליל  ירוש'  הק'  ערי  משלם 
ומישביה... מתלמידי דבי רב תנא קדוש ה' אור 
העולם רבן שכ"ל בניה"ג רבינו הגאון אליהו ז"ל 

מק"ק ווילנא יצ"ו".
אב"ד  שהי'  כהן  "חיים  הרבנים:  הם,  החותמים 
ברבנות  שנה  כעשרים  ]כיהן  והגליל"  פינסק 
פינסק והיה מקובל גם על החסידים, עלה לצפת 
פטירתו  עד  ברבנות  בה  וכיהן  תקפ"ו  בשנת 
בשנת תקצ"א[; "ישראל בע"ס ]בעל ספר[ תקלין 
משקלוב  ישראל  ]רבי  צפת"  מעה"ק  חדתין 
תלמיד הגר"א[; "הקטן ארי' ליב בהרב מוהר"ר 
]מראשי הישוב האשכנזי  זצללה"ה ליאון"  יוסף 
הכהן"  וואלף  במוהר"ז  זלמן  "שלמה  בצפת[; 
יעקב ספיר,  ]שד"ר ארץ ישראל, חותנו של רבי 
נפטר בכלכותא שבהודו בשנת תר"ז[; "נתן נטע 
בהרב החסיד מוהר"מ מענדל זללה"ה מירושלם 
היה  הגדול,  נטע  רבי  ]נקרא  תובב"א"  עה"ק 

מראשי הקבוצה של העליה הראשונה של תלמידי הגר"א בתקס"ט, אביו רבי מנדל משקלוב עלה שנה קודם והכין את הקרקע 
לעליה זו. נפטר בירושלים תשרי תר"ז, ועל מצבתו נכתב "הרב חסיד וענו"[; "נתן נטע בהרב אאמ"ו הח' המפו' מו"ה סעדי' זללה"ה 
מעה"ק ירוש']לם[ ת"ו" ]צדיק וחסיד, זכה לשמש את הגר"א וקרא לפניו משניות בעל-פה. אביו רבי סעדיה היה ראש ורבן של 
תלמידי הגר"א שעלו לירושלים. נפטר תר"ט[; "צבי הירש במ"ה זרח זצ"ל שפירא מירושלים עה"ק תוב"ב" ]חתימתו אינה מופיעה 
ברוב העותקים האחרים של מכתב זה[; "ארי' בא"א מו"ה ירחמיאל זללה"ה נאמן הכו']לל[ דירוש']לם[ ת"ו" ]רבי אריה ליב ב"ר 

ירחמיאל מארקוס מקיידאן )תק"ס-תרל"ז(, נאמן כולל הפרושים בירושלים וממייסדי ביהכנ"ס "החורבה"[.
]1[ דף. 24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. סימני עש קלים בשוליים. 

פתיחה: $1500 
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ספטמבר 2020

regulations (especially regulations regarding estate 
and ownership titles). In order to be able to print 
this book, R. Gagin and the Sephardic community 
officials encouraged the establishment of R. Yisrael 
Bak's printing press, intending that this would be the 
first book to be published there. 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 Capiloto and R. Avraham 
Ashkenazi, two Jerusalemite scholars, to research the 
customs and ordinances of Eretz Israel, arrange them 
in the order of the four sections of Shulchan Aruch, 
and combine them with the responses to those who 
questioned the abovementioned ordinances.
This book was presumably printed in stages, 
according to 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. Capiloto and 
R. Ashkenazi completed compiling and editing the 
second part of the book.
[16], 13-72, [4] leaves. Misfoliation. 15 cm. Good 
condition. Stains, including dark stains to some 
leaves. Small open tear to final leaf, minimally 
affecting text. Handwritten inscriptions and 
markings. Early binding, with leather spine. Damage 
to binding.
Sh. HaLevy, no. 3 (this is in fact the second book 
printed in Jerusalem, since listing no. 2 in Sh. 
HaLevy's book is actually a broadside and not a 
book).
Includes leaf of approbation from 1842, which was 
not included in all copies.

Opening price: $1000 

שנדפס  הראשון  העברי  כספר  כיום  הידוע   – הקודש"  "עבודת 
בירושלים(, וסיום ההדפסה נעשה רק לאחר שהרבנים קאפילוטו 

ואשכנזי גמרו ללקט ולערוך את חלקו השני של הספר. 
15 ס"מ. מצב טוב.  דף. ספירת דפים משובשת.   ]4[ יג-עב,   ,]16[
כתמים, בהם כתמים כהים בחלק מהדפים. קרע חסר קטן בדף 
האחרון, עם פגיעה קלה מאוד בטקסט. רישומים וסימונים בכתב-

יד. כריכה עתיקה, עם שדרת עור. פגמים בכריכה. 
ש' הלוי, מס' 3 )למעשה זהו הספר העברי השני שנדפס בירושלים, 
כי רשומה מספר 2 בספרּה של ש' הלוי, היא רשומה על כרוז ולא 

כותר ספר(. 
כולל דף ההסכמה משנת תר"ב, שאינו מופיע בכל העותקים. 

פתיחה: $1000 

267. ספר התקנות - ירושלים, תר"ב - כולל דף הסכמה 
נדיר - הספר העברי השני שנדפס בירושלים

הלכתיים  ומנהגים  ציבוריות  תקנות  והסכמות,  התקנות  ספר 
אברהם  חיים  רבי  מאת  הדורות,  במשך  ירושלים  חכמי  שתקנו 

גאגין. ירושלים, תר"ב ]1842[. דפוס רבי ישראל ב"ק.
השני  השער  עץ.  בפיתוחי  מאויר  הראשון  השער  שערים,  שני 

מופיע בדף ]5[, לאחר הקדמת הרב גאגין.
נדפס בדפוס שהוקם ע"י  הספר העברי השני שנדפס בירושלים. 
המדפיס מברדיטשוב וצפת, רבי ישראל ב"ק, תלמידם של רבי לוי 

יצחק מברדיטשוב ורבי ישראל מרוזין.
ספר זה כולל שני חלקים. בחלק ההראשון, הקדמות הרב גאגין 
על  סוזין,  רבי שלמה משה  )משנת תקפ"ד( של  ארוכה  ותשובה 
כח בית דין לתקן תקנות בעיר. החלק השני כולל ליקוט תקנות 
ומנהגי ארץ ישראל לפי סדר ד' חלקי שו"ע. בסוף הספר מופיעים 
ומשנת תר"ב,  וממוני הקהל משנת תר"א  דפי הסכמות הרבנים 
המעניקים זכות בלעדיּות על הדפסה בארץ ישראל לבית הדפוס 
של רבי ישראל ב"ק. 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 נדפס 
בהם הדף האחרון עם ההסכמה משנת תר"ב. ראה על כך במפעל 
"הספרים  הלוי  ש'  של  ובספרה   ,123175 רשומה  הביבליוגרפיה 

העבריים שנדפסו בירושלים", מס' 3[.
בארץ  הדפוס  ימי  "לדברי  במאמרו  כותב  טויבר  א'  הביבליוגרף 
 – ירושלים  קובץ   ;10-11 עמ'  ביבליוגרפים,  )מחקרים  ישראל" 
לחקירת ארץ ישראל, ירושלים תרפ"ח, עמ' קעט-קצב( כי המטרה 
העיקרית של הדפסת הספר היתה, כפי הנראה, חיזוק כמה תקנות 
העזבונות",  )"תקנת  תקופה  באותה  פולמוס  עליהן  שהתעורר 
"תקנת החזקות" ועוד(. לצורך הדפסת ספר זה, עודדו הרב גאגין 
וממוני הקהלה הספרדית בירושלים את הקמת בית הדפוס החדש 
זה היה אמור להיות הספר הראשון  וספר  ב"ק,  ישראל  רבי  של 
שיודפס בו. הרב גאגין שסבל מרדיפות מתנגדיו, יזם את הדפסת 
הספר כדי לענות למבקריו בתשובות שבראש הספר. בכדי שלא 
שניים  גאגין  הרב  הושיב  מסוימת,  למגמה  נתחבר  יוכר שהספר 
מחכמי ירושלים, רבי יעקב קאפילוטו ורבי אברהם אשכנזי, ללקט 
ממקורות שונים את תקנות ומנהגי ארץ ישראל לפי סדר ד' חלקי 
עניני  על  המערערים  כנגד  התשובות  את  אליהם  ולצרף  שו"ע, 

התקנות שעליהם יצא הקצף באותו פולמוס.
כפי הנראה נדפס הספר בשלבים, לפי התקדמות עבודת העורכים 
התקנות"  "ספר  של  הראשון  חלקו  טויבר,  של  לדבריו  הנ"ל. 
הספר  הדפסת  )לפני  תר"א  בשנת  כבר  כנראה  נדפס  שלפנינו 

267
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יסוד לדיונים רבים בעניני הארץ, הן בתחום התורני-הלכתי והן 
ספריו  סדרת  ארץ-ישראל.  של  המדעי-היסטורי  המחקר  בתחום 
המכונה "תבואות הארץ" )על שם הספר העיקרי בסדרה( נדפסה 
מהדורה  בפילדלפיה  נדפסה   1850 בשנת  בעברית.  בירושלים 
הארץ  מפת  )עם  לאנגלית  בתרגום  הארץ"  "תבואות  ספרו  של 
מלבושיו  את  בארץ  שהחליף   – המחבר  של  הידוע  והפורטרט 
מזרחית  מצנפת  חבש  ואפילו  מזרחיים  במלבושים  האירופיים 
לראשו(, ובשנת 1852 נדפסה בפרנקפורט מהדורה של "תבואות 

הארץ" בתרגום לגרמנית. 
ש' הלוי: 17, 31, 58, 62.

פתיחה: $1000 

ספר תבואות הארץ / ספרי רבי יהוסף שוורץ -   .268
מהדורות ראשונות - ירושלים, תר"ג-תרכ"ב

אוסף של ספרי רבי יהוסף שוורץ, מהמהדורות הראשונות שנדפסו 
בירושלים. סט שלם במצב טוב.

1-4. ספר דברי יוסף, לרבי יהוסף שוורץ "מילדי האשכנזים יצ"ו", 
 .)1843( תר"ג  ירושלים,  ישראל.  ארץ  של  ואסטרונומיה  הלכה 

חיתוך עץ בשער הראשון.
כרוך עם הספר תבואות הארץ )והוא חלק ב' מספר דברי יוסף(. 
מדעי  מחקר  הארץ".  ו"מעשה  הארץ"  "תוצאות  הספרים  ועם 

והלכתי על ארץ ישראל. ירושלים, תר"ה 1845.
]12[ )במקור: ]8[ דף. דפי ההקדמה ולוח הטעות שאחריה נכרכו 
פעמיים(, ע, ]6[ דף; ]2[, קנו דף; ]1[, כב דף; ]1[, כד-נב, ]3[ דף; 
כריכה  חותמות.  מאוד.  טוב  מצב  ס"מ.   15.5 שערים(.  )חמישה 

עתיקה, עם פורזץ צבעוני ושדרת עור. 
תרכ"א  ירושלים,  והרביעי(,  השלישי  )חלקו  יוסף  דברי  ספר   .5

.)1861(
פרי תבואה, פרדס, ביאורים וענינים שונים בדברי החכמה השוים 
לכל נפש. תיקונים והוספות לספר תבואות הארץ אשר יצא בשנת 

תר"ה. ציורים בדף 7.
]7[, רמז, ]1[ דף. 16 ס"מ. מצב טוב מאוד. חותמות. כריכה ישנה.

6. ספר דברי יוסף )חלקו השלישי והרביעי – ראש השני(. תשובות. 
ירושלים, תרכ"ב 1862.

דף  בשולי  קטן  קרע  מאוד.  טוב  מצב  ס"מ.   15 דף.   ]1[ קע,   ,]4[
השער. חותמות. כריכה ישנה.

רבי יהוסף שוורץ, )תקס"ה-תרכ"ה, ראה אודותיו, גליס, מדמויות 
ירושלים, עמ' סד-ע(. גאון ומקובל. מראשוני חוקרי ארץ ישראל. 
תקופה  ובאותה  ווירצבורג,  בישיבת  בינג  אברהם  רבי  תלמיד 
למד גיאוגרפיה ושפות באוניברסיטה בעיר. עוד בהיותו בגרמניה 
ארץ  מפת  את  הוציא   1829 ובשנת  א"י,  בחקר  לעסוק  החל 
ההיסטוריונים  בה  שהשתמשו  )מפה  ובגרמנית  בעברית  ישראל 
בבואו  תקצ"ג.  בשנת  לירושלים  עלה  בתקופתו(.  והגיאוגרפים 
הו"ד  כולל  )מייסדי  גרמניה  יוצאי  רעיו  ע"י  התקבל  לירושלים 
רבי  ברגמן.  אליעזר  ורבי  זאקס  משה  רבי  ודייטשלנד(,  הולנד   –
ובנסתר,  בנגלה  התורה  בלימוד  לשקוד  ימיו  כל  המשיך  יהוסף 
בארץ  אל".  "בית  המקובלים  בישיבת  הקבלה  מלומדי  והיה 
והגיאוגרפיה של א"י, עבר ממקום  המשיך במחקרי ההיסטוריה 
עפ"י  המקומות  שמות  את  בירר  הוא  הארץ.  את  וחקר  למקום 
בלשנות השפה המקומית ועפ"י מקורות התנ"ך והתלמוד. זיהוייו 
של רבי יהוסף מקובלים עד היום וספריו משמשים עד היום אבן 

267. Sefer HaTakanot – Jerusalem, 1842 – 
Including Rare Leaf of Approbations – Second 
Hebrew Book Printed in Jerusalem
Sefer HaTakanot VeHaskamot, public regulations 
and halachic customs established by Jerusalem 
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 is on leaf [5], after 
R. Gagin's preface.
The second Hebrew book printed in Jerusalem. 
Printed in the printing press established by R. Yisrael 
Bak of Berditchev and Safed, disciple of R. Levi 
Yitzchak of Berditchev and R. Yisrael of Ruzhin.
This book is comprised of two parts: the first contains 
R. Gagin's preface and a long responsum (dated 1824) 
by R. Shlomo Moshe Suzin regarding the authority of 
the Beit Din to issue public regulations. The second 
part includes a compilation of the regulations and 
customs of Eretz Israel following the order of the 
four sections of Shulchan Aruch. At the end of the 
book, approbations dated 1841 and 1842, by rabbis 
and community officials, according R. Yisrael Bak 
the exclusive rights to printing in Eretz Israel. 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 final leaf – approbation from 1842. 
See Bibliography of the Hebrew Book listing 123175, 
and Sh. HaLevy, HaSefarim HaIvriim Shenidpesu 
BiYerushalayim, no. 3).
The bibliographer A. Tauber, in his article "History 
of the Printing Press in Eretz Israel" (Mechkarim 
Bibliographim, pp. 10-11; Kovetz Yerushalayim 
– Lechakirat Eretz Israel, Jerusalem 1928, pp. 179-
192), posits that the main purpose of this book 
was to reinforce several controversial public 
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 - אל"  "בית  המקובלים  ישיבת  לשד"ר  שליחות  שטר   .269
ומקובלי  היר"א  הרב   - בירושלים  המקובלים  גדולי  בחתימות 

"בית אל" - ירושלים, תרכ"ה

שטר שליחות לשד"ר רבי ברוך פינטו היוצא מטעם ישיבת המקובלים "בית 
אל" בירושלים לשליחות בעיר צפרו שבמרוקו, עם חתימות ראש הישיבה – 

הרב היר"א, וגדולי חכמי מקובלי "בית אל". ירושלים, תרכ"ה ]1865[.
רבי  בירושלים:  גדולי המקובלים  מסולסלות של  עם חתימות  נאה,  יד  כתב 
ישיבת  ראש  חותמתו[,  ]כולל  היר"א  הרב   – אבולעפיה  ידידיה  חי  רפאל 
המקובלים "בית אל", רבי יוסף ויטאל, רבי רחמים חיים דוד ענתבי, רבי יצחק 

קאלאמארו, רבי אהרן פירירא, ושני חותמים נוספים.
"קהל  או  החסידים"  "מדרש  גם  המכונה  אל",  "בית  המקובלים  ישיבת 
חסידים", נוסדה בירושלים בשנת תצ"ז )1737( על ידי רבי גדליה חיון, והיא 
נועדה לשמש כמקום לימוד לתורת הסוד. בין כותליה הסתופפו מאז חכמי 
המפורסמים  מן  המקובלים.  גדולי  עמדו  ובראשה  בירושלים,  המקובלים 
שבהם הוא רבי שלום שרעבי )הרש"ש(, שעמד בראשות הישיבה והמהרי"ט 
אלגאזי שנתמנה אחריו לראש הישיבה. לפי המסופר, היה רבי גרשון מקיטוב 
– גיסו של הבעש"ט – מן הלומדים בישיבה. לאחר פטירת ראש הישיבה הרב 
אג"ן )רבי חיים אברהם גאגין( בשנת תר"ח, נתמנה תחתיו רבי ידידיה רפאל 
כראש  ושימש  )תקס"ז-תרכ"ט(,  היר"א"  "הרב  בכינויו  שנודע   – אבולעפיה 
ישיבת המקובלים עד לפטירתו. בין תלמידיו של הרב היר"א היו האדמו"רים 
בני רבי משה מלעלוב, רבה של ירושלים בעל ה"אמרי בינה" ]שעל פי עצתו 
תיקן את תקנת איסור כלי זמר בירושלים[, רבי שמ"ח ]שלום משה חי[ גאגין, 
ששימש אחריו כראש ישיבת "בית אל", ועוד. מ"יחידי" הישיבה שפעלו לצד 
]נפטר  קאלאמארו  יצחק  רבי  לפנינו:  החתומים  המקובלים  היו  היר"א  הרב 
תרמ"ד; הגיה את הספר "נהר שלום" לרש"ש במהדורתו השניה, וערך עוד 
נדפסו הגהותיו על  ירושלים תרכ"ו  "עץ חיים"  ספרי קבלה. במהדורת ספר 
ומשה"  "תולדות אהרן  ]מחבר  פירירה  חיים משה  רבי אהרן רפאל  הספר[, 
לאור  ]הוציא  ויטאל  בכור  יוסף  רבי   ,]260 פריט  אודותיו  ראה  ספרים.  ועוד 
בשנת תרכ"ו כמה מספרי "שמונה שערים" לרבי חיים ויטאל, יחד עם רעו רבי 
יצחק קאלאמארו[, רבי רחמים חיים דוד ענתבי ]נפטר תרל"ד, ראה אודותיו: 

לקדושים אשר באר"ץ, ירושלים תשס"ט, אות תקח, עמ' 262[, ועוד.
השליח, רבי ברוך פינטו, יצא מספר פעמים כשד"ר לארצות המערב ו"היה 
מפורסם בחכמתו". נפטר בשנת תרנ"ג והוא בן חמישים ושתים בלבד, וספד 
עמ'  ישראל,  ארץ  שלוחי  יערי,  אברהם  )ראה:  אלישר  שאול  יעקב  רבי  לו 

.)736-737
]1[ דף. 30 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, סימני קיפול. קרעים זעירים בשוליים 

ובסימני הקיפול )עם פגיעה קלה באחת האותיות(.

פתיחה: $1000 

268. Tevuot HaAretz / Books by Rabbi Yehosef Schwartz – First Editions – Jerusalem, 1843-
1862
Collection of books by R. Yehosef Schwartz, first editions printed in Jerusalem. Complete set in good 
condition.
1-4. Divrei Yosef by R. Yehosef Schwartz, halacha and astronomy of Eretz Israel. Jerusalem, 1843. First 
title within elaborate woodcut border.
Bound with Tevuot HaAretz (part II of Divrei Yosef), Totzaot HaAretz and Maaseh HaAretz. Scientific 
and halachic study of Eretz Israel. Jerusalem, 1845. 
[12] (originally: [8] leaves. The preface and errata were included twice), 70, [6] leaves; [2], 156 leaves; 
[1], 22 leaves; [1], 24-52, [3] leaves; (five title pages). 15.5 cm. Very good condition. Stamps. Early 
binding, with marbled endpapers and leather spine. 
5. Divrei Yosef (Parts III and IV), Jerusalem, 1861. 
Pri Tevua, Pardes, explanations and various scholarly topics suitable for all. Corrections and additions 
to Tevuot HaAretz, which was published in 1845. Illustrations on leaf [7].
[7], 247, [1] leaves. 16 cm. Very good condition. Stamps. Old binding.
6. Divrei Yosef (Parts III and IV – second "head"). Responsa. Jerusalem, 1862.
[4], 170, [1] leaves. 15 cm. Very good condition. Small marginal tear to title page. Stamps. Old binding.
R. Yehosef Schwartz (1804-1865, see: Gellis, MiDemuyot Yerushalayim, pp. 64-70), a kabbalist and 
outstanding Torah scholar. He was one of the first to engage in the study of Eretz Israel. A disciple of 
R. Avraham Bing in the Würzburg yeshiva, he concurrently studied geography and languages in the 
local university. While still in Germany, he began studying the land of Israel, and in 1829, he published 
a map of Eretz Israel in Hebrew and German (which was used by historians and geographers in his 
times). He immigrated to Jerusalem in 1833, where he was welcomed by his colleagues from Germany 
(founders of Kollel Holland and Deutschland), R. Moshe Saks and R. Eliezer Bergmann. R. Yehosef 
continued delving in the study of both hidden and revealed sections of the Torah his entire life, and 
studied kabbalah in the Beit El yeshiva for kabbalists. He pursued his historical and geographical 
studies of Eretz Israel, travelling from place to place and exploring the land. He determined the names 
of places based on the study of local languages, biblical and Talmudic sources. His identifications of 
places are accepted until this day, and his books still serve as basis for many discussions regarding 
Eretz Israel, whether from a Torah-halachic viewpoint or from the scientific-historic perspective. His 
series of books is named Tevuot HaAretz (after the main book in the series) and was published in 
Hebrew in Jerusalem. In 1850, Descriptive Geography and Brief Historical Sketch of Palestine, an 
English translation of Tevuot HaAretz, was published in Philadelphia (with a map of Eretz Israel 
and the famous portrait of the author – who exchanged his European garb for Middle Eastern dress, 
even donning a Middle Eastern turban), and in 1852, a German translation of Tevuot HaAretz was 
published in Frankfurt.
Sh. HaLevy: 17, 31, 58, 62.

Opening price: $1000
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269. Emissary Letter Issued by the Beit El Yeshiva of Kabbalists – Signed by the Leading 
Kabbalists of Jerusalem – Rabbi Yedidia Refael Abulafia and Other Beit El Kabbalists – 
Jerusalem, 1865
Emissary letter for R. Baruch Pinto, leaving on a mission to Sefrou, Morocco, on behalf of the Beit El 
yeshiva of kabbalists in Jerusalem. Signed by the yeshiva dean – R. Yedidia Refael Abulafia (HaRav 
HaYareh), and other leading kabbalists of the Beit El yeshiva. Jerusalem, 1865.
Neat script, with the calligraphic signatures of the leading kabbalists of Jerusalem: R. Refael Chai Yedidia 
Abulafia – dean of the Beit El yeshiva of kabbalists (including his stamp), R. Yosef Vital, R. Rachamim 
Chaim David Antebi, R. Yitzchak Calamaro, R. Aharon Pereira, and two other signatories.
The Beit El yeshiva of kabbalists, also known as Midrash HaChassidim or Kehal Chassidim, was founded 
in Jerusalem in 1737 by R. Gedalia Hayun, and was designated as a place for studying Kabbalah. Ever 
since, the kabbalists of Jerusalem have gathered to study there, directed by foremost kabbalists. Of 
particular prominence were R. Shalom Sharabi (the Rashash), who headed the yeshiva, and his successor 
R. Yom Tov Algazi. Reputedly, R. Gershon of Kitov – brother-in-law of the Baal Shem Tov, also studied 
there. Following the passing of R. Chaim Avraham Gagin in 1848, R. Yedidia Refael Abulafia (1806-
1869), was appointed in his stead, a position he held until his passing. R. Abulafia's disciples include the 
sons of Rebbe Moshe of Lelov; the Imrei Binah, rabbi of Jerusalem (who, following R. Abulafia's advice, 
instituted the prohibition of playing musical instruments in Jerusalem); R. Shalom Moshe Chai Gagin, 
who succeeded him as dean of the Beit El yeshiva; and others. The kabbalists who signed this letter were 
amongst the elite of the yeshiva studying alongside R. Abulafia: R. Yitzchak Calamaro (d. 1884; edited 
the second edition of Nahar Shalom by the Rashash, as well as other kabbalistic works. The Jerusalem 
1866 edition of Etz Chaim includes his notes), R. Aharon Refael Chaim Moshe Pereira (author of Toldot 
Aharon UMoshe and other books. See item 260), R. Yosef Bechor Vital (published some of R. Chaim 
Vital's Shemonah She'arim in 1866, together with his colleague R. Yitzchak Calamaro), R. Rachamim 
Chaim David Antebi (d. 1874, see: LiKedoshim Asher BaAretz, Jerusalem 2009, section 508, p. 262), and 
others.
The emissary, R. Baruch Pinto, travelled to the Maghreb several times on behalf of the yeshiva, and was 
"renowned for his wisdom". He died in 1893 at the young age of fifty-two, and was eulogized by R. 
Yaakov Shaul Elyashsar (see: Avraham Yaari, Sheluchei Eretz Israel, pp. 736-737).
[1] leaf. 30 cm. Good-fair condition. Stains, folding marks. Minute tears to margins and folding marks 
(slightly affecting one character).

Opening price: $1000 
269
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270. A Ledger Documenting the Building of the First Two Houses in Nachalat Shiv'a, Jerusalem – Summer 1869
expense related to construction (including tobacco for the workers). The ledger 
also records who paid for each expense. 
The Nachalat Shiv'a neighborhood was one of the first Jewish neighborhoods built 
outside the walls of the Old City of Jerusalem in 1869. The neighborhood was 
named after the seven pioneers who founded it: R. Yosef Rivlin (who lived alone 
in the neighborhood for two years), R. Yoel Moshe Salomon, R. Chaim HaLevi 
Kovner, R. Yehoshua Yellin, R. Leib Horowitz of Lomza, R. Michel HaKohen and 
R. Binyamin Beinish Salant.
Tall, narrow notebooks, 29 cm. Approx. 27 written pages. High-quality paper. 
Overall good condition. Wear and stains. Minor tears and damage. New binding. 

Opening price: $500 

Ledger recording the construction expenses of the Nachalat Shiv'a neighborhood 
in Jerusalem. Jerusalem, Iyar-Av 1869.
Ledger recording the construction expenses of two houses in Nachalat Shiv'a 
– of R. Michel HaKohen and R. Yosef Rivlin (the first two houses built in the 
neighborhood). The ledger lists all the construction costs; several account totals are 
signed by R. Michel HaKohen and R. Yosef Rivlin. Most of the ledger was written 
by R. Yosef Rivlin, initiator of the neighborhood. The ledger reveals that R. Shmuel 
Salant was involved in the establishment of the neighborhood and provided money 
to cover some of construction expenses (he is referred to in the ledger as "רש"ס"). 
According to this ledger, the quarrying and foundation digging began on 15th Iyar 
1869. The ledger lists the salaries of the stonemasons and the other workers, their 
names and professions (some of the workers are listed as residing in "Beit Jali" – 
presumably Beit Jala), expenses for equipment (nails, mats, etc.) and every other

270. פנקס היסטורי - תיעוד של בניית שני הבתים הראשונים בשכונת "נחלת שבעה" 
בירושלים - קיץ תרכ"ט

פנקס עם רשימות וחשבונות עבודות הבניה של שכונת "נחלת שבעה" בירושלים. ירושלים, אייר עד 
אב שנת תרכ"ט ]1869[.

"חשבון חוצבי האבנים ושארי הוצאות הבנין של שני הבתים לר"מ הכהן ור"י ריבלין" ]שני הבתים 
הראשונים שנבנו בשכונה[. בפנקס פירוט כל הוצאות הבניה, עם מספר סיכומי חשבונות החתומים 
בידי רבי מיכל הכהן ורבי יוסף ריבלין. רוב הפנקס נכתב בידי רבי יוסף ריבלין, יוזם השכונה. מן הפנקס 
שלפנינו עולה כי רבי שמואל סלנט היה מעורב בהקמת השכונה, וחלק מהכספים להוצאות הבניין 

ניתנו על ידו )הוא מוזכר בפנקס בראשי התיבות: "הרש"ס"( .
בפנקס  תרכ"ט.  באייר  בט"ו  התחילה  הבורות  ובנין  האבנים  חציבת  עבודת  שלפנינו,  הפנקס  על-פי 
מפורט חשבון המשכורות ל"חאגערס" ]חוצבי האבנים[ ול"מסתתי האבנים" ושאר הפועלים, שמותיהם 
ההוצאות  כל  חשבון  גאלא[,  בית  כנראה   – גלי'"  "בית  מהכפר  הגיעו  מהפועלים  ]חלק  ותפקידיהם 
השונות, עלויות המסמרים, המחצלות וכל פרט ופרט מהוצאות הבניין )כולל "באקשיש" של "טוטון" 

לפועלים – קניית טבק לעישון(. כמו כן, מצוין בפנקס מי מהשותפים שילם על כל הוצאה.
"נחלת שבעה" היא מן השכונות היהודיות הראשונות שנבנו מחוץ לחומות העיר העתיקה  שכונת 
בירושלים, בשנת תרכ"ט )1869(. השכונה נקראה על שם שבעת החלוצים הראשונים שייסדו אותה: 
רבי יוסף ריבלין ]שהתגורר לבדו בשכונה במשך כשנתיים, במסירות נפש[, רבי יואל משה סלומון, רבי 
חיים הלוי קובנר, רבי יהושע ילין, רבי ליב הורביץ מלומזה, רבי מיכל הכהן ורבי בנימין ביינוש סלנט.

פנקס בפורמט צר וארוך, 29 ס"מ. כ-27 עמ' כתובים. נייר איכותי. מצב כללי טוב. בלאי וכתמים. מעט 
קרעים ופגמים. כריכה חדשה.

פתיחה: $500 

270a270b



289

ארץ ישראל: ירושלים, צפת ועוד – מכתבים, מסמכים ודברי דפוס

271. Regulations of the Maoz LaDal Society – 
Jerusalem, 1881 – With a Printed Letter from 
Rabbi Yehoshua Leib Diskin
Printed booklet – "Regulation booklet of the Maoz 
LaDal charity society, in Jerusalem". Jerusalem: 
HaRav Agan and R. Shmuel Zuckermann, 1881.
Title page printed entirely in gold. The stamps of 
the society are printed in gold on the final page. 
On the verso of the title page, printed letter from R. 
Yehoshua Leib Diskin regarding the importance of 
this society and the virtue of charity.
[1], 2-16 pages + original (blank) wrappers. 16.5 cm. 
Good condition. New binding. 
Sh. HaLevy, no. 765.

Opening price: $300

 - - ירושלים, תרמ"א  תקנות חברת "מעוז לדל"   .271
עם מכתב מודפס מהמהרי"ל דיסקין

]גמילות  גמח"ס  לדל  מעוז  החברה,  "תקנות   – מודפס  קונטרס 
דפוס   .]1881[ תרמ"א  ירושלים,  ת"ו".  ירושלם  בתוככי  חסדים[ 

הרב אג"ן ור' שמואל צוקערמאן.
שער בדיו זהובה. בעמוד האחרון מודפסות חותמות החברה בדיו 
זהובה. מעבר לשער, מכתב מודפס מהמהרי"ל דיסקין על חשיבות 

החברה ומעלת מצוות גמילות חסדים.
]1[, 2-16 עמ' + דפי מעטפת מקוריים )לא מודפסים(. 16.5 ס"מ. 

מצב טוב. כריכה חדשה.
ש' הלוי, מס' 765.

פתיחה: $300 
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272. Letter from Moses Montefiore to the Chief Rabbi of the British Empire, R. Nathan Marcus Adler – Regarding the Montefiore Garden in Jaffa, the First 
Jewish Orchard in Eretz Israel – Ramsgate, 1883

Montefiore to assist the Jewish Yishuv in Eretz Israel), led by R. Nathan Marcus 
Adler, attempted to arrange the sale or lease of the orchard, claiming it was 
unprofitable. Nevertheless, Montefiore refused to give up ownership of the 
orchard, which was important to him for reasons beyond profit. 
Montefiore, who headed the Sephardic community of London, had a long-standing 
friendship with R. Nathan Marcus Adler (1803-1890), the Chief Rabbi of the British 
Empire. The cordial relationship between them, which was accompanied by 
extensive correspondence, led to cooperation in a variety of community projects, 
including raising funds for the Jewish Yishuv in Eretz Israel. R. Adler, who by the 
power of his position as Chief Rabbi headed the United Synagogue, an organization 
that united all the orthodox communities of Britain, gathered the funds raised by 
the synagogues and sent them to Eretz Israel through Montefiore's representatives. 
[1] double leaf, official stationery (four written pages). Thin paper. 19.5 cm. Good 
condition. Folding marks. Tears to bottom, not affecting text. 

Opening price: $600

Letter from Moses Montefiore to the Chief Rabbi of the British Empire, R. Nathan 
Marcus Adler. Ramsgate (England), March 15, 5643 [1883]. English.
Written by a secretary, on official stationery, and hand-signed by Montefiore. 
Montefiore tells of a letter he received from one Mr. Sandel (in response to a letter 
Montefiore and. R. Adler had sent him), regarding the "Jaffa Garden" (known as the 
"Montefiore Garden"). Mr. Sandel visited the garden on February 16 to examine its 
condition, and reported, among other things, about "a number of orange or lemon 
trees (probably Ethrogim) recently planted in the garden". 
The Montefiore Garden (or Montefiore Orchard) is considered to be the first Jewish 
orchard in Eretz Israel. It was planted in 1842, by Yehuda HaLevi Margoza, one of 
the leaders of the Jewish community of Jaffa, and was purchased by Montefiore 
in 1855. The management of the orchard was entrusted to the Simchon family of 
Jaffa, and under their supervision, it became one of the best orchards in Jaffa. In 
1875, it held 900 trees.
Over the years, many members of the Moses Montefiore Fund (established by

272. מכתב מאת משה מונטיפיורי אל רבי נתן אדלר רבה הראשי של בריטניה - על 
מצבו של "גן מונטיפיורי" ביפו, הפרדס היהודי הראשון בארץ ישראל - רמסגייט, תרמ"ג

מכתב מאת משה מונטיפיורי אל הרב הראשי של בריטניה רבי נתן מרקוס אדלר. רמסגייט )אנגליה(, 
15 במרץ 5643 ]1883[. אנגלית.

כתיבת יד סופר, על נייר מכתבים רשמי, עם חתימת ידו של מונטיפיורי.
במכתבו מספר מונטיפיורי לרב אדלר על מידע שקיבל מאדם בשם מר סנדל, בעקבות מכתבם המשותף 
אליו, בנוגע ל"גן יפו" ]שנודע בכינוי "פרדס מונטיפיורי"[. מר סנדל ביקר בפרדס ביום 16 בפברואר 

לבדוק את מצבו, ובין השאר דווח על "מספר עצי תפוז או לימון שניטעו לאחרונה בגינה". 
"פרדס מונטיפיורי", או "גן מונטיפיורי", נחשב לפרדס היהודי הראשון על אדמת ארץ ישראל. הפרדס 
בידי  נרכש   1855 ובשנת  יפו,  יהודי  קהילת  ממנהיגי  מרגוזה,  הלוי  יהודה  בידי   1842 בשנת  ניטע 
מונטיפיורי. ניהול הפרדס הופקד בידי משפחת שמחון מיפו, ותחת השגחתם הפך לאחד הפרדסים 

הטובים ביפו. בשנת 1875 היו בו 900 עצים. 
היישוב  למען  מונטיפיורי  שייסד  )הארגון  מונטיפיורי"  משה  "קרן  מחברי  רבים  ניסו  השנים,  לאורך 
חוסר  מנימוקים של  או החכרתו  הפרדס  למכירת  להביא  אדלר,  נתן  הרב  ובראשם  בארץ(,  היהודי 
רווחיות. למרות זאת, התעקש מונטיפיורי להוסיף ולקיים את הפרדס, שנשא עבורו חשיבות שמעבר 

לשיקולים כלכליים, עד ליום מותו. 
לאורך עשרות שנים התקיימו קשרי ידידות בין מונטיפיורי, שעמד בראש עדת הספרדים בלונדון, ובין 
רבי נתן אדלר )תקס"ג-תר"נ(, הרב הראשי של האימפריה הבריטית. מערכת היחסים הלבבית ביניהם, 
שלוותה בהתכתבות ענפה, הובילה לשיתוף פעולה בפרויקטים קהילתיים מגוונים, ובהם איסוף כספי 
תרומה עבור היישוב היהודי בארץ ישראל. אדלר, שמתוקף תפקידו כרב ראשי עמד בראש איגוד בתי 
הכנסת ק"ק כנסת ישראל )United Synagogue(, ארגון שאיגד את כל הקהילות האורתודוקסיות 
בבריטניה, דאג לרכז את התרומות שהתקבלו בבתי-הכנסת ולשלוח אותן לארץ ישראל באמצעות 

נציגיו של מונטיפיורי.
]1[ דף כפול, נייר מכתבים רשמי )4 עמודים כתובים(. נייר דק. 19.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים 

בשוליים התחתונים, ללא פגיעה בטקסט.

פתיחה: $600
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Sadigura Chassid and trustee of Kollel Volhyn from 
1883]; R. "Refael son of the late rabbi, dayan and 
posek" [R. Refael Zilberman (1839-1917, later rabbi 
of Safed. Son of the rabbi of Uman, who passed away 
in 1872]; R. "Refael son of R. A.D." [of Botoshan]; 
R. Mendel Auerbach; R. Elazar Reis; R. Mordechai 
Ze'ev of Tolotchin (Talachyn); R. Avraham David 
HaKohen of Iași; and other signatories. 
[1] leaf. 32 cm. Good-fair condition. Minor stains. 
Wear and tears to folds, slightly affecting text. 

Opening price: $300

273. Document Signed by Rebbes and Rabbis – 
Safed, 1880-1882
Document signed by 14 rabbis, rebbes and prominent 
members of the Chassidic community of Safed. 
Safed, Tevet 1880.
A document confirming the appointment of the 
shochet R. Shlomo Horowitz (a Sadigura Chassid). 
Including a report of a meeting held to discuss the 
situation of the shechita in Safed, due to the passing 
and aging of some of the shochatim, a situation 
necessitating the appointment of an additional 
shochet. 
The appointment is followed by an additional letter 
dated Elul 1882, from R. "Shalom Meir son of R. 
A.Sh." (R. Shalom Meir son of R. Avraham Shlomo 
of Ludmir, descendant of R. Avraham HaMalach and 
R. Shlomo of Karlin), who writes that he supports the 
appointment which was effected while he was away 
from Safed – "Especially since I know that this is 
viewed favorably by my relative the rebbe, holy of 
holies" [of Sadigura?].
The signatories include: R. "Tzvi Aryeh son of the 
famous rabbi of Olik" [Rebbe Tzvi Aryeh Brandwein 
(Encyclopedia L'Chassidut, III, p. 584). Son of Rebbe 
Yosef David Landau of Olik. Served during his 
father's lifetime as rebbe of Felshtin. He immigrated 
to Eretz Israel following his father's passing in 
1849. Died 1884]; R. "Yosef Yehuda Leib, Rabbi of 
Rachmastrivka" [R. Yosef Yehuda Leib Shapiro, 
Rabbi of Rachmastrivka (Encyclopedia L'Chassidut, 
II, p. 145). Immigrated to Eretz Israel in 1833 and 
headed the Chassidic settlement in Safed and 
Tiberias]; R. Mordechai Segal; R. "Avraham, dayan 
and posek of Odessa" [R. Avraham Rashkovitz, dayan 
and posek in Odessa. Died ca. 1883]; R. "Yechiel Dov 
of Mezhibuzh [R. Yechiel Dov "grandson of the Baal 
Shem Tov" (ca. 1825-ca. 1895), descendant of the 
Baal Shem Tov and author of Toldot. A prominent 

273. מסמך בחתימות אדמו"רים ורבנים - צפת, תר"מ-
תרמ"ב

ונכבדי  אדמו"רים  צפת,  העיר  רבני  של  חתימות   14 עם  מסמך 
הקהל החסידי בעיר. צפת, טבת תר"מ ]1880[. 

]מחסידי  הורביץ  שלמה  רבי  את  לשוחט  למנות  החלטה  כתב 
אודות  שהתקיימה  האסיפה  על  מסופר  שלפנינו  בדף  סדיגורא[. 
מצב השחיטה בעיר, לאחר שחלק מהשוחטים נפטרו או הזדקנו, 

דבר שמחייב למנות שוחט נוסף בעיר. 
מאת   ]1882[ תרמ"ב  אלול  מהתאריך  נוסף  מכתב  הדף  בהמשך 
רבי "שלום מאיר בהרא"ש ז"ל" ]הרה"צ רבי שלום מאיר בהרב 
ורבי  המלאך  אברהם  רבי  מצאצאי  מלודמיר,  שלמה  אברהם 
שלמה מקרלין[, הכותב כי הוא מסכים על המינוי שנעשה בזמן 
שלא שהה בצפת – "ומה גם כי ידעתי כי הוא לרצון לפני כ"ק ש"ב 

אדמו"ר קודש קדשים שליט"א" ]מסדיגורא?[.
בין החתומים: רבי "צבי אריה בהרב המפורסם מאליק" ]האדמו"ר 
רבי צבי אריה ברנדוויין )אנצ' לחסידות, ג', עמ' תקפד(. בנו של 
האדמו"ר רבי יוסף דוד לנדא מאוליק. כיהן בחיי אביו כאדמו"ר 
נפטר  תר"ט.  בשנת  אביו  פטירת  לאחר  לארץ  עלה  בפלשטיין. 
תרמ"ד[; רבי "יוסף יהודא ליב הרב מראחמסטריבקא" ]רבי יוסף 
יהודה ליב שפירא אב"ד רחמסטריבקא )אנצ' לחסידות, ב', עמ' 
בצפת  החסידי  היישוב  בראש  ועמד  בתקצ"ג  לארץ  עלה  קמה(. 
יע"א"  מאדעס  דומ"ץ  "אברהם  רבי  סגל;  מרדכי  רבי  ובטבריה[; 
]רבי אברהם רשקוביץ, דומ"ץ מאודסה. נפטר תרמ"ג בערך[; רבי 
"יחיאל דוב ממעזיבוז" ]רבי יחיאל דוב "נכד הבעש"ט" )תקפ"ה 
ה"תולדות".  ובעל  הבעש"ט  מצאצאי  בערך(,  בערך-תרנ"ה 
מחשובי חסידי סדיגורא וממונה כולל ווהלין משנת תרמ"ג[; רבי 
"רפאל בהרב זצ"ל, דומ"ץ" ]רבי רפאל זילברמן )תקצ"ט-תרע"ח(, 
לימים אב"ד צפת. בנו של הרב מאומן שנפטר בשנת תרל"ב[; רבי 
"רפאל ברא"ד" ]מבוטושאן[; רבי מענדיל אויערבאך; רבי אלעזר 
מיאס;  הכהן  דוד  אברהם  רבי  מטאלושין;  זאב  מרדכי  רבי  רייז; 

ועוד חתומים. 
וקרעים  בלאי  קלים.  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   32 דף.   ]1[

במקומות הקיפול, עם פגיעות קלות בטקסט.

פתיחה: $300 
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over one hundred manuscripts, of which only some 
have been printed. He was the son-in-law of Rebbe 
Yitzchak Yaakov Rabinowitz of Biala through his 
first marriage, and of Rebbe Yaakov Moshe Safrin 
of Komarno through his second marriage. He was 
childless. Following his passing, he was succeeded 
by his nephews R. Yaakov Aryeh Morgenstern of 
Mishkova and R. Avraham Pinchas Morgenstern of 
Shedlitz.
[1] large leaf. 41 X 57 cm. Fair condition. Stains, 
including dampstains and foxing. Wear and folding 
marks. Tears (repaired). In a passe-partout frame. 

Opening price: $400

274. Certificate of Appreciation, Decorated 
in Color, for Rebbe Menachem Mendel of 
Radzymin, "President and Administrator of the 
Holy Land" – Signed by Safed Jews – Ca. First 
Decade of the 20th Century
Large decorated certificate; the heading reads: "The 
way of the righteous is like the light of dawn; it 
shines ever brighter until the day is perfect". Written 
for Rebbe "Menachem Mendel… president and 
administrator of the Holy Land" (presumably the 
Rebbe of Radzymin, who was president of Kollel 
Polin at that time), signed by 16 prominent members 
of the Safed community. Safed, [ca. first decade of 
the 20th century].
The poetic text, written in Ashkenzic cursive script, 
is set within a decorated frame (in color) – columns 
and verses in square calligraphic script, in gold ink. 
The Jews of Safed thank the rebbe for money he had 
sent. 
The list of signees is headed by R. Avraham Yitzchak 
Heller (d. 1909. Son of R. Shmuel Heller Rabbi of Safed 
and great-grandfather of Rebbe Avraham Yitzchak 
Kahn of Toldot Aharon, who was named after him). 
The other signatories include: R. Shlomo of Warsaw, 
R. Tuvia Goldzweig, R. Yaakov Sternberg, R. Baruch 
Kahana, R. Asher Lemel HaKohen, R. Yechiel Aryeh 
Leib HaKohen Zlatipoler, and others. 
The Jews of Safed mention their prayers on his behalf 
at holy sites, so that the rebbe should merit to have 
offspring.
The recipient of this certificate is presumably Rebbe 
Aharon Menachem Mendel Gutterman of Radzymin 
(1860-1934, Encyclopedia L'Chassidut, I, pp. 193-
195), leading rebbe in Poland. He headed the Rabbi 
Meir Baal HaNes fund of Kollel Polin (he visited 
Eretz Israel in 1929, and donated funds for the 
partition at the Western Wall). He was the only son 
of Rebbe Shlomo David Yehoshua of Radzimin. In 
1912, he established a yeshiva in Radzymin, where 
he delivered an occasional lecture. He left behind 

מנחם  רבי  לאדמו"ר  וצבעונית  מעוטרת  תעודה   .274
 - הקודש"  דארץ  ואמרכל  "נשיא  מראדזימין  מנדל 

בחתימות יהודי צפת - שנות התר"ס בקירוב

תעודה גדולה בכתב-יד, מעוטרת, עם הכותרת: "ואורח צדיקים 
מנדל...  "מנחם  רבי  לאדמו"ר   – נכון"  עד  ואור  הולך  נוגה  כאור 
נשיא ואמרכל דאה"ק" ]כפי הנראה האדמו"ר מראדזימין, נשיא 
כולל פולין באותה עת[, עם 16 חתימות נכבדי קהילת צפת. צפת, 

]שנות התר"ס בקירוב[.
מסגרת  סביבו  רהוטה.  אשכנזית  בכתיבה  נכתב  התעודה  נוסח 
מרובעת,  קליגרפית  בכתיבה  ופסוקים  עמודים  עשויה  צבעונית 

בדיו מוזהבת. 
נוסח התעודה מליצי ומעניין. כולל דברי תודה על כספים ששלח 
"אנחנו עמו  לו אנשים צפת:  כותבים  דבריהם  האדמו"ר. בראש 
הטהור  חסדו  טוב  רוב  על  בתודה...  שעריו  נבוא  מרעיתו  וצאן 

והקדוש, ברוך שהחיינו וקימנו נפשות עניים ואביונים...".
בראש החותמים, הרה"צ רבי אברהם יצחק העליר ]נפטר תרס"ט. 
וסביו-זקנו של האדמו"ר  בנו של רבי שמואל העליר אב"ד צפת 
מ"תולדות אהרן" רבי אברהם יצחק קאהן, הקרוי על שמו[. בין 
החתומים הנוספים: רבי שלמה מווארשא, רבי טוביה גולדצוויג, 
רבי יעקב שטרנברג, רבי ברוך כהנא, רבי אשר לעמיל הכהן, רבי 

יחיאל אריה ליב הכהן זלאטיפלר, ועוד. 
שערכו  התפילות  על  צפת  אנשי  לו  כותבים  הדברים  בתוך 
במקומות הקדושים, כדי שיזכה האדמו"ר להפקד בילדים: "ויהא 
רעווא שיקובל תפלתנו תפילת רבים אשר נתקבצנו והלכנו על ציון 
התנא האלוקי הרשב"י והאר"י זצ"ל זיע"א ויתר מקומות הקדושים 

אשר בעיר קדשנו, שכ"ק יפקד בזה השנה בזרעא חיא וקיימא..."
מקבל התעודה הוא כנראה האדמו"ר מראדזימין רבי אהרן מנחם 
קצג-קצה(,  עמ'  א',  לחסידות  אנצ'  )תר"כ-תרצ"ד,  גוטרמן  מנדל 
מגדולי האדמו"רים בפולין. עמד בראש קופת רבי מאיר בעל הנס 
"כולל פולין" )ביקר בארץ ישראל בשנת תרפ"ט, ותרם כסף להקמת 
המחיצה בכותל המערבי(. בנו יחידו של האדמו"ר רבי שלמה דוד 
והיה  בראדזימין  ישיבה  הקים  תרע"ב  בשנת  מראדזימין.  יהושע 
ממאה  למעלה  בכתובים  השאיר  לעת.  מעת  שיעורים  שם  מוסר 
כתבי יד, אך רק חלקם נדפסו. בזיווגו הראשון היה חתן האדמו"ר 
רבי יצחק יעקב רבינוביץ מביאלה, ובזיווגו השני היה חתן האדמו"ר 
רבי יעקב משה סאפרין מקומרנא. היה חשוך בנים. לאחר פטירתו 
מורגנשטרן  אריה  יעקב  רבי  בני-אחותו  אדמו"רותו  כס  את  ירשו 

ממישקובה ורבי אברהם פנחס מורגנשטרן משדליץ. 
57 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות  X41 .1[ דף גדול[
וכתמי חלודה. בלאי וסימני קיפול. קרעים )משוקמים בהדבקה(. 

נתון במסגרת בריסטול חדשה.

פתיחה: $400 
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275. Collection of Letters and Receipts – Safed, 1870s-1920s
including the signature of R. Yaakov Tzvi Bahr, R. 
Eliezer Bronfeld, R. Yosef Tzvi Geiger (a renowned 
Safed artist and activist, at the turn of the 20th 
century). Safed, Shevat 1925. · Letter regarding the 
Ezrat HaGalil organization of New York, signed by 
11 gabbaim of Safed synagogues. Safed, Sivan 1928.
16 paper items. Size and condition vary. Overall 
good to good-fair condition. 

Opening price: $300

R. Moshe Deutsch of Reteag and R. Yitzchak Blau. 
Safed, Kislev 1902. · Letter in calligraphic script, 
addressed to Sir Moses Montefiore, acknowledging 
his donation for brides and the infirm, signed by R. 
Moshe Charag (trustee of the Austrian Kollel). Safed, 
Kislev 1884. · Receipt from the Austrian Kollel, 
with the signatures of seven trustees and leaders of 
the Kollel. Safed, Nissan 1892. · Letter addressed 
to rabbis in the United States, on behalf of the Bar 
Yochai yeshiva in Meron and the old age home, with 
the signatures of 19 community leaders in Safed, 

Varied collection of letters and documents, signed 
receipts and printed decorated leaves (some in color 
and gold ink), including letters from Safed rabbis 
and rulings. Safed, ca. 1876-1928.
· Ruling signed by R. "Moshe son of R. Sh. of 
Rudnik", R. "Refael son of the late rabbi, dayan and 
posek" [R. Refael Zilberman] and R. "Yosef Aryeh 
son of R. Shlomo HaKohen". Safed, Tammuz 1876. 
· Letter addressed to R. Moshe Grünwald Rabbi 
of Khust (author of Arugat HaBosem), signed by 
R. Menachem Mendel son of R. Yitzchak of Deyzh, 

התר"ל- שנות  צפת,   - וקבלות  מכתבים  אוסף   .275
התר"פ 

ודפים  חתומות  קבלות  ומסמכים,  מכתבים  של  מגוון  אוסף 
מעוטרים מודפסים )חלקם בדיו צבעונית ומוזהבת(, הכולל מכתבי 

רבני צפת ופסקי דין. צפת, תרל"ו עד תרפ"ח בקירוב.
בין הפריטים: 

· פסק בית דין בחתימות הרבנים רבי "משה במהר"ש מרודניק", 
רבי "רפאל בהרב זצ"ל, דומ"ץ" ]רבי רפאל זילברמן[ ורבי "יוסף 
אריה בן ר' שלמה הכהן". צפת, תמוז תרל"ו ]1876[. · מכתב אל 
רבי משה גרינוולד אב"ד חוסט ]בעל "ערוגת הבושם"[, בחתימת 
דייטש  משה  רבי  מדעעש,  ז"ל  יצחק  ב"ר  מענדל  מנחם  רבי 
מכתב   ·  .]1902[ תרס"ג  כסלו  צפת,  בלאו.  יצחק  ורבי  מרעטיאג 
לאות  מונטיפיורי,  משה  השר  אל  שנשלח  קליגרפית,  בכתיבה 
תודה על תרומתו לביקור חולים והכנסת כלה, בחתימת רבי משה 
חר"ג ]ממונה כולל עסטרייך[. צפת, כסלו תרמ"ה ]1884[. · מכתב 
קבלה מכולל עסטרייך, עם שבע חתימות של ממוני ונכבדי הכולל. 
צפת, ניסן תרנ"ב ]1892[. · מכתב לרבני ארה"ב עבור ישיבת "בר 
יוחאי" במירון וה"מושב זקנים", עם 19 חתימות של נכבדי צפת 
יעקב צבי באהר, רבי אליעזר  וממוני הציבור, בהם חתימת רבי 
בראנפעלד, רבי יוסף צבי גייגער ]אבי הציור הצפתי – מציירי צפת 
ועסקניה, במפנה המאה ה-19-20[. צפת, שבט תרפ"ה  הנודעים 
]1925[. · מכתב אודות אגודת "עזרת הגליל" מניו יורק, בחתימות 

11 גבאי בתי הכנסת בצפת. צפת, סיון תרפ"ח ]1928[.
16 פריטי נייר. גודל ומצב משתנה. מצב כללי טוב עד טוב-בינוני.

פתיחה: $300 
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Alfandari, who was a Torah scholar of Turkey and 
the East, arranged and written in Ashkenazic script, 
presumably that of R. Berish Salz. These responsa are 
printed in the book Responsa of the Saba Kaddisha). 
He exchanged halachic and friendly correspondence 
with R. Tzvi Pesach Frank and other rabbis in Eretz 
Israel.
55 written leaves. Size and condition vary. 

Opening price: $300

HaLevi, the Taz) and his father-in-law was R. Yaakov 
Yitzchak Unger (descendant of Rebbe Mordechai 
David Unger of Dombrowa). He was a close disciple 
of the Ridvaz (R. Yaakov David Wilowsky, rabbi of 
Safed) and dean of the latter's yeshiva Bnei Yaakov 
– Ridvaz in Safed. He was also a close disciple and 
confidant of R. Sh.A. Alfandari, during the latter's 
tenure as rabbi of Safed, and served as scribe in his 
Beit Din (this collection includes responsa from R. 

רבי   - תורה  בדברי  וכתבי-יד,  מכתבים  אוסף   .276
בעריש זאלץ וחכמי צפת - צפת, שנות התר"ע-תר"צ 

בקירוב 

אוסף גדול של מכתבים וכתבי-יד, רובם בכתב-ידו של הגאון רבי 
אחרים  רבנים  של  בכתב-יד  וחלקם  צפת(,  )מרבני  זאלץ  בעריש 

מצפת. צפת, שנות התר"ע-תר"צ בקירוב.
ר' אברהם  בן  בעריש  רבי  לאירוסי  · שטר תנאים  כולל:  האוסף 
חשון  בחודש  מצפת,  אונגר  יצחק  יעקב  רבי  של  בתו  עם  זאלץ 
תורה,  בדברי  ומאמרים  טיוטות מכתבים   ·  .]1911[ שנת תרע"ב 
הגאון  אל  מכתב  טיוטת  בהם:  זאלץ,  בעריש  רבי  של  בכתב-ידו 
רבי  ידו של  עם חתימות  נחום",  "חזון  בעל  וויידנפלד  נחום  רבי 
בהרח"א  זאלץ  בעריש  יששכר  ה',  לעבדי  עבד  )"הצעיר  בעריש 
זאלץ נכד הט"ז זצוק"ל"(; טיוטת מכתב בחתימתו, עם מאמר בענין 
נקוב",  שאינו  ב"עציץ  שגדלו  מחיטים  מצה"  חובת  ידי  "לצאת 
שנות התר"צ )בתוך הדברים הוא מזכיר את מורו ורבו הרידב"ז 
מנת  על  וובר  לרש"א  המאמר  את  למסור  ומציע  צפת,  אב"ד 
ורבו  מורו  של  תשובות  העתקת  תורה"(;  "קול  בירחון  להדפיסו 
תורה  "חידושי  קונטרס  אלפאנדארי;  מוהרש"א  קדישא"  ה"סבא 
מה ששמעתי מאמו"ר עט"ר שליט"א", צפת, תש"א ]נכתב על ידי 
זאלץ. בתוך הדברים  בנו של רבי בעריש  והוא  יתכן  אדם אחר. 
י"ג  בתאריך  חרל"פ,  להגרי"מ  שנשלח  מכתב  העתקת  מופיעה 

תמוז תש"א[; ועוד טיוטות מכתבים ורשימות חידושי תורה.
הגאון רבי יששכר בעריש זאלץ )תרנ"ג-תשכ"א(, מגדולי הרבנים 
בצפת. גאון ומקובל, ששקד כל ימיו על התורה והיה ראש ישיבה 
ופוסק הלכות בעיר צפת. מבני המשפחות הותיקות בקהילת יהודי 
צפת. אביו רבי חיים אברהם זאלץ )מצאצאי רבי דוד הלוי בעל 
הט"ז( וחמיו רבי יעקב יצחק אונגר )מצאצאי האדמו"ר רבי מרדכי 
יעקב  )רבי  הרידב"ז  מובהק של  מדומברובה(. תלמיד  אונגר  דוד 
רידב"ז"   – יעקב  "בני  ישיבתו  וראש  צפת(  אב"ד  ווילובסקי,  דוד 
בעיר צפת. היה גם תלמיד מובהק ונאמן ביתו של ה"סבא קדישא" 
מוהרש"א אלפנדארי, בתקופת כהונתו כאב"ד צפת וכיהן כ"ספרא 
מהרב  תשובות  מופיעות  שלפנינו  )באוסף  דינו  בבית  דדיינא" 
וכתובות  הערוכות  והמזרח,  טורקיה  מחכמי  שהיה  אלפאנדארי 
אלו  תשובות  זאלץ.  בעריש  רבי  של  כנראה  אשכנזי,  בכתב-יד 
נדפסו בספר "שו"ת הסבא קדישא"(. עמד בקשרי שו"ת וידידות 
עם הגאון רבי צבי פסח פראנק ועם רבנים אחרים מארץ ישראל. 

55 דף כתובים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300 
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למיתה, ברגעים הספורים / בגופם הגוסס מסתירים רעיהם / מחרב 
הרוצחים, מעין הארורים...". 

הגאון רבי ניסן עקשטיין )נספה בשואה, הי"ד(, גאון מופלג, מגדולי 
רבני ליטא הצעירים. מקורבם של הגאונים רבי שמעון שקופ ורבי 

חיים עוזר גרודז'נסקי.
2 מכתבים: ]1[ דף כפול, 20 ס"מ; ]1[ דף כפול, 35 ס"מ )הכוללים 
יחד 8 עמודים כתובים(. מצב משתנה, המכתב הראשון במצב טוב 
והמכתב השני עם בלאי וקרעים )משוקמים בהדבקות נייר דבק(.

פתיחה: $300 

 - בפרעות תרפ"ט  ישיבת חברון  הרוגי  על  קינה   .277
שני מכתבים מהגאון רבי ניסן עקשטיין אב"ד קוזניצא

שני מכתבים ארוכים בכתב-ידו וחתימתו של רבי ניסן עקשטיין 
אב"ד קוזניצא. קוזניצא )מחוז גרודנא(, סיון תרפ"ט / אב תרפ"ט 

.]1929[
)לימים  כהן  רבי אהרן  הגאון  לרעו הטוב  נשלחו  שני המכתבים 
לרגל  אותו  מברך  הוא  הראשון  במכתב  חברון(.  ישיבת  מראשי 
עפשטיין  רמ"מ  מרן  אדמו"ר  האדיר  "הגאון  בת  עם  נישואיו 
תורה  חידושי  עם  עמודים  שלושה  המכתב  בהמשך  שליט"א". 

בסוגיות "הקדש" ו"ערכין".
במכתב השני, שנכתב ביום ראשון לסדר ראה תרפ"ט )יום למחרת 
השבת השחורה של הטבח בעיר חברון, בי"ח אב תרפ"ט(, ממשיך 
נפסקו  אך באמצע העמוד השלישי  אלו,  בסוגיות  לדון  ניסן  רבי 
דברי תורתו, והוא כותב קינה ושיר-הספד לרגל השמועות הרעות 

על הטבח בבני הישיבה בעיר חברון: 
מחשבתי  חדלה  פה   / תורה  של  מבארה  המעיין  נסתם  "...פה 
מלפרק בהרים / וידי כה רפתה – משמועה לא טובה / ב'חברון' שם 
לוחות התורה נשברים / שם נפסק המתמיד באמצע לימודו / וידום 
מזמרו, מקולו הנעים / גוויתו הטהורה ביחד עם ספרו – / קרעוהו 

הפראים – לגזרים, לקרעים...". 
בהמשך הוא מתאר בציוריות רבה, את שפך דמם של הקדושים 
באוויר,  הפורחות  תורתם  ואותיות  נשמותיהן  ואת  הישיבה  בני 
איך יצאו ה'אבות' הקדושים מקברם במערת המכפלה לקבל פני 
בניהם: "...הם רחצו גופותם בדמעות עיניהם / וקיבלו הטהורים על 

כנפי זרועותיהם / לעוף עמם לישיבה של מעלה...". 
הפורעים  מפני  הישיבה  בני  של  הסתתרותם  על  כותב  הוא 
מפחד  הבית  בזוויות   / חברי  רבותי  ורעי,  אחי  "שם  בפוגרום: 
מתחבאים / קול רוח מצויה, מאוימים מפוחדים / פן תואבי נפש 
את  ישירו   / וטמאים  אכזרים  אלה  לב  ערלי  פן   / ובאים  נכנסים 
חניכי   / ונשים  אנשים  ועולל  יונק  את   / לגזרים  בקורעם  שירם, 

התורה זקנים ונערים". 
הוא משווה בין חולשת הרוצחים לבין גבורת הנרצחים, ומתאר 
היער,  "כחיות  אשר  הרוצחים  של  אכזריותם  זוועות  מול  כיצד 
כפראי המדבר... התנפלו על יושבי האהל / זה הורג, זה שודד, זה 
גוזל, זה נואף..." – יש להעלות על נס את גבורתם של הנרצחים 
להציל  הגוסס  בגופם  דאגו  האחרונים  שברגעיהם  הישיבה,  בני 
מלוכלך   / לחיים  מתים  בין  מפרפר  אחד  "שם  חבריהם:  את 
בדמו של ריעו... הוא חובק אבריו ועוצר כל תנועה / הוא נושם 
סמוך  איך   / הרוח  גבורי  איה  תמצא,  אז   / מחנק  ורוחו  בדממה 

276. Collection of Torah Letters and Manuscripts 
– Rabbi Berish Salz and Safed Torah Scholars – 
Safed, ca. 1910s-1930s
Large collection of letters and manuscripts, mostly 
handwritten by R. Berish Salz (a rabbi of Safed), and 
some handwritten by other Safed rabbis. Safed, ca. 
1910s-1930s.
The collection includes: · Tena'im for the betrothal 
of R. Berish son of R. Avraham Salz, to the daughter 
of R. Yaakov Yitzchak Unger of Safed, in Cheshvan 
1911. · Drafts of letters and essays of Torah thoughts, 
handwritten by R. Berish Salz, including: Draft 
of a letter to R. Nachum Weidenfeld, author of 
Chazon Nachum, signed by R. Berish ("servant to 
worshippers of G-d, Yissachar Berish Salz son of R. 
Ch.A. Salz, grandson of the Taz"); draft of a letter 
with his signature, containing an essay on the topic 
of Matza made from wheat grown in an unpunctured 
pot, 1930s (he mentions his teacher the Ridvaz, rabbi 
of Safed, and suggests to give the essay to R. Sh.A. 
Weber to have it printed in the Kol Torah monthly); 
transcript of responsa by his teacher, R. Sh.A. 
Alfandari; collection of "Torah novellae heard from 
my father", Safed, 1941 (written by another person, 
possibly the son of R. Berish Salz. Contains a copy of 
a transcript of a letter sent to R. Y.M. Charlap, dated 
13th Tammuz 1941); and other drafts of letters and 
notes of Torah novellae.
R. Yissachar Berish Salz (1893-1961), a leading Safed 
rabbi. An outstanding Torah scholar and kabbalist, 
he devoted his entire life to Torah study, and served 
as dean and posek in Safed. He came from one of the 
oldest families of the Safed community. His father 
was R. Chaim Avraham Salz (descendant of R. David 
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278. כתב סמיכה לשוחט - בחתימות רבני ירושלים - ירושלים, תש"א-תש"ב
"כתב קבלה" לשוחט, בחתימת השו"ב רבי אברהם ראם ובחתימת רבני בית הדין: רבי יוסף גרשון הורביץ, 
רבי אליהו ראם ורבי אברהם דוד רוזנטל. עם כמה שורות בכתב-ידו וחתימתו של הראב"ד רבי צבי פסח 

פראנק. ירושלים, תש"א-תש"ב ]1941[.
תעודה גדולה – בכתיבה קליגרפית, בדיו שחורה ואדומה. הנסמך לשוחט הוא הבחור רבי יהושע ברוך 
לוי "מלומדי הישיבה הק' תורת אמת" ]ישיבת חב"ד[, והוא נבחן על ידיעותיו בהשחזת הסכין ובדיקתו, 

בשחיטה ובבדיקת הריאה.
החותם ראשון על התעודה, הוא השוחט הנודע רבי אברהם ראם )תרס"ג-תשכ"ג(, בן הגאון רבי יונה ראם 
מבירז מרבני ירושלים. נודע לשוחט בקי במלאכתו ותלמיד חכם מופלג, שרבים סמכו על הוראותיו. מעניין 
לציין כי לאחר פטירתו של ר' אברהם ראם, הפסיק הגרי"ש אלישיב לאכול מבשר בהמה, עקב חששותיו 

לסמוך על הכרעות שוחטים אחרים.
]1[ דף. 45 ס"מ. נייר בריסטול עבה. מצב טוב-בינוני. כתמים וקמטים.

פתיחה: $300 

278. Certificate of Ordination for a Shochet – Signed by the Rabbis of 
Jerusalem – Jerusalem, 1941
Certificate of ordination for a shochet, signed by the shochet and bodek R. Avraham 
Rom, and by the dayanim of the Beit Din: R. Yosef Gershon Horowitz, R. Eliyahu Rom 
and R. Avraham David Rosenthal. With several lines handwritten and signed by the 
head of the Beit Din, R. Tzvi Pesach Frank. Jerusalem, 1941.
Large calligraphic certificate, in black and red ink. The recipient of this ordination is 
R. Yehoshua Baruch Levy "student of the Torat Emet yeshiva" (Chabad yeshiva), who 
was tested on his expertise in sharpening and inspecting the knife, slaughtering, and 
examination of the lungs. 
The first signatory on this certificate, the renowned shochet R. Avraham Rom (1903-
1963), son of R. Yonah Rom of Birzh, a rabbi of Jerusalem. He was renowned as 
an expert shochet and outstanding Torah scholar, and many relied on his rulings. 
Interestingly, after R. Avraham Rom passed away, R. Yosef Shalom Elyashiv stopped 
eating meat, since he was wary of trusting the rulings of any other shochet.
[1] leaf. 45 cm. Thick card. Good-fair condition. Stains and creases.

Opening price: $300 

277. Lamentation for the Victims of the 1929 Massacres in the Hebron 
Yeshiva – Two Letters from R. Nissan Eckstein Rabbi of Kuzhnitza
Two lengthy letters handwritten and signed by R. Nissan Eckstein Rabbi of 
Kuzhnitza (Kuźnica). Kuzhnitza (Grodno region), Sivan 1929 / Av 1929.
Both letters were sent to his good friend, R. Aharon Kohen (later a dean of the 
Hebron yeshiva). In the first letter, he congratulates him for his marriage to the 
daughter of "the outstanding Torah scholar, R. Moshe Mordechai Epstein". The 
letter continues with three pages of Torah novellae on the Talmudic topics of 
Hekdesh and Arachin.
In the second letter, dated Sunday of Parashat Re'eh 1929 (the day after the 
terrible Shabbat of the Hebron massacre, 18th Av 1929), R. Nissan at first 
continues discussing these topics. In the middle of the third page, he stops 
recording his Torah thoughts and instead, writes a lamentation poem he 
composed upon hearing the terrible news of the massacre of the yeshiva 
students in Hebron.
In the lamentation, he provides a graphic description of the massacre of the 
holy yeshiva students. He describes how the beautiful sounds of their Torah 
study were abruptly disrupted, and how their souls, together with the Torah 
they studied, rose to the Heavens, where our holy forefathers came out of their 
graves in Me'arat HaMachpela to greet them. He depicts the terrified yeshiva 
students hiding from the mobs, and highlights the disparity between the lowly 
murderers and the noble victims, who in their dying moments, while being 
savagely attacked, attempted to save their friends by shielding them with their 
own body. 
R. Nissan Eckstein (perished in the Holocaust), outstanding Torah scholar, one 
of the leading young rabbis of Lithuania. He was an associate of R. Shimon 
Shkop and R. Chaim Ozer Grodzinski.
2 letters: [1] double leaf, 20 cm; [1] double leaf, 35 cm (altogether 8 written 
pages). Condition varies, first letter in good condition, second letter with wear 
and tears (repaired with tape).

Opening price: $300
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279. Certificate of Ordination as Shochet – Signed by the Leading Sephardic Rabbis in 
Jerusalem – R. Ovadia Yosef, R. Ovadia Hedaya and R. Salman Hugi Aboudi
Large handwritten certificate – ordination for a shohet, signed by the Sephardic rabbis of Jerusalem: R. 
Ovadia Hedaya, R. Salman Hugi Aboudi and R. Ovadia Yosef. Jerusalem, 1968. 
Scribal script on a large sheet of paper. Ordination as shochet for R. Moshe son of R. Refael Shraga 
(descendant of the Or Shraga of Yazd). The ordination is signed by R. Ezra Yair, head of the shochatim 
in Jerusalem, followed by the signatures of the rabbis of Jerusalem.
[1] double leaf. 41.5 cm. Fair condition. Large, dark dampstains. Folding marks, wear and tears 
(repaired with tape in several places).

Opening price: $300

279. כתב סמיכה לשחיטה - בחתימות 
גדולי רבני הספרדים בירושלים - הרב 
עובדיה יוסף, רבי עובדיה הדאיה ורבי 

סלמן חוגי עבודי

תעודה גדולה בכתב-יד – כתב סמיכה לשוחט, 
בחתימות חכמי ירושלים הספרדים: רבי עובדיה 
הדאיה, רבי סלמן חוגי עבודי ורבי עובדיה יוסף. 

ירושלים, תשכ"ח ]1968[. 
כתיבת סת"ם על גליון נייר גדול. כתב סמיכה 
)מצאצאי  שרגא  רפאל  ב"ר  משה  רבי  לשוחט 
חתום  הסמיכה  כתב  על  מיזד(.  שרגא"  ה"אור 
בירושלים,  השוחטים  ראש  יאיר  עזרא  הרב 

ואחריו חותמים לאישור רבני ירושלים. 
כתמי  בינוני.  מצב  ס"מ.   41.5 כפול.  נייר  גליון 
בלאי  קיפול,  סימני  וכהים.  גדולים  רטיבות 
וקרעים )משוקמים במספר מקומות בנייר דבק(. 

פתיחה: $300 

278
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280. מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי חיים עמרם בעל "מטעם המלך" 
מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי חיים עמרם בעל "מטעם המלך". ]שנות הת"ק[.

המכתב נכתב אל: "ליצחק אמרתי מהול"ל הדר הוא אהובי רצ"ו ]=רודף צדקה וחסד[ הח"ר בכור נרו יאיר...". המכתב כתוב 
בעברית ולאדינו לסירוגין, והוא עוסק בענייני כספים. רבי חיים עמרם מוכיח את המכותב: "...וצר לי מאד לשמור ד"ל שפתי 
לבלתי יחטאו ולדבר דבר ולא חצי דבר תחת כבודו ומה גם לקרוא לו ליומא דדינא... כי לא טוב עשה לבזבז הנכסים מבלי 

דעת בעלים...".
בסיום המכתב חתימתו המסולסלת: "זעיר דמן חברייא הצעיר חיים עמרם". 

הגאון רבי חיים עמרם )תקי"ט-תקפ"ה בערך(, נולד בצפת ומנעוריו התגדל בעיר דמשק, שם היה לאחד מגדולי החכמים, 
עבר  ימיו  ובאחרית  צפת  הולדתו  בעיר  מושבו  את  קבע  תקס"ה  בשנת  הדין.  בבית  כדיין  ושימש  לעדרים  תורה  הרביץ 
לאלכסנדריה שבמצרים ושם נפטר. נודע בחיבוריו הרבים שהותיר אחריו, מהם שנותרו עדיין בכתב-יד. בין חיבוריו: מטעם 
המלך )שבעה חלקים(, שו"ת תורי זהב, דבר המלך על התורה, נורא תהלים על תהלים, מספר חיבורים על מסכתות הש"ס, 

ועוד. מבניו נודע החכם והשד"ר רבי נתן עמרם, שהדפיס חלק מחיבורי אביו. 
]1[ דף. 19 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. 

פתיחה: $600 

280. Letter Handwritten and Signed by Rabbi Chaim Amram, Author of MiTaam HaMelech
Letter handwritten and signed by R. Chaim Amram, author of MiTaam HaMelech. [Mid-18th 
century / early 19th century].
Addressed to: "LeYitzchak… my dear friend… R. Bechor…". Written alternately in Hebrew and 
Ladino, the letter concerns monetary matters. R. Amram reproaches the addressee: "…it was wrong 
of you to spend assets without the owner's knowledge…".
Signed with his calligraphic signature.
R. Chaim Amram (ca. 1759-1825), born in Safed, was raised in Damascus, where he became a leading 
Torah scholar, teaching many and serving on the Beit Din. In 1805, he settled in Safed. In his last years, 
he moved to Alexandria, Egypt, where he passed away. He is renowned for his many compositions, 
some unpublished: MiTaam HaMelech (7 parts), Responsa Torei Zahav, Devar HaMelech on the 
Torah, Nora Tehillim on Tehillim, several works on the Talmud, and more. One of his sons was the 
well-known emissary R. Natan Amram, the publisher of some of these compositions.
[1] leaf. 19 cm. Good condition. Some stains.

Opening price: $600
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281. Letter of Recommendation Addressed 
to the Haflaa – Support for a Yeshiva 
Student Studying in Frankfurt am Main
Letter addressed to R. Pinchas HaLevi Ish-
Horowitz Rabbi of Frankfurt am Main. [Ca. 
1772-1805]. 
Letter handwritten and signed by "[Meir M---
?] son of the late R. Wolf", addressed to "…the 
crown of wisdom, crown of Torah… a man in 
whom the spirit of G-d rests… R. Pinchas…" 
(address inscription on verso of the leaf). The 
letter mentions Frankfurt am Main as the 
community of the rabbi to whom the letter is 
addressed – R. Pinchas HaLevi Horowitz, the 
Haflaa.
The writer of the letter was presumably a 
disciple or follower of the Haflaa, since he 
begins his request "as a disciple asks his 
teacher", and addresses the Haflaa as "…the 
crown of our head… our master and teacher…".
The writer requests that he lend assistance 
to his son, "Zalman", a yeshiva student who 
has been residing for the last few months in 
Frankfurt am Main, and has been suffering 
from hunger. The father describes how his 
sons chose to leave home, where they were 
provided for, and travel from one town to 
another to study Torah, "to find for themselves… a place of serenity to study assiduously", he stresses the qualities 
of his son, who is diligent in his Torah study, "…filled with fear of G-d… from his youth, his only goal was to serve 
G-d… with great diligence… following the path… of our holy ancestors".
The writer then praises the rabbi, recipient of the letter, as one who is "kind and giving to close ones and distant 
ones… and serves as father, patron and refuge to those who come to shelter under the wings of the yeshiva".
The recipient of the letter, R. Pinchas HaLevi Ish-Horowitz, author of the Haflaa (1731-1805), was a close disciple 
of R. Dov Ber Maggid of Mezeritch (under whom he studied together with his brother R. Shmelke of Nikolsburg). 
For over thirty years, he served as rabbi of Frankfurt am Main, then the largest Torah center in Germany. It was 
during his tenure in Frankfurt am Main that his disciple the Chatam Sofer studied under him.
[1] leaf. 25 cm. Good-fair condition. Folding marks (the letter was folded for post). Ink fading and wear to folds, 
slightly affecting text.

Opening price: $500

המלצה   - ה"הפלאה"  בעל  רבינו  אל  מכתב   .281
לעזרה לבן-ישיבה הלומד בעיר פרנקפורט דמיין

אב"ד  הורוויץ  איש  הלוי  פנחס  רבי  הגאון  אל  שנשלח  מכתב 
פרנקפורט דמיין. ]בין השנים תקל"ב-תקס"ה בקירוב[.

מכתב בכתב ידו וחתימתו של "]הקטן מאיר מ---?[ בן המנוח 
הר"ר וואלף זצ"ל" המופנה אל "...עטרת החכמה, כתר תורה... 
ור"מ... אדמ"ו  איש אשר רוח אלקי']ם[ בו... גאון עוזינו אב"ד 
הכתובת  רישום  )נוסח  לנצח..."  לעד  יאיר  נרו  פנחס  מהור"ר 
דמיין,  פרנקפורט  קהילת  מוזכרת  המכתב  בתוך  לדף(.  מעבר 
כקהילתו של הרב המקבל, הלא הוא רבי פנחס הלוי הורוויץ 

בעל "ההפלאה".
כפי הנראה, היה הכותב תלמידו או מקורבו של בעל ה"הפלאה", 
שכן הוא פותח את בקשתו "בכדי שאילת תלמיד לרב", ופונה 
ראשינו,  עטרת  עוזינו,  "...גאון  בתארים:  ה"הפלאה"  בעל  אל 

החסיד הטהור הגאון הגדול אדמ"ו ר"מ ואב"ד...". 
בן-ישיבה  מ"ד",  שי']חיה[  "זלמן  לבנו  לעזור  מבקש  הכותב 
המתגורר כבר כמה חדשים בעיר פרנקפורט דמיין וסובל מחרפת 
רעב. האב מספר על בניו שגלו מעל שולחנו והולכים מעיר לעיר 
ללמוד תורה, "למצוא להם... מקום מנוחה להתמיד בלימודים", 
והוא מדגיש את מעלת בנו זה שהוא "מתמיד" בלימוד התורה, 
ד'...  עבודת  לעבוד  מגמותיו  וכל  מנעוריו,  ד'...  יראת  "...מלא 

בהתמדה גדולה... לדרך... אבותינו הקדושים". 
הוא מציין לשבח את הנהגת הרב מקבל המכתב, שהוא "טוב 
ומטיב לכל לקרובי']ם[ ולרחוקי']ם[... לפום רבנן ולתלמידיהן 
כנפי  תחת  לחסות  הבא  ולמחסה  ולפטרון  לאב  להיות 

הישיבה...". 
מקבל המכתב הוא הגאון הנודע רבי פנחס הלוי איש-הורוויץ 
בעל ה"הפלאה" )תצ"א-תקס"ה(, תלמידו המובהק של רבי דוב 
בער המגיד ממעזריטש )אצלו למד יחד עם אחיו רבי שמעלקא 
העיר  ואב"ד  כרב  שנה  מ-30  למעלה  כיהן  הוא  מניקלשבורג(. 
הגדול  התורה  מרכז  תקופה  באותה  דמיין, שהיתה  פרנקפורט 
ה"חתם  בעל  הגאון  תלמידו  אצלו  למד  זו  בתקופה  בגרמניה. 

סופר". 
קופל  )המכתב  קיפול  סימני  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   25 דף.   ]1[
פגיעות  עם  הנייר,  בקפלי  ובלאי  דיו  דהיית  המשלוח(.  לצורך 

קלות בטקסט. 

פתיחה: $500 
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282. Letter from Rabbi Mendel Katz of Pressburg 
– Disciple of the Chatam Sofer and Trustee of 
the Pressburg Community in the Lifetime of 
the Chatam Sofer – Pressburg, 1838
Letter handwritten and signed by R. Mendel Katz 
– scribe and trustee of the Pressburg community, 
addressed to the leaders of the Hamburg community. 
Pressburg, Shabbat eve, 3rd day of Chanukah 1838. 
Letter from the Pressburg community on behalf of a 
widow, "a dear, honorable lady", Mrs. Glikel Pollack, 
who for four months had not received any tidings 
from her son, who had travelled to Germany. In his 
last letter, he had mentioned his intent to spend the 
High Holidays in Hamburg. R. Mendel enjoins the 
community leaders to investigate and search for the 
young man ("Bernard Pollack of Pressburg"), "and if 
he is there, to arouse him to the commandment of 
honoring his mother, and to refrain from tormenting 
a widow… he should either write to her immediately 
to put an end to her grief, or return home…". The 
addresses of contacts in Vienna and Pressburg are 
witten at the foot of the letter. 
R. Mendel Katz (d. 1867; Ishim BiTeshuvot Chatam 
Sofer, pp. 263-264), a disciple of the Chatam Sofer, 
community trustee and Beit Din scribe in Pressburg 
for close to fifty years, during the tenures of the 
Chatam Sofer and his son the Ktav Sofer. The latter 
wrote about him in 1860: "The pious rabbi, famous 
for his righteousness, good character and good heart, 
R. Mendel Katz, veteran disciple of my father… 
a Kohen, trusty and scribe of the Beit Din in our 
community". R. Aharon David Deutsch Rabbi of 

תלמיד   - מפרשבורג  כ"ץ  מענדל  רבי  מכתב   .282
 - החת"ס  בחיי  פרשבורג  קהילת  ונאמן  סופר  החתם 

פרשבורג, תקצ"ט

ונאמן  סופר   – כ"ץ  מענדל  רבי  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
הקהילה בפרשבורג, אל ראשי קהילת המבורג. פרשבורג, עש"ק 

ג' דחנוכה תקצ"ט ]1838[. 
מרת  ונכבדת",  יקרה  "גבירה  אלמנה  אשה  עבור  בקשה  מכתב 
לא  חודשים  ארבעה  שמזה  פרשבורג,  מקהילת  פאלאק,  גליקל 
שמעה מבנה שנסע לגרמניה, ובמכתבו האחרון כתב לה שבכוונתו 
מראשי  מבקש  מענדל  רבי  בהמבורג.  הנוראים  בימים  להיות 
)"בערנארד  הבחור  אודות  וידרשו  שיבררו  בהמבורג  הקהילה 
פאלאק אויס פרעסבורג"(, "ואם הוא שם לעורר לבבו על מצות 
כבוד אם ושלא לענות אלמנה בתוחלת ממ]ו[שכה, או שיכתוב 
תיכף ומיד להוציאה מכור היגון או בוא יבוא לביתו...". בתחתית 

המכתב נרשמו כתובות אנשי-קשר בווינה ובפרשבורג. 
רבי מענדל כ"ץ )נפטר תרכ"ז; אישים בתשובות חתם סופר, עמ' 
הדין  בית  וסופר  נאמן הקהילה  סופר,  רסג-רסד(, תלמיד החתם 
סופר  החתם  בתקופת  שנה,  לחמישים  קרוב  במשך  בפרשבורג 
בשנת  עליו  כותב  סופר  הכתב  סופר.  הכתב  בעל  בנו  ובתקופת 
לבו  וטוב  ובמדותיו  בצדקתו  המפורסים  הצדיק  "הרבני  תר"כ: 
רבו  במדות  ומחזיק  וותיק  תלמיד  נ"י  כ"ץ  מענדל  מו"ה  כש"ת 
אאמ"ו מאוה"ג זצ"ל כהן לאל עליון ונאמן וסופר ב"ד בקהלתינו". 
חתנו )בזיוו"ש( היה הגאון רבי אהרן דוד דייטש אב"ד באלאש-

יארמוט בעל "גורן דוד". 
קהילת  של  רשמית  שעוה  חותמת  המכתב  של  השני  בצדו 

פרשבורג, שכמעט ולא נפגעה בעת פתיחת המכתב. 
]1[ דף כפול. 22 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. מספר כתמים.

פתיחה: $300 

Balassagyarmat, author of Goren David was his son-
in-law (in his second marriage). 
On verso, official wax-seal of the Pressburg 
community, almost unaffected by the opening of the 
letter. 
[1] double leaf. 22 cm. Good condition. Folding 
marks. Several stains.

Opening price: $300
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האכמוט אב"ד וועספערים Veszprém – 8 תעודות; רבי מרדכי 
מרדכי"(;  "ברוך  )בעל   Martinsberg מרטינסברג  אב"ד  פריד 
רבי יעקב גרינוולד אב"ד מאהאטש Mohács; רבי אברהם זינגר 
אב"ד  זינגר  וואלף  בנימין  רבי   ;Várpalota ווארפאלאטא  אב"ד 
רבי  תעודות;   2  –  Liptószentmiklós סנט-מיקלוש  ליפטא 
מנחם קירץ דיין בליפטא סנט-מיקלוש Liptószentmiklós; רבי 
"עטרת  )בעל   Freistadt פריישטאט  אב"ד  רוזנפלד  אלעזר  יוסף 
נעמעש  אב"ד  לינק  משה  רבי  תעודות;   3  – יאיר"(  ו"חוות  צבי" 
אסאד  אב"ד  שרייבר  יהודה  יוסף  רבי   ;Nemesszalók סאלוק 
 ;Alsókubin רבי בערמן שטיינהרט אב"ד אלשא-קובין ;Aszód
 4  –  Holitsch האליטש  אב"ד  פולק  )הרמן(  העשיל  יהושע  רבי 
תעודות )3 מהן בחתימת בנו רבי שמואל פולק(; רבי שלמה ווייס 
קעסטהלי  אב"ד  קאהן  זלמן  שלמה  רבי   ;Lugos לוגאש  אב"ד 
 ;Prešov רבי מאיר הלוי אויסטרליץ רב בפרעשוב ;Keszthely

רבי שבתי רפאל מילי רב בטריאסט Trieste )איטליה(.
גודל ומצב  110 תעודות, בהם חתומים למעלה משישים רבנים. 

משתנים.

פתיחה: $5500 

יצחק כ"ץ קאהן אב"ד לעווא Léva; בנו, רבי מיכאל כ"ץ קאהן 
אב"ד מאנאר Monor; רבי מרדכי יהודה ערליך אב"ד קערמענד 
Körmend – 2 תעודות; רבי מיכאל קרויס דיין בבאלאש יארמוט 
Balassagyarmat – 2 תעודות; רבי משה פלדמן אב"ד גאלאנטא 
וואראשוואהר  אב"ד  בוים  חיים  רבי  בודפסט;  ומרבני   Galánta
Vörösvár; רבי יהודה גרוסמן אב"ד איפאלישאג Ipolyság; רבי 
)בעל   Ragendorf רגנדורף  אב"ד  יפה  מרגליות  יוסף  ליב  משה 
רבי   ;Pécel פעצעל  דרקסלר אב"ד  רבי שמעיה  דאבות"(;  "מילי 
יהושע ביכלר אב"ד אירשע Irsa; רבי אליעזר פולק, מרבני בודפסט; 
 2 –  Dunaföldvár רבי אליעזר צבי קאהן אב"ד דונאפולדוואר 
תעודות; רבי משה שלומון אב"ד טהורדושין Turdoschin )תלמיד 
פנט  מנדל  מנחם  רבי  והאדמו"ר  מטשענגער  אשר"  ה"מנוחת 
 Alt-Ofen מדעעש(; רבי פנחס אליהו אסטרייכר דיין באויבן ישן
   Szarvas רייכהרד אב"ד סארוואש  )כיום, בודפסט(; רבי מרדכי 
– 2 תעודות; רבי יעקב שלום פרייער אב"ד נייזאטץ Neusatz; רבי 
מאיר רוזנפלד אב"ד מישקולץ Miskolcz; רבי מרדכי ליב פישר 
אב"ד נאדי קאטא Nagykáta; רבי משה בנימין זאב ליכטנשטרן 
בודפסט(;  מרבני  רייך  קאפל  רבי  )חתן   Novák נאוואק  אב"ד 
אברהם  רבי   ;Apostag אפאשטאג  אב"ד  באש  צבי  מנחם  רבי 

283. אוסף תעודות רשמיות בחתימות רבני הקהילות 
בהונגריה וסביבתה - המאה ה-19

לידה,  ושנת  מקום  )אישורי  רשמיות  תעודות   110 של  ענק  אוסף 
למרשם  הקשורות  כיו"ב  רשמיות  ותעודות  מגורים  מקום  רישום 
האוכלוסין ולרישומי הקהילות( עם חתימות ידם של רבני הקהילות 
בהונגריה וסביבתה )רומניה, סרביה, אוסטריה ופולין(. שנות ה--50

90 של המאה ה-19 בקירוב. גרמנית, הונגרית ורומנית.
וחלקן  בכתב-יד,  מילוי  עם  מודפסים  דפים  על  מהתעודות  חלק 
נכתבו כולן בכתב-יד. חלקן עם חותמות הרבנים, בולי מסמכים 

ממשלתיים וחותמות שעווה רשמיות.
אב"ד  בלומגרונד  צבי  נתן  רבי  הרבנים:  בחתימות  התעודות 
צבי  יעקב  רבי  סופר"(;  ה"חתם  )תלמיד   Bolešov באלעשוף 
ווייס אב"ד סאבסלוי Szoboszló )חתן רבי שמואל פרנקל אב"ד 
דאראג(; רבי שלמה זלמן ברויער אב"ד פאפא Pápa )חתן רש"ר 
הירש ולימים ממלא מקומו כאב"ד פרנקפורט דמיין( – 2 תעודות; 
)תלמיד   Miskolcz מישקולץ  אב"ד  פישמן  משה  יחזקאל  רבי 
בפרשבורג(  המגיד  פישמן  פייש  רבי  של  אביו  רוקח",  ה"שמן 
קעטשקעמעט  אב"ד  פישמן  הירש  שמעון  רבי  בנו,  תעודות;   7  –
גינז  משה  רבי  תעודות;   7  – ארבע"(  "קרית  )בעל   Kecskemét
ליב  יהודה  רבי   ;Sály ושאהל   Ábrány באבראני  דיין  שלזינגר 
תלמיד  חרש",  "מלאכת  )בעל   Topolya טאפליא  אב"ד  בר"ח 
אב"ד  קוטנא  ליב  יהודה  משה  רבי  תעודות;   2  – טעם"(  ה"ברוך 
סאבאדקא Szabadka )בעל "משפט צדק", בן רבי אהרן קוטנא 
 Senitz רבי יהודה ליב לפלר אב"ד סעמניץ ;)Totis אב"ד טאטיס
)מורו ורבו של רבי יוסף חיים זוננפלד(; רבי מרדכי רייכנפלד אב"ד 
גראן  אב"ד  רוטנברג  זאב  אפרים  רבי   ;Jánosháza יאנושהאזא 
Gran )עסטגראם Esztergom(; רבי אברהם יחזקאל רייך אב"ד 
באנאוויץ Banowitz; בנו, רבי חיים יהודה רייך אב"ד באניהאד 
משה  רבי  יהודה"(;  "קול  )בעל   Nádas ונאדאש   Bonyhád
Ungarisch Brod; רבי משה  דוד הופמן אב"ד אונגריש-בראד 
יהודה  דוד  רבי  6 תעודות;   –  Losoncz דיאמנט אב"ד לאשאנץ 
Kúla; רבי מרדכי ווייס אב"ד ביסטריץ  ליב שטרסר אב"ד קולא 
Bistritz; רבי משה אולמן רב בגרוסוורדיין Grosswardein )בן 
 ;Waitzen וויטצען  אב"ד  אולמן  שלום  רבי  שלמה"(;  ה"יריעות 
רבי מאיר קאליש אב"ד סאבאדסאלאש Szabadszállás )הנודע 
בכינויו "רבי מאיר הקדוש"(; רבי אליעזר משה יפה-שעהן אב"ד 
– 7 תעודות; רבי אברהם ליפפא   Dabas Gyón ודאבאש  יאהן 
איידליץ  אב"ד  פירט  מרדכי  רבי   ;Schächtitz שאכטיץ  אב"ד 
 2  –  Totis טאטיס  אב"ד  הנדלר  מרדכי  אברהם  רבי   ;Eidlitz
דוד  רבי   ;Bezdan בעזדאן  אב"ד  בליטץ  אברהם  רבי  תעודות; 
בנימין אלימלך  רבי   ;Becskerek אופנהיים אב"ד בעטשקערעק 
אייזנברגר אב"ד בערצעל Berczel – 3 תעודות; רבי עמרם יעקב 
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284. Letter of Ordination 
Handwritten and Signed by 
Rabbi Azriel Hildesheimer – 
Berlin, 1874-1889
Letter of rabbinic ordination, 
handwritten, signed and stamped by 
R. Azriel Hildesheimer – ordination 
for his disciple R. Natan Ehrenfeld, 
later chief rabbi of Prague. Berlin, 
1874.
At the foot of the letter, R. Azriel added 
at a later point, in 1889, an additional 
recommendation in German, in his 
own handwriting, presumably on the 
occasion of the appointment of his 
disciple as chief rabbi of Prague. This 
addition contains one line in Hebrew: 
"And he is one of my dearest and 
most outstanding disciples, whom I 
pride myself in". 
R. Azriel Hildesheimer (1820-1899), 
rabbi, posek and leader. A foremost 
rabbi in his times, he stood at the 
helm of Orthodox Jewry in Germany. 
He was a close disciple of R. Yaakov 
Ettlinger – the Aruch LaNer in Altona (who refers to him in Responsa Binyan Tzion as "my son"), 
and studied under Chacham Bernays (R. Yitzchak Bernays) of Hamburg. In 1848, he founded a 
yeshiva in Halberstadt, and in 1851, he was appointed rabbi of Eisenstadt, where he also served as 
yeshiva dean and established a unique educational system. In 1869, he began serving as rabbi of the 
Adath Israel Orthodox community in Berlin, where he founded a yeshiva. In 1874, he opened the 
Rabbinical seminary, which edified generations of rabbis, educators and community leaders. Just 
like his teacher the Aruch LaNer, he was titled "Nesi Eretz Israel". He was renowned for his wide-
ranging efforts on behalf of German Jewry, and for his extensive activities on behalf of Russian 
Jewry. He authored many novellae and halachic responsa, which were published in the books 
Responsa of R. Azriel (2 volumes), Chiddushei R. Azriel – on the Talmud (3 volumes) and others.
The recipient of the ordination, R. Natan Ehrenfeld (1843-1912), chief rabbi of Prague from 1889. 
Prior to that, he served as rabbi of Brandenburg, Prenzlau and Gnesen (Gniezno). His son-in-law 
and successor as rabbi of Prague was R. Chaim Brody. 
[1] leaf. 21 cm. Good condition. Folding marks and minor wear.

Opening price: $400

283. Collection of Official Documents Signed by Rabbis of 
Hungary and the Region – 19th Century
A large collection of 110 official documents (birth certificates, 
residence certificates and other similar documents related to civil 
and communal registration), signed by rabbis of Hungary and the 
region (Romania, Serbia, Austria and Poland). Ca. 1850s-1890s. 
German, Hungarian and Romanian. 
Printed forms filled in by hand and handwritten documents. Some 
bear the stamps of the rabbis, revenue stamps and official wax 
seals. 
For a detailed list, see Hebrew description.
110 documents, signed by more than 60 rabbis. Size and condition 
vary. 

Opening price: $5500

עזריאל  רבי  הגאון  של  וחתימתו  בכתב-ידו  סמיכה  מכתב   .284
הילדסהיימר - ברלין, תרל"ד-תר"נ

עזריאל  רבי  הגאון  של  וחותמתו  חתימתו  בכתב-ידו,  לרבנות  סמיכה  מכתב 
הילדסהיימר – סמיכת חכמים ]"יורה יורה, ידין ידין"[ לתלמידו רבי נתן עהרנפלד, 

לימים רבה הראשי של פראג. ברלין, תרל"ד ]1874[.
 – ]תר"נ[   1889 בשנת   – יותר  מאוחר  עזריאל  רבי  הוסיף  הסמיכה  מכתב  בשולי 
תלמידו  התמנות  לרגל  הנראה  כפי  הגרמנית,  בשפה  בכתב-ידו,  נוספת  המלצה 
זו בגרמנית הוא כותב שורה אחת  הנ"ל לרבה הראשי של פראג. בתוך תוספת 

בעברית: "והוא מתלמיַדי היקרים והמופלגים אשר בהם אתפאר".
דורו  מגדולי  ומנהיג,  פוסק  רב,  )תק"פ-תרנ"ט(,  הילדסהיימר  עזריאל  רבי  הגאון 
יעקב  רבי  של  המובהק  תלמידו  שבגרמניה,  האורתודוקסית  היהדות  ומראשי 
למד  "בני"(.  ציון':  'בנין  בשו"ת  )המכנהו  באלטונה  לנר"  ה"ערוך  בעל  עטלינגר 
גם אצל "החכם ברנייס" )רבי יצחק ברנייס( מהמבורג. בשנת תר"ח הקים ישיבה 
בהלברשטט. בשנת תרי"א נבחר לכהן כרבה של קהילת אייזנשטט, כיהן בה כראש 
של  כרבה  לכהן  החל  תרכ"ט  בשנת  ייחודית.  חינוך  מערכת  הקים  ואף  ישיבה 
הקהילה החרדית 'עדת ישראל' בברלין, והקים בה ישיבה. בשנת תרל"ד פתח את 
בית המדרש לרבנים, אשר העמיד דורות של רבנים מחנכים ומנהיגי ציבור. בדומה 
לרבו ה"ערוך לנר", כונה אף הוא "נשיא ארץ ישראל". נודע בפעילותו הנרחבת 
לטובת יהודי גרמניה וכן בעשייתו הרבה למען יהודי רוסיה. כתב חידושים רבים 
ותשובות בהלכה, מהם נדפסו הספרים: 'שאלות ותשובות רבי עזריאל' )2 כרכים(, 

'חידושי רבי עזריאל' – על הש"ס )3 כרכים(, ועוד.
מקבל הסמיכה: רבי נתן עהרנפלד )תר"ג-תרע"ב(, רבה הראשי של פראג משנת 
1889. קודם לכן כיהן ברבנות בקהילות ברנדנבורג, פרצלוי וגנעזן. חתנו וממלא 

מקומו ברבנות פראג היה רבי חיים ברודי.
]1[ דף. 21 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול ובלאי קל. 

פתיחה: $400 
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מכתבי רבנים

על כך ]ידוע הסיפור כי המהרש"ם השיב לו כי הוא "מטיל מום 
בקדשים" והרב ריטר ענה כי הוא "מביא חולין לעזרה"...[.

· מכתב שאלה בענין שיעור מקווה, עם חידושי תורה על הפסוק 
נירנברג,  בנירנברג.  רב  רוטנברג,  משה  רבי  מאת  ישראל,  שובה 

]תשרי תרס"ד 1903[.
אב"ד  )תר"ט-תר"פ(,  ַּכהן  מיכאל  רבי  הגאון  המכתבים:  מקבל 
האורתודוקסים  גרמניה  רבני  מחשובי  תרל"ח.  משנת  פולדא 
בתקופתו, תלמידם של הרש"ר הירש ור"ע הילדסהיימר. התפרסם 
בהמצאתו ההלכתית – שפופרת המציצה לברית מילה, שקיבלה 
את הסכמותיהם של רבותיו הנ"ל, רבי יצחק אלחנן ספקטור אב"ד 
קובנה, רבי יחיאל מיכל עפשטיין בעל "ערוך השולחן", ועוד רבים.

הרב  של  מכתבו  טוב.  כללי  מצב  משתנה.  גודל  מכתבים.   4
אויערבך חתוך בשוליו התחתונים וחסרות בו כמה שורות

פתיחה: $800

תרמ"ז, "איזה שבועות" לפני תאריך המכתב שלפנינו, יום ד' לפ' 
הקהילה  רב  קניגסהפר,  יונה  משה  רבי  הוא  השואל שם  תצוה. 

החרדית ומנהל בית היתומים בפירט )ראה חומר מצורף(.
 ,)1840-1901 )תר"א-תרס"ב  אויערבך  זעליג  אביעזרי  רבי  הגאון 
אשכול".  "נחל  בעל  אויערבך  בנימין  צבי  רבי  של  ותלמידו  בנו 
לאב"ד  מקומו  על  נתמנה  תרל"ב,  בשנת  אביו  פטירת  לאחר 
הלברשטט. מהבולטים ברבני גרמניה בתקופתו וממנהיגי היהדות 

האורתודוקסית.
ועוד,  עיסקא  היתר  ושטר  סת"ם  כתיבת  בענין  )גלויה(  מכתב   ·

מאת רבי דוב אריה ריטר אב"ד רוטרדם. רוטרדם, תרנ"ג ]1892[.
הגאון רבי דוב אריה ריטר אב"ד רוטרדם )תרט"ו-תרצ"ו(, מגדולי 
התורה הנודעים בהולנד, עמד בקשרי שו"ת והנהגה ציבורית עם 
גדולי ישראל מכל הארצות. בבקיאותו הגאונית גילה את הזיוף 
ומכתבים  במאמרים  שיצא  הראשון  והיה  קדשים"  שב"ירושלמי 

עזריאל  רבי   - אשכנז  מרבני  מכתבים  ארבעה   .285
דוב  רבי  אויערבך,  זעליג  אביעזרי  רבי  הילדסהיימר, 
אריה ריטר ורבי משה רוטנברג - נשלחו לרבי מיכאל 
ַּכהן אב"ד פולדא - גרמניה והולנד, תרמ"ד-תרס"ד - 

פולמוס המציצה

ַּכהן  מיכאל  רבי  אל  שנשלחו  אשכנז,  מרבני  מכתבים  ארבעה 
רבי  ברלין,  אב"ד  הילדסהיימר  עזריאל  רבי  מאת  פולדא.  אב"ד 
ריטר  אריה  דוב  רבי  הלברשטט,  אב"ד  אויערבך  זעליג  אביעזרי 
אב"ד רוטרדם ורבי משה רוטנברג רב בנירנברג. ]גרמניה והולנד[, 

תרמ"ד-תרס"ד 1883-1903.
· מכתב תשובה בענין שותפות עם גוי לגבי שבת, ובענין תרומות 
עבור בית המדרש לרבנים בברלין, מאת רבי עזריאל הילדסהיימר 

אב"ד ברלין. ]ברלין[, תרמ"ד ]1883[. 
המכתב נדפס בקובץ מוריה, קא-קב, אדר תש"מ, עמ' מא-מב.

הגאון רבי עזריאל הילדסהיימר )תק"פ-תרנ"ט(, רב, פוסק ומנהיג, 
שבגרמניה,  האורתודוקסית  היהדות  ומראשי  דורו  מגדולי 
לנר"  ה"ערוך  בעל  עטלינגר  יעקב  רבי  של  המובהק  תלמידו 
אצל  גם  למד  "בני"(.  ציון':  'בנין  בשו"ת  )המכנהו  באלטונה 
"החכם ברנייס" )רבי יצחק ברנייס( מהמבורג. בשנת תר"ח הקים 
ישיבה בהלברשטט. בשנת תרי"א נבחר לכהן כרבה של קהילת 
חינוך  מערכת  הקים  ואף  ישיבה  כראש  בה  כיהן  אייזנשטט, 
החרדית  הקהילה  של  כרבה  לכהן  החל  תרכ"ט  בשנת  ייחודית. 
'עדת ישראל' בברלין, והקים בה ישיבה. בשנת תרל"ד פתח את 
מחנכים  רבנים  של  דורות  העמיד  אשר  לרבנים,  המדרש  בית 
ומנהיגי ציבור. בדומה לרבו ה"ערוך לנר", כונה אף הוא "נשיא 
ארץ ישראל". נודע בפעילותו הנרחבת לטובת יהודי גרמניה וכן 
בעשייתו הרבה למען יהודי רוסיה. כתב חידושים רבים ותשובות 
בהלכה, מהם נדפסו הספרים: 'שאלות ותשובות רבי עזריאל' )2 

כרכים(, 'חידושי רבי עזריאל' – על הש"ס )3 כרכים(, ועוד.
זעליג  אביעזרי  רבי  מאת  מילה,  בברית  מציצה  בענין  מכתב   ·
גרמנית   .]1887 תרמ"ז  ]הלברשטט,  הלברשטט.  אב"ד  אויערבך 

ועברית.
רבי זעליג אויערבך והנמען רבי מיכאל ַּכהן עסקו רבות בפולמוס 
המציצה. בתוך המכתב, הוא מעתיק בקיצור )בעברית( תשובתו 
על "השאלה אשר באה לפני מרב א' י"ש ]מרב אחד ירא שמים[ 
ומופלג בתורה זה איזה שבועות... מוהל י"ש אשר חפצו לעשות 
בכל מילה את המציצה... אם אבי הבן מעכבו... אם נפסוק למוהל 
זה עשה מילה ופריעה כדין והנח את המציצה או נאמר לו אל 
מתוך  שנדפסו  ותשובה  לשאלה  הכוונה  הנער".  אל  ידך  תשלח 
 ,2009 תש"ע  ירושלים  הקודש,  משמרת  שומרי  בספר  כתב-יד 
ח"ב, עמ' 450-453. תאריך השאלה שם הוא יום א' לפ' משפטים 
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285. Four Letters from German Rabbis – Rabbi Azriel Hildesheimer, Rabbi Aviezri Zelig Auerbach, Rabi Dov Aryeh Ritter and Rabbi Moshe Rothenberg 
– Sent to R. Michael Cahn Rabbi of Fulda – Germany and Holland, 1883-1903 – The Metzitzah Polemic

the circumcision and priah according to Halacha, without metzitzah, or should 
one tell him not to perform this circumcision at all". The responsum in question 
was printed based on a manuscript in Shomrei Mishmeret HaKodesh, Jerusalem 
2009, part II, pp. 450-453. The question is dated there Sunday, Parashat Mishpatim 
1887, "several weeks" before the date of the present letter – Wednesday Parashat 
Tetzaveh. The rabbi who sent this question was R. Moshe Yonah Königshöfer, 
rabbi of the Orthodox community and orphanage in Fürth (see enclosed material).
R. Aviezri Zelig Auerbach (1840-1901), son and disciple of R. Tzvi Binyamin 
Auerbach author of Nachal Eshkol. Following his father's passing in 1872, he 
succeeded him as rabbi of Halberstadt. He was a prominent German rabbi in his 
times, and leader of Orthodox Jewry. 
· Letter (postcard) regarding scribal writing (Stam), the Heter Iska contract, and 
more, by R. Dov Aryeh Ritter Rabbi of Rotterdam. Rotterdam, 1892.
R. Dov Aryeh (Bernhard Löbel) Ritter Rabbi of Rotterdam (1855-1935), a prominent 
Torah leader in Holland. He exchanged correspondence on halachic and communal 
matters with Torah leaders in many countries. His exceptional erudition led him 
to expose the forgery of the Jerusalem Talmud Kodashim, and he was the first to 
publicize essays and letters to this effect.
· Letter with a question regarding the quantity of water in a mikveh (ritual bath), 
with Torah novellae on the verse "Repent, Israel", by R. Moshe Rothenberg, rabbi 
in Nuremberg. Nuremberg, [Tishrei 1903].
The recipient of these letters, R. Michael Cahn (1849-1920), rabbi of Fulda from 
1878. A disciple of R. Shimshon Refael Hirsch and R. Azriel Hildesheimer, he 
was a prominent German Orthodox rabbi in his times. He was renowned for his 
halachic invention – a suction tube for Brit Milah, which received the approbations 
of his above-mentioned teachers, R. Yitzchak Elchanan Spektor Rabbi of Kovno, R. 
Yechiel Michel Epstein author of Aruch HaShulchan, and many others.
4 letters. Size varies. Overall good condition. Letter of R. Auerbach trimmed at 
bottom, with loss of several lines. 

Opening price: $800

Four letters from German rabbis, addressed to R. Michael Cahn Rabbi of Fulda. 
From R. Azriel Hildesheimer Rabbi of Berlin, R. Aviezri Zelig Auerbach Rabbi of 
Halberstadt, R. Dov Aryeh Ritter Rabbi of Rotterdam and R. Moshe Rothenberg a 
rabbi in Nuremberg. [Germany and Holland], 1883-1903.
· Responsum regarding laws of Shabbat in a partnership with a non-Jew, and 
about donations for the Rabbinical seminary in Berlin, by R. Azriel Hildesheimer, 
rabbi of Berlin. [Berlin], 1883.
The letter was published in Moriah, 101-102, Adar 1980, pp. 41-42.
R. Azriel Hildesheimer (1820-1899), rabbi, posek and leader. A foremost rabbi in 
his times, he stood at the helm of Orthodox Jewry in Germany. He was a close 
disciple of R. Yaakov Ettlinger – the Aruch LaNer in Altona (who refers to him 
in Responsa Binyan Tzion as "my son"), and studied under Chacham Bernays (R. 
Yitzchak Bernays) of Hamburg. In 1848, he founded a yeshiva in Halberstadt, and 
in 1851, he was appointed rabbi of Eisenstadt, where he also served as yeshiva 
dean and established a unique educational system. In 1869, he began serving as 
rabbi of the Adath Israel Orthodox community in Berlin, where he founded a 
yeshiva. In 1874, he opened the Rabbinical seminary, which edified generations of 
rabbis, educators and community leaders. Just like his teacher the Aruch LaNer, 
he was titled "Nesi Eretz Israel". He was renowned for his wide-ranging efforts on 
behalf of German Jewry, and for his extensive activities on behalf of Russian Jewry. 
He authored many novellae and halachic responsa, which were published in the 
books Responsa of R. Azriel (2 volumes), Chiddushei R. Azriel – on the Talmud (3 
volumes) and others.
· Letter concerning metzitzah during Brit Milah, by R. Aviezri Zelig Auerbach 
Rabbi of Halberstadt. [Halberstadt, 1887]. German and Hebrew.
Both R. Zelig Auerbach and the recipient of the letter, R. Michael Cahn, were very 
involved in the metzitzah polemic. In this letter, R. Zelig transcribes briefly (in 
Hebrew) his response to "the question which was presented to me from a G-d 
fearing rabbi and outstanding Torah scholar, several weeks ago… regarding 
a G-d fearing mohel who wishes to perform metzitzah at every Brit Milah… if 
the father of the baby prevents him from doing so… should this mohel perform
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287. מכתב תשובה הלכתית קצרה - מאת בעל ה"שואל ומשיב" - לבוב, תרל"ג
מכתב שאלה הלכתית, שנשלח אל בעל ה"שואל ומשיב". מעבר לדף תשובה קצרה )כארבע שורות( 

בכתב-ידו וחתימתו של רבי יוסף שאול נתנזון אב"ד לבוב. תרל"ג ]1873[.
שאלה הלכתית בדין עדר צאן שכבש אחד ממנו נמצא פצוע ע"י חיית טרף. מכתב השאלה קרוע וחסר 
חציו התחתון עם חתימת השואל. אולם ממכתב התשובה של ה"שואל ומשיב" מתברר שהשואל הוא 
רבי ברוך שפרבר ]מחכמי זבלטוב ומרמרוש. אביו של הגאון הנודע רבי דוד שפרבר אב"ד בראשוב, 

בעל "אפרקסתא דעניא"[.
כפי הנראה, התשובה לא נדפסה. 

הגאון המפורסם רבי יוסף שאול נתנזון בעל "שואל ומשיב" )תקס"ח-תרל"ה(, מגדולי גאוני גליציה. 
"מפרשי  הנודעים  הספרים  את  איטינגא  זאב  מרדכי  רבי  הגאון  גיסו  עם  יחד  חיבר  בצעירותו  עוד 
הים" על בבא קמא ו"מגן גבורים" על שו"ע אורח חיים. השיב תשובות לאלפים וחיבר ספרים רבים: 
שו"ת שואל ומשיב – ט"ו חלקים; דברי שאול על התורה, על הרמב"ם ועל השו"ע; ידות נדרים ועוד. 
משנת תרי"ז כיהן כרבה הראשי של קהילת לבוב, שהיתה הקהילה הגדולה והמרכזית בין קהילות 
גליציה. בפטירתו נספד ע"י רבי שלמה זלמן שפיצר )חתן החתם סופר( שאמר עליו: "גאון הגאונים רבן 
של ישראל... אשר אליו הריצו כל גדולי זמננו שאלותיהם בדבר הקשה... והיה קדוש מרחם ונתגדל 
בקדושה על התורה ועבודת ה'... וזה לפני כארבעים שנה שהפליג הגאון רבן של ישראל מורי חמי 

חתם סופר ז"ל בשבחיו וקראו 'גאון'...".
16.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. קרעים חסרים בשולי הדף ובקפלי הנייר.  X20 .1[ דף, כתוב משני צידיו[

חציו התחתון של מכתב השאלה חסר.

פתיחה: $400 

286. Approbation Signed by Rabbi Yaakov Tzvi Mecklenburg Author of 
HaKetav VehaKabbalah
Letter of approbation from R. Yaakov Tzvi Mecklenburg Rabbi of Königsberg, 
author of HaKetav VehaKabbalah, for the printing of Chiddushei HaRitva on 
Tractate Rosh Hashana. Königsberg, 1858.
Handwritten by a scribe and signed by the author of HaKetav VehaKabbalah. 
This approbation appeared in the Chiddushei HaRitva edition printed that year 
in Königsberg.
R. Yaakov Tzvi Mecklenburg (1785-1865), rabbi of Königsberg, a foremost rabbi of 
his times. He was a close disciple of R. Akiva Eger. Through his writings, he was 
one of the first to defend faithful Judaism from the attacks of Reform. In his book 
HaKetav VehaKabbalah, he follows the Gaon of Vilna's approach of connecting the 
Written and Oral Torah, basing himself considerably on the books and writings 
of the Gaon which he had access to in manuscript. He assisted in publishing the 
writings of the Gaon of Vilna, especially on Kabbalah, and even participated in 
composing the biography on the Gaon named Aliyot Eliyahu. The unique style of 
the HaKetav VehaKabbalah commentary influenced the celebrated commentary 
to the Bible of his colleague, the Malbim (his successor as rabbi of Königsberg).
[1] leaf. 18.5 cm. Good condition. Minor stains. Fold lines.

Opening price: $1000

286. הסכמה בחתימת הגאון רבי יעקב צבי מקלנבורג בעל "הכתב והקבלה"
מכתב הסכמה מאת הגאון רבי יעקב צבי מקלנבורג אב"ד קניגסברג בעל "הכתב והקבלה", על הדפסת 

ספר חידושי הריטב"א על מסכת ראש השנה. קניגסברג, תרי"ח ]1858[.
חידושי  במהדורת  נדפסה  זו  הסכמה  והקבלה".  "הכתב  בעל  של  ידו  חתימת  עם  סופר,  יד  כתיבת 

הריטב"א שנדפסה באותה שנה בקניגסברג.
המפורסמים.  דורו  רבני  מגדולי  )תקמ"ו-תרכ"ה(,  קניגסברג  אב"ד  מקלנבורג  צבי  יעקב  רבי  הגאון 
תלמיד מובהק של הגאון רבי עקיבא איגר. מראשוני הקמים להגן בכתיבתו על המסורת הנאמנה נגד 
הרפורמים. בספרו "הכתב והקבלה" הלך בעקבות הגר"א לשילוב תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, 
והשתמש רבות בספרי ובכתבי הגר"א שהיו לפניו בכת"י. סייע להדפסת כתבי הגר"א, ביחוד בקבלה, 
ואף השתתף בחיבור הספר הביוגרפי על הגר"א "עליות אליהו". דרכו הייחודיות ומגמתו בפירושו 
"הכתב והקבלה", השפיעה על דרכו של ידידו הגאון מלבי"ם )אשר מילא את מקומו ברבנות קניגסברג( 

בפירושו הנודע לתורה ולתנ"ך.
]1[ דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. סימני קיפול.

פתיחה: $1000 

286
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דוד  אורי  רבי  מהגאון  לרבנות  המלצה  מכתב   .288
אפריון - זאגער ישן, תרמ"ו

דוד  אורי  רבי  הגאון  של  וחתימתו  חותמתו  בכתב-ידו,  מכתב 
אפריון. זאגר )Žagarė, צפון ליטא(, אייר תרמ"ו ]1886[.

)יעקובשטט(.  לאנד"  "יאקוב  אב"ד  אידיל  נחמן  הרב  אל  נשלח 
רבי  הרב  עבור  בסביבתו  רבנות  משרת  למצוא  ובקשה  המלצה 
שרגא מאיר ]לייזרוביץ[: "הנה המוכ"ז הרב המוסמך חריף ובקי 
בסברות  החידוד  דרך[  ]על  ע"ד  גדול  מפולפל  ופוסקים,  בש"ס 
עתה  ועד  בישראל...  הרבנים  מגדולי  שיהיה  מובטחני  ישרות... 
וראוי להתקבל לרב  למד בהתמדה ולא מש מאהלה של תורה, 

בעיר גדולה, כי ראוי להנהיג בחכמתו קהל גדול...". 
הגאון רבי אורי דוד אפריון, מגדולי רבני מחוז זאמוט )צפון-ליטא( 
ישן.  זאגער  ומשנת תרי"ד אב"ד  נעמאקשט,  במאה ה-19. אב"ד 
מחבר שו"ת אפריון דוד )איידטקוהנען, תרל"ג(. התכתב בהלכה 
ספקטור.  אלחנן  יצחק  רבי  ועם  מקובנא  ליבלי  רבי  הגאון  עם 
ודרום-אפריקה  ליטא  מרבני  שלאם  ברוך  רבי  הגאון  מצאצאיו: 
)חמיהם של רבי פנחס אפשטיין ראב"ד העדה החרדית ושל רבי 
ישראל אזרחי – אביהם של הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א 
שליט"א  אזרחי  יצחק  רבי  והגאון  ישראל  עטרת  ישיבת  ראש 

מראשי ישיבת מיר(.
)תקצ"ג-תרנ"ח,  מרגליות  אידל  יהודה  נחמן  רבי  מקבל המכתב: 
גר  שנה  כעשרים  לטביה.  חכמי  מגדולי   ,)16011 הרבנים  אוצר 
בעיר.  חכמים  התלמידי  מטובי  והיה  )דווינסק(,  דעננבורג  בעיר 
עבר  תר"נ  ובשנת  ביאקובשטט,  כרב  לכהן  נתמנה  תר"ל  בשנת 
לכהן ברבנות מיטאווי. נפטר י"ב שבט תרנ"ח )ראה אודותיו בספר 
תולדות ישיבת היהודים בקורלנד, עמ' 118, ובספר "נחלת אבות 

עמ' 86(.
יליד  )ת"ר-תרפ"ט(,  לייזרוביץ  מאיר  שרגא  רבי  המכתב:  נשוא 
קלם. צדיק ומקובל ממקורבי רבי ליב'לי חסיד מקלם. ידיד נעורים 
ומקורבם של גדולי מקובלי ליטא )רבינו ה"לשם", מהרא"ל ליפקין 
מקרטינגא, מהרא"ש מהריל, רבי יצחק מאלצאן ועוד( ושל גדולי 
תלמידי רבי ישראל מסלאנט. לאחר נישואיו גר בעיר זאגער. הגיע 
שנים  בה  וכיהן   )1891( תרנ"א-תרנ"ב  שנת  בסביבות  לאנגליה 

רבות ברבנות "חברת ש"ס". בזקנותו עלה לירושלים.
]1[ דף כפול. 18 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. בלאי ומעט קרעים. 

מודבק על נייר לשימור.

פתיחה: $300 

287. Short Halachic Responsum from the Shoel UMeshiv – Lviv, 1873
He sent responses to thousands of queries, and 
authored many books: Responsa Shoel UMeshiv – 
15 parts; Divrei Shaul on the Torah, Rambam and 
Shulchan Aruch; Yadot Nedarim and others. From 
1857, he served as Chief Rabbi of Lviv, which was 
the largest and primary Galician community. After 
his passing, he was eulogized by R. Shlomo Zalman 
Spitzer (son-in-law of the Chatam Sofer): "A leader 
of outstanding Torah scholars, master of the entire 
Jewish people… whom all the leading Torah scholars 
of our times addressed their questions to on difficult 
matters… he was holy from birth and was raised 
in holiness to Torah and worship of G-d… already 
40 years ago, my father-in-law the Chatam Sofer 
praised him effusively and termed him a Gaon…".
[1] leaf, written on both sides. 20 X 16.5 cm. Fair-poor 
condition. Open tears to margins and folds. Lacking 
bottom half of the letter of query. 

Opening price: $400 

Letter with a halachic query sent to the Shoel 
UMeshiv. On verso, a short responsum (about four 
lines) handwritten and signed by R. Yosef Shaul 
Nathansohn Rabbi of Lviv. 1873.
Halachic query pertaining to a flock of sheep, one of 
which was found injured by a wild animal. The letter 
is torn, lacking the bottom half of the query and the 
signature. The responsum on verso reveals that the 
query was written by R. Baruch Sperber (a Torah 
scholar in Zablotov and Maramureș; father of the 
renowned R. David Sperber, Rabbi of Braşov, author 
of Afarkasta D'Anya). 
The responsum was apparently never printed. 
R. Yosef Shaul Nathansohn (1808-1875), author of 
Shoel UMeshiv, was a leading Torah scholar in 
Galicia. Already in his youth, he composed together 
with his brother-in-law R. Mordechai Zev Ettinger 
the books Mefarshei HaYam on Bava Kama and 
Magen Giborim on Shulchan Aruch Orach Chaim.

287
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289. מכתב הגאון רבי מרדכי גימפל יפה אב"ד רוז'ינוי
מרדכי  רבי  הגאון  של  וחתימתו  בכתב-ידו  שורות(   35( מכתב 

גימפל יפה אב"ד ראז'ינאי. ]תרל"ח? 1878?[. 
מכתב משפחתי מעניין שנכתב אל בנו רבי יעקב. בדבריו מזכיר 
יפה  הירש  צבי  ורבי  חזקיה  רבי  אליהו,  רבי  האחרים:  בניו  את 
מבריסק. המכתב עוסק בעניני מסחר והלוואות בין בני המשפחה, 
ובעניני שידוכין לנכדתו בת רבי צבי הירש יפה מבריסק, עם אחד 
ומתן  המשא  על  כותב  הוא  הדברים  בתוך  המשפחה.  מקרובי 
מתחילה  "...הענין  ערמומי:  שדכן  ע"י  שהתנהל  השידוך  בענין 
מפר]--[נא,  השקרן  השדכן  ע"י  עלי  בא  ברמאות  רק  סוף  ועד 
רק  הוא  זה  גם  טובתי...  ודורש  נפשי[  ]לאוהב  לאו"נ  שחשבתיו 

למשכני ברשתו...".
הגאון רבי מרדכי גימפל יפה )תק"פ-תרנ"ב(, מגדולי הדור בליטא 
רבי  של  תלמידו  ספקטור.  אלחנן  יצחק  ורבי  הנצי"ב  בתקופת 
יצחק מוולוז'ין, שניבא כי יהיה לאחד מגדולי הדור. כיהן ברבנות 
בה  ליטא(,  )רוז'ינוי,  ראז'ינאי  בעיר  לכהן  עבר  בדרעטשין, משם 
כיהן כ-36 שנה – עד עלייתו לארץ הקודש בשנת תרמ"ח. בבואו 
של  "קיבוץ"  יסד  בה  ביהוד,  החדשה  במושבה  התיישב  לארץ 
גימפל  מרדכי  רבי  הפך  ליהוד  בואו  עם  תורה.  גדולי  אברכים 
למנהיגו הרוחני-דתי של הישוב החדש בארץ ישראל. בפולמוס 
השמיטה בשנת תרמ"ט, היה רבי מרדכי גימפל מראשי האוסרים 
השמיטה,  חילול  בעוון  ישראל  מארץ  גלה  ישראל  עם  )באמרו: 
וקיום ההתיישבות החדשה בארץ תלוי בהקפדה על קיום מצות 
את  ששמרו  בעקרון  האיכרים  מאחורי  ועמד  הארץ(,  שביתת 

השמיטה במסירות נפש. 
בנו – מקבל המכתב, רבי יעקב רבינוביץ מלוצין )תרט"ז-תרע"ט(, 
בתורה.  מופלג  כגאון  גם  ידוע  בליטא, שהיה  מחשובי העסקנים 
סוחר ומנהל הבנק היהודי בעירו לוצין. מרבותיו של רבי אברהם 
יצחק הכהן קוק ]קרוב משפחתו[ שבשנות נעוריו שהה במחיצתו. 

הרב קוק מכנהו במכתביו "רבי ואלוף נעורי".
מצב  ס"מ.   21 יד(.  בכתב  שורות   35( צידיו  משני  כתוב  דף,   ]1[
מילים.  בכמה  בטקסט  פגיעה  וקרעים.  בלאי  כתמים.  בינוני. 

הדבקות נייר דבק על הטקסט.

פתיחה: $300 

Leibly Chassid of Kelm, to the foremost Kabbalists 
of Lithuania (the Leshem, R. Aryeh Leib Lipkin of 
Kretinga, R. Aharon Shlomo Maharil, R. Yitzchak 
Meltzan and others) and to the leading disciples of 
R. Yisrael of Salant. After his marriage, he lived in 
Žagarė. R. Shraga Meir arrived in England in ca. 1891, 
where he served for many years as rabbi of Chevrat 
Shas. In his later years he immigrated to Jerusalem.
[1] double leaf. Approx. 18 cm. Good-fair condition. 
Wear and a few tears. Mounted on paper for 
preservation.

Opening price: $300

288. Letter of Recommendation for a Rabbinic 
Position, by Rabbi Uri David Apiryon – Žagarė, 
1886
Letter handwritten, stamped and signed by R. Uri 
David Apiryon. Žagarė (northern Lithuania), Iyar 
1886. 
Addressed to R. Nachman Idel Rabbi of "Jakob 
land" (Jakobstadt, Jēkabpils). Recommendation and 
request to help find a rabbinic position for R. Shraga 
Meir [Leizerowitz] in his vicinity: "The bearer of this 
letter, the ordained rabbi, is astute and well versed in 
the Talmud and halachic literature… I am convinced 
he will become a leading rabbi… up until now he has 
been studying diligently, and has not departed from 
Torah study, and he is fitting to serve as rabbi of a 
prominent city, since with his wisdom he is qualified 
to lead a large community…".
R. Uri David Apiryon, a foremost rabbi in the 
Samogita region (northern Lithuania) in the 
19th century. He served as rabbi of Nemoksht 
(Nemakščiai), and from 1854, of Žagarė. He 
authored Responsa Apiryon David (Eydtkuhnen, 
1873). He exchanged halachic correspondence 
with R. Leibly of Kovno and R. Yitzchak Elchanan 
Spektor. His descendants include: R. Baruch Shlom, 
rabbi in Lithuania and South Africa (father-in-law 
of R. Pinchas Epstein head of the Eida HaCharedit 
Beit Din and of R. Yisrael Ezrachi – father of R. Baruch 
Mordechai Ezrachi dean of the Ateret Yisrael yeshiva 
and of R. Yitzchak Ezrachi, dean of the Mir yeshiva).
The recipient of this letter, R. Nachman Yehuda Idel 
Margolies (1833-1898, Otzar HaRabbanim 16011), 
a leading Latvian Torah scholar. He lived for some 
twenty years in Denenburg (Dvinsk, Daugavpils), 
and was one of the foremost Torah scholars in the 
city. In 1870, he was appointed rabbi of Jakobstadt. 
In 1890, he went to serve as rabbi of Mitau (Jelgava). 
He passed away on 12th Shevat 1898 (see Toldot 
Yeshivat HaYehudim BeCourland, p. 118; Nachlat 
Avot, p. 86). 
R. Shraga Meir Leizerowitz (1840-1929), was a native 
of Kelm. He was a Tzaddik and kabbalist, close to R. 
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290. מכתב המלצה והסכמה מהצדיק רבי מרדכי אב"ד 
אושמינא - אייר תרנ"ח

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון הצדיק "פועל הישועות" רבי 
מרדכי אב"ד אושמינא. אושמינא, ל"ג בעומר תרנ"ח ]1898[.

גורדון  אליהו  רבי  המחבר  על  והמלצה  ספר  להדפסת  הסכמה 
מלא  רבא...  גברא  האי  על  לאסהודי  "הנני  דוגעלישוק:  אב"ד 
הנחמד...  חיבורו  ראיתי  ועתה  חטא...  וביראת  בתורה  וגדוש 
והוא חיבור מועיל מאד להפליא, והוא טוב מאד אפילו לרבנים 
היושבים על מדין... לברר הלכה למעשה... והרב הג' הנ"ל הוא 
כאחד מהגדולים, ע"כ מהראוי לקרבו ולרחמו ולעזרו, כראוי לת"ח 
מרדכי  הק'  אשמינא.  פ"ק  ירוחמו....  והמרחמים  כמוהו,  גדול 

החופ"ק הנ"ל". 
"ר'  בכינויו  הידוע   – רוזנבלט  וייצל  מרדכי  רבי  המופלא  הצדיק 
וברבנות  בדיינות  שימש  )תקצ"ז-תרע"ו(,  מאושמינא  מרדכי'לה" 
באנטיפוליא, בוטען )שליד סלונים(, קארעליץ, אושמינא וסלונים. 
בתורה  גדול  גאון  דורו,  מגדולי  מרדכי".  "הדרת  הספר  מחבר 
ופוסק, אשר נודע גם כמקובל פועל ישועות ו"בעל מופת" בליטא. 
ורבים נהרו להתברך מפיו.  ידוע כמי שברכותיו מתקיימות  היה 
מרן החפץ חיים וגדולי הדור העריצו אותו והרבו לספר בשבחו. 
תמונתו היתה תלויה בבתים רבים ברחבי ליטא וסיפורי נפלאות 
ידוע  עליו  המופלאים  מהסיפורים  אחד  אודותיו.  סופרו  רבים 
פנחס  רבי  אל  ששלח  מכתב   – החלום"  ב"אגרת  עצמו  מעדות 
מיכאל גרויסלייט מאנטופול, ובו סיפר לו בסוד על מספר חלומות 
שאלוניקי  )מחכמי  לב  בן  המהר"י  לפניו  התגלה  בהם  שחלם, 
בכדי  שלו  התשובות  ספר  את  ללמוד  עליו  וציוה  ה-16(  במאה 

לכפר על פגם של אחד מאבותיו שחטא נגדו בפגיעה בכבודו.
תרצ"ג(,  )תרכ"ה-כסלו  גורדון  אליהו  רבי  הגאון  המכתב:  מקבל 
מצאצאי רבי אברהם אחי הגר"א מווילנא. למעלה מארבעים שנה 
ישב על כסא הרבנות במקומות שונים בליטא ובארצות הברית. 
כיהן ברבנות בעיירות ליטא, ואח"כ היה רב ומו"צ בווילנא בפרבר 
בבית  כרב  כיהן  הראשונה  העולם  מלחמת  בתקופת  שניפישוק. 
הכנסת הגדול בווילנא. בשנת תרפ"ד הגיע לארה"ב וכיהן ברבנות 
בניו יורק. מחבר ספרי הלכה ודרוש רבים: "סדר אליהו" )על יורה 
"דמעת  אליהו",  "דברי  שלפנינו(,  ההסכמה  ניתנה  עליו   – דעה 
ההסכמה  בעמים".  "ישראל  ישראל",  "מערכות  העשוקים", 
ובספרו  תרצ"ב(  )וורשא,  אליהו  "סדר  בספרו  נדפסה  שלפנינו 

"ישראל בעמים" )ווילנא, תרע"ד(.
]1[ דף. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קמטים ובלאי בקפלי הדף. מודבק 

על נייר לשימור.

פתיחה: $1500 

prominent activist in Lithuania, also renowned as an 
outstanding Torah scholar. He was a merchant, and 
managed the Jewish bank in Lutzin. He was one of 
the teachers of R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook 
(his relative), who studied under him in his youth. 
R. Kook refers to him in his letters as "my master, 
teacher of my youth".
[1] leaf, written on both sides (35 autograph lines). 21 
cm. Fair condition. Stains. Wear and tears. Damage 
to several words. Tape repair to text.

Opening price: $300

289. Letter from R. Mordechai Gimpel Jaffe 
Rabbi of Rozhinoy 
Letter (35 lines) handwritten and signed by 
R. Mordechai Gimpel Jaffe Rabbi of Rozhinoy 
(Ruzhany). [1878?].
An interesting familial letter addressed to his son 
R. Yaakov. His other sons, R. Eliyahu, R. Chizkiyah 
and R. Tzvi Hirsh Jaffe of Brisk, are also mentioned 
in the letter. The letter discusses commerce and loans 
within the family, and a proposed match between his 
granddaughter, daughter of R. Tzvi Hirsh Jaffe of Brisk, 
and a relative. He mentions the match negotiations 
which were led by a devious matchmaker: "…the 
entire matter from beginning to end was a deception, 
through the dishonest matchmaker from Pr[--]no, 
whom I thought to be my friend… this too was only 
to draw me into his net…". 
R. Mordechai Gimpel Jaffe (1820-1892) was a 
leading Lithuanian Torah scholar in his generation 
– the times of the Netziv and R. Yitzchak Elchanan 
Spektor. He was a disciple of R. Yitzchak of 
Volozhin, who predicted that he would be amongst 
the foremost rabbis of the generation. He served as 
rabbi in Deretchin (Dziarečyn), and later in Rozhinoy 
(Lithuania, presently Belarus), a position he held for 
some 36 years, until his immigration to Eretz Israel 
in 1888. Upon his arrival in Eretz Israel, he settled 
in the newly established moshava of Yehud, where 
he founded a yeshiva of outstanding Torah scholars 
and became the spiritual-religious leader of the new 
settlement in Eretz Israel. In the 1889 Shemittah 
polemic, R. Mordechai Gimpel was amongst the 
leading opponents of the Heter Mechira (maintaining 
that since the Jewish people's exile from the Land 
was due to Shemittah desecration, the survival of the 
new settlement would depend on full observance of 
the commandment of Shemittah), and he supported 
the farmers in Ekron who steadfastly observed the 
Shemittah. 
His son, recipient of this letter, was R. Yaakov 
Rabinowitz of Lutzin (Ludza; 1856-1919), a 
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290. Letter of Recommendation and Approbation by R. Mordechai, Rabbi of Oshmiana – Iyar 
1898

in many homes throughout Lithuania, and many 
wondrous accounts are recorded about him. One 
such story is known from his own testimony in 
Igeret HaChalom – a letter he sent R. Pinchas 
Michael Grossleit of Antipolye, in which he 
confides in him of several dreams he had, where 
Mahari ben Lev (a Salonika Torah scholar of the 
16th century) appeared to him and commanded 
him to study his responsa work, to thereby atone 
for the sin of R. Mordechai's ancestor, who acted 
disrespectfully to Mahari ben Lev.
The recipient of the letter, R. Eliyahu Gordon 
(1865-1932), was a descendant of R. Avraham, 
brother of the Gaon of Vilna. He held rabbinic 
positions in Lithuania and the United States for 
over forty years. He served as rabbi of various 
Lithuanian towns, and later as rabbi and posek 
in the Shnipishok (Šnipiškės) suburb of Vilna. 
During WWI, he was the rabbi of the Grand 
Synagogue of Vilna. In 1924, he immigrated to the 
United States, where he served as rabbi in New 
York. He authored many halachic and homiletic 
books: Seder Eliyahu (on Yoreh De'ah – for which 
he received the present approbation), Divrei 
Eliyahu, Dim'at HaAshukim, Maarchot Yisrael, 
Yisrael BaAmim. This approbation was printed 
in Seder Eliyahu (Warsaw, 1932) and Yisrael 
BaAmim (Vilna, 1914).
[1] leaf. 21 cm. Good-fair condition. Creases and 
wear to folds. Mounted on paper for preservation. 

Opening price: $1500

Letter handwritten and signed by the wonder-
worker, R. Mordechai Rabbi of Oshmiana. 
Oshmiana (Ashmyany), 33rd day of the Omer 
1898.
Approbation for a book and recommendation for 
its author, R. Eliyahu Gordon, rabbi of Dogalishok 
(Naujasis Daugėliškis): "I wish to attest that this 
great man… is extremely well-versed in Torah, 
and filled with fear of sin… and now I have 
seen his wonderful composition… and it is 
exceptionally beneficial, and very useful even 
for dayanim… to clarify the practical application 
of the halachah… and this great rabbi is a Torah 
leader, and it is therefore appropriate to draw 
him close, have mercy on him and help him, as 
is fitting for a Torah scholar of his stature, and 
may those who act with compassion be treated 
with mercy… here Oshmiana. Mordechai, who 
resides in the above community". 
R. Mordechai Weizel Rosenblatt – known as R. 
Mordchele of Oshmiana (1837-1916) served as 
dayan and rabbi in Antipolye (Antopol), Byten 
(near Slonim), Karelitz (Karelichy), Oshmiana 
and Slonim. He authored Hadrat Mordechai. 
A leader of his generation, outstanding Torah 
scholar and posek, he was renowned in Lithuania 
as a kabbalist and wonder-worker. Many flocked 
to seek his blessings, which were known to be 
fulfilled. The Chafetz Chaim and other leaders 
of the generation held him in high regard and 
would praise him profusely. His portrait hung 290
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rabbi in New York. He authored: Hed HaZman (New York, 1942) 
and Kedusha UMalchut (New York, 1960).
[1] leaf, official stationery (approx. 15 autograph lines, with a thick 
quill-pen). 27.5 cm. Fair condition. Tears and repairs, affecting 
text. Stains. 
+ official postcard (10 lines handwritten by R. Drushkovitz). 14 X 9 
cm. Good condition. Postmark and postage stamp. Damage to 
postage stamp.

Opening price: $1000

291. שני מכתבים מהגאון רבי רפאל שפירא - ראש ישיבת וולוז'ין - תרס"ח-תרס"ט
שני מכתבים מראש ישיבת וולוז'ין, הגאון רבי רפאל שפירא. וולוז'ין, ניסן תרס"ח – אייר תרס"ט ]1908-1909[.

שני מכתבים הקשורים לתלמיד הישיבה, אחד מהם בכתב-ידו וחתימתו של ראש הישיבה רבי רפאל שפירא, והשני נכתב 
בשמו )על גבי גלויה רשמית של רבי רפאל שפירא( ע"י משגיח הישיבה רבי אברהם דרושקוביץ.

המכתב הראשון, מחודש ניסן תרס"ח, הוא אישור על קבלת תלמיד לישיבה. נכתב בכתב-ידו וחתימתו של משגיח הישיבה 
מו"צ  גארדאן  אלי'  מו"ה  הגאון...  הרב  "כבוד  רפאל שפירא:  רבי  הישיבה  ראש  בשם  הכותב  דרושקוביץ,  אברהם  רבי 
בשניפישאק... הנני להשיב בשם אדמו"ר הגאון שליט"א, שיוכל בנו הנעלה שי']חיה[ לבא ללמוד בהישיבה הק']דושה[ 

דפה, ויקבל תמיכה ארבעה רו"כ לחודש. ודרש להביא אתו התעודות ממנהלי הישיבה דסלאבאדקא...".
המכתב השני, מחודש אייר תרס"ט, הוא כתב המלצה לתלמיד רבי יעקב דוב גורדון הנ"ל, בעצם כתב-ידו וחתימתו של 
ראש הישיבה הגאון רבי רפאל שפירא: "הנה הבחור הנעלה במעלות התורה... למד פה כשנה ומחצה בשקידה וראה ברכה 

בלימודו... לפלפל ולהעמיק בדבר הלכה, וגם קנה לו בקיאות בכמה מסכתות... ומעותד להיות מגדולי תורה...".
הגאון רבי רפאל שפירא אב"ד וראש ישיבת וולוז'ין )תקצ"ז-תרפ"א(, בנו של רבי אריה ליב אב"ד קובנא וחתנו של הנצי"ב 
וולוז'ין. נודע בגאונותו ובהתמדתו. בשנים תרכ"ה-תרמ"א כיהן בראשות ישיבת וולוז'ין יחד עם חותנו הנצי"ב. לאחר מכן 
כיהן ברבנות בוברויסק וברבנות ערים נוספות. בשנת תרנ"ט, כשהוקמה הישיבה מחדש, חזר לוולוז'ין ונתמנה בה לאב"ד 
ור"מ. במלחמת העולם הראשונה גלה למינסק, שם הרביץ תורה כחמש שנים עד פטירתו. חידושי תורתו ותשובותיו נדפסו 
בשלשת חלקי ספרו "תורת רפאל". חתנו הוא הגאון רבי חיים הלוי סולובייצ'יק, רבה של בריסק, בעל "חידושי רבינו חיים 

הלוי".
מקבלי המכתבים: הגאון רבי אליהו גורדון, מרבני ליטא וארה"ב )תרכ"ה-כסלו תרצ"ג, ראה אודותיו בפריטים 290 ו-292(. 
בנו רבי יעקב דוב גורדון, תלמיד ישיבות סלבודקה ווולוז'ין. חתן רבי נפתלי דוד מוסנזון אב"ד סוויר )ליטא(. בשנות התר"צ 
)ניו יורק, תש"ב(, "קדושה  הגיע לארה"ב ומילא את מקום אביו ברבנות קהילתו בניו יורק. מחבר הספרים: "הד הזמן" 

ומלכות" )ניו יורק, תש"כ(.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי )כ-15 שורות בכתב-ידו ]בקולמוס עבה[ של רבי רפאל שפירא(. 27.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים 

והדבקות, עם פגיעות בטקסט. כתמים.
+ גלויית דואר רשמית )10 שורות בכתב-ידו של הרב דרושקוביץ(. 9X14 ס"מ. מצב טוב. חותמת ובול דואר. פגיעה חלקית 

בבול המכתב.

פתיחה: $1000 
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292. ארבעה מכתבים מגאוני ליטא - תרנ"ח-תרע"ב
ארבעה מכתבים מגאוני ליטא, מכתבי המלצה שניתנו להגאון רבי אליהו גורדון והסכמות להדפסת ספריו:

· מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי צבי הירש רבינוביץ אב"ד קובנא, ]בנו וממלא מקומו של רבי 
יצחק אלחנן ספקטור[. קובנא, תמוז תרנ"ח ]1898[.

· מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי חיים יהודה סוסניצער אב"ד סמורגון. סמורגון, אלול תרנ"ח 
.]1898[

· מכתב ארוך )2 עמ'( בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי שלמה זלמן סנדר שפירא אב"ד קריניק. טבת בעת"ר 
]תרע"ב, דצמבר 1911[.

· מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי חיים יהושע גוטשכטר מרבני ורשא. ורשא, שבט בעת"ר ]תרע"ב, 
פברואר 1912[.

ליטא,  מגאוני  מופלא  גאון  )ת"ר-תרס"ג(,  דעה"  "שערי  בעל  ליטווין-סוסניצר  ליב  יהודה  חיים  רבי  הגאון 
העיר  שם  על  עילוי",  סוסניצר  "דער  בשם  בעולם  ונודע  בבוברויסק,  נולד  בגליציה.  גם  ברבנות  שכיהן 
סוסניצה בה התגורר לאחר נשואיו. בשנת תרל"א נתקבל לראב"ד וראש ישיבה בעיר ברודי, למלא מקום 
רבי שלמה קלוגר. בשנת תרמ"ו חזר לליטא לכהן כאב"ד וראש ה"קיבוץ" בסמורגון. )לתולדותיו, ראה מאמר 

הרב י' מונדשיין, בהקדמת ספר שו"ת שערי דעה, מהדורת ירושלים תשע"ב(.
הגאון רבי צבי הירש רבינוביץ )תר"ח-תר"ע(, בנו הגדול של הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור רבה של קובנה. 
כיהן ברבנות בלטביה ובווילנא. לאחר פטירת אביו עלה על כסאו ברבנות קובנה ובראשות ה"כולל" בעיר. 

ממנהיגי יהדות ליטא ומגדולי דורו.
הגאון רבי שלמה זלמן סנדר כהנא-שפירא )תרי"א-תרפ"ג(, מגאוני ליטא המופלאים. מצאצאי רבי חיים 
מוולוז'ין, וידיד-נעורים של קרוב-משפחתו רבי חיים מבריסק. בשנת תרמ"ה נבחר לרבה של מאלטש והקים 
בה את ישיבתו "ענף עץ חיים" ]סניף לישיבת וולוז'ין[. בשנת תרס"ג עבר לכהן כרב בקריניק. בשנת תרפ"א 
עלה לירושלים. מחידושיו נדפסו שני כרכי "חידושי הגרז"ס" )מכון ירושלים, תשנ"ג(. בניו הם רבי אברהם 

דובער כהנא-שפירא אב"ד קובנה בעל "דבר אברהם", ורבי יעקב כהנא-שפירא בעל "נאות יעקב".
הגאון רבי חיים יהושע גוטשכטר )תר"כ-תש"ב(, מגדולי רבני פולין ומבכירי המו"צים בוורשא )למעלה מ-50 
שנה(. מחסידי אוסטרובצה ואמשינוב, אך בווארשא הוחזק כ"ליטאי", שכן היה מתלמידי הנצי"ב בישיבת 
וולוז'ין. נודע במומחיותו בדיני-תורה וסוחרי ווארשא היו מרבים לבוא להתדיין אצלו )ראה אודותיו: אלה 

אזכרה, ו, עמ' 206-210; ספר הזכרון להגרי"י פרנקל, עמ' נז-נח; אישים וקהילות עמ' 429-430(.
מקבל המכתבים: הגאון רבי אליהו גורדון )תרכ"ה-כסלו תרצ"ג(, מצאצאי רבי אברהם אחי הגר"א מווילנא. 
ברבנות  כיהן  הברית.  ובארצות  בליטא  שונים  במקומות  הרבנות  כסא  על  ישב  שנה  מארבעים  למעלה 
בעיירות ליטא, ואח"כ היה רב ומו"צ בווילנא בפרבר שניפישוק. בתקופת מלחמת העולם הראשונה כיהן 
כרב בבית הכנסת הגדול בווילנא. בשנת תרפ"ד הגיע לארה"ב וכיהן ברבנות בניו יורק. מחבר ספרי הלכה 
ודרוש רבים: "סדר אליהו" )על יורה דעה(, "דברי אליהו", "דמעת העשוקים", "מערכות ישראל", "ישראל 
בעמים". ההסכמות שלפנינו נדפסו בספרו "סדר אליהו )וורשא, תרצ"ב( ובספרו "ישראל בעמים" )ווילנא, 

תרע"ד(.
4 מכתבים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב עד טוב-בינוני.

פתיחה: $1000 

291. Two Letters from Rabbi Refael Shapiro – Dean of the Volozhin 
Yeshiva – 1908-1909
Two letters from the dean of the Volozhin yeshiva, R. Refael Shapiro. Volozhin, 
Nisan 1908 – Iyar 1909.
Two letters pertaining to a student of the yeshiva, one handwritten and signed 
by the yeshiva dean, R. Refael Shapiro, and the other written on his behalf 
(on the official postcard of R. Refael Shapiro) by the mashgiach R. Avraham 
Drushkovitz.
The first letter, dated Nisan 1908, confirms the acceptance of a student to the 
yeshiva. The letter is handwritten and signed by the mashgiach, R. Avraham 
Drushkovitz, who writes in the name of the dean of the yeshiva, R. Refael 
Shapiro: "…to R. Eliyahu Gordon, posek in Shnipishok… I hereby reply on 
behalf of the great Torah scholar, that his illustrious son will be able to come 
study in this holy yeshiva, and he will receive a stipend of four silver ruble 
per month. And he requests that he bring with him the certificates from the 
principals of the Slabodka yeshiva…". 
The second letter, dated Iyar 1909, is a letter of recommendation for the same 
student, R. Yaakov Dov Gordon, handwritten and signed by the yeshiva dean, 
R. Refael Shapiro: "This illustrious student, who possesses Torah qualities… 
studied here for a year and a half with great diligence, and he was successful 
in his studies… to debate and delve deeply in halachic discourse; he has 
also acquired knowledge in several tractates… he is destined to be a great 
Torah leader…".
R. Refael Shapiro, rabbi and dean of Volozhin (1837-1921), was the son of R. 
Aryeh Leib Rabbi of Kovno and son-in-law of the Netziv of Volozhin. He was 
renowned for his genius and diligence. In the years 1865-1881, he served as 
dean of the Volozhin yeshiva alongside his father-in-law the Netziv. He then 
went to serve as rabbi of Babruysk and other places. In 1899, when the yeshiva 
was reopened, he returned to Volozhin and was appointed rabbi and dean. 
During WWI, he fled to Minsk, where he taught Torah for some five years 
until his passing. His novellae and responsa were published in the three parts 
of his book Torat Refael. His son-in-law was R. Chaim HaLevi Soloveitchik, 
rabbi of Brisk, author of Chiddushei Rabbenu Chaim HaLevi.
The recipients of the letters, R. Eliyahu Gordon, a rabbi in Lithuania and the 
United States (1865-1932, see items 290 and 292); and his son, R. Yaakov Dov 
Gordon, student of the Slabodka and Volozhin yeshivot. R. Yaakov was the 
son-in-law of R. Naftali David Mosenzon Rabbi of Svir (Lithuania). During the 
1930s, he immigrated to the United States, where he succeeded his father as 
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Torah litigations, and the Warsaw merchants often came to settle their disputes before 
him (see: Eleh Ezkera, VI, pp. 206-210; Sefer HaZikaron LehaGaon R. Y.Y. Frankel, pp. 
57-58; Ishim UKehilot, pp. 429-430).
The recipient of the letter, R. Eliyahu Gordon (1865-1932), was a descendant of R. 
Avraham, brother of the Gaon of Vilna. He held rabbinic positions in Lithuania and 
the United States for over forty years. He served as rabbi of various Lithuanian towns, 
and later as rabbi and posek in the Shnipishok (Šnipiškės) suburb of Vilna. During 
WWI, he was the rabbi of the Grand Synagogue of Vilna. In 1924, he immigrated to the 
United States, where he served as rabbi in New York. He authored many halachic and 
homiletic books: Seder Eliyahu (on Yoreh De'ah), Divrei Eliyahu, Dim'at HaAshukim, 
Maarchot Yisrael, Yisrael BaAmim. These approbations were printed in Seder Eliyahu 
(Warsaw, 1932) and Yisrael BaAmim (Vilna, 1914).
4 letters. Size and condition vary. Overall good to good-fair condition.

Opening price: $1000

292. Four Letters from Leading Lithuanian Torah Scholars – 1898-1912
Four letters from leading Lithuanian Torah scholars – letters of 
recommendation for R. Eliyahu Gordon, and approbations for his books:
· Letter handwritten and signed by R. Tzvi Hirsh Rabinowitz Rabbi of Kovno 
(Kaunas; son and successor of R. Yitzchak Elchanan Spektor). Kovno, Tammuz 
1898.
· Letter handwritten and signed by R. Chaim Yehuda Sosnitzer Rabbi of 
Smorgon (Smarhon'). Smorgon, Elul 1898.
· Lengthy letter (2 pages) handwritten and signed by R. Shlomo Zalman Sender 
Shapiro Rabbi of Krinik (Krynki). Tevet (December) 1911.
· Letter handwritten and signed by R. Chaim Yehoshua Gutschechter, a rabbi 
of Warsaw. Warsaw, Shevat 1912.
R. Chaim Yehuda Leib Litwin-Sosnitzer, author of Shaarei De'ah (1840-1903). 
An outstanding Torah scholar in Lithuania, he also served as rabbi in Galicia. 
Born in Babruysk, he settled after his marriage in Sosnytsia, which earned 
him the appellation of "the Sosnitzer Ilu'i". In 1871, he was appointed head of 
Beit Din and yeshiva dean in Brody, in place of R. Shlomo Kluger. In 1886, he 
returned to Lithuania to serve as rabbi and head of the kibbutz in Smorgon. 
(see his biography by R. Y. Mondschein, in the foreword to Responsa Shaarei 
De'ah, Jerusalem 2012 edition).
R. Tzvi Hirsh Rabinowitz (1848-1910), eldest son of R. Yitzchak Elchanan 
Spektor, rabbi of Kovno. He served as rabbi in Latvia and in Vilna. Following 
his father's passing, he succeeded him as rabbi of Kovno and head of the local 
Kollel. He was one of the leaders of Lithuanian Jewry, and a prominent rabbi 
in his generation.
R. Shlomo Zalman Sender Kahana-Shapiro (1851-1923), an exceptional 
Lithuanian Torah scholar. He was a descendant of R. Chaim of Volozhin, 
and childhood companion of his relative R. Chaim of Brisk. In 1885, he was 
appointed rabbi of Malech, where he established the Anaf Etz Chaim yeshiva 
(a branch of the Volozhin yeshiva). In 1903, he went to serve as rabbi of Krinik. 
He immigrated to Jerusalem in 1921. His novellae were published in the two 
volumes of Chiddushei R. Zalman Sender (Machon Yerushalayim, 1993). His 
sons were R. Avraham Dov Ber Kahana-Shapiro Rabbi of Kovno, author of 
Devar Avraham; and R. Yaakov Kahana-Shapiro author of Neot Yaakov.
R. Chaim Yehoshua Gutschechter (1860-1942), a leading Polish rabbi and senior 
posek in Warsaw (for over 50 years). Although he was a Chassid of Ostrovtza 
and Amshinov, in Warsaw he was considered a "litvak", since he was a disciple 
of the Netziv in the Volozhin yeshiva. He was renowned for his expertise in 

292
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293. Letter Handwritten and Signed by Rabbi Chaim Ozer Grodzinski – Unpublished 
Halachic Responsum Regarding Assimilated Jews
Letter handwritten and signed by R. Chaim Ozer Grodzinski. Vilna, Kislev 1926.
Halachic responsum on the laws of burial applying to assimilated Jews, in response to the 
question of whether one is allowed to provide Jewish burial for a Jew who married a gentile 
or requested to be cremated. R. Chaim Ozer also discusses whether one can circumcise a child 
whose father is Jewish and mother is not, and he writes: "It is obvious that he is non-Jewish, 
and if one wishes to circumcise him, one recites the blessing for the circumcision of a convert, 
and it does not override Shabbat…".
This letter is not printed in Responsa Achiezer, nor in the series of books of the letters of R. 
Chaim Ozer. 
R. Chaim Ozer Grodzinski (1863-1940) was a foremost rabbi of his generation and leader of 
the entire European Jewry. He was the son of R. David Shlomo Grodzinski Rabbi of Iwye. 
Renowned from his childhood for his exceptional brilliance, he entered the Volozhin yeshiva 
at the young age of 11, and became a disciple of R. Chaim of Brisk. At the age of 24, he was 
appointed rabbi and posek in Vilna, in place of his father-in-law R. Eliyahu Eliezer Grodnansky 
posek in Vilna, son-in-law of R. Yisrael Salanter. He assumed the yoke of public leadership 
from a young age, and for close to fifty years, his opinion was conclusive on all communal 
matters which arose throughout the Diaspora. 
[1] leaf, official stationery (19 autograph lines). 25 cm. Good-fair condition. Stains. Minor tears 
and wear to folds.

Opening price: $1000

293. מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי חיים עוזר גרודז'נסקי - שו"ת הלכתי בדיני מתבוללים, שלא נדפס 
מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי חיים עוזר גרודז'נסקי. ווילנא, כסלו תרפ"ז ]1926[. 

שו"ת הלכתי בדיני קבורה, הנוגעים ליהודים מתבוללים – בתשובה לשאלה האם אפשר לקבור בקברי ישראל את מי שנשא נכרית או 
שציוה לשרוף את גופתו. בתוך הדברים דן רבי חיים עוזר בדיני ברית מילה לילד שאביו יהודי ואמו נכרית, והוא כותב: "פשוט שהוא נכרי, 

ואם רוצים למול אותו מברכים על מילת גרים, ואינו דוחה שבת...".
המכתב שלפנינו לא נדפס בספר שו"ת אחיעזר, ולא בסדרת ספרי האגרות שנדפסו ממכתבי הגאון רבי חיים עוזר.

הגאון רבי חיים עוזר גרודז'נסקי )תרכ"ג-ת"ש(, גדול דורו ורבן של כל בני הגולה. בנו של רבי דוד שלמה גרודז'נסקי אב"ד איביה. נודע 
מילדותו בגאונותו המפליאה. בגיל 11 נכנס ללמוד בישיבת וולוז'ין והיה מתלמידי הגר"ח מבריסק. בגיל 24 נתמנה לרב ומו"צ בווילנא, על 
מקום חותנו רבי אליהו אליעזר גרודננסקי מו"צ בווילנא, חתנו של רבי ישראל מסלנט. מגיל צעיר נשא רבי חיים עוזר בעול הציבור, ודעתו 

הכריעה במשך קרוב לחמישים שנה בכל השאלות הציבוריות שעלו על הפרק בכל תפוצות ישראל.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי )19 שורות בכתב-ידו(. 25 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים קלים ובלאי בקפלי הנייר.

פתיחה: $1000 

293
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294. מכתב מעניין מאת רבי אריה ליב פופקא - אודות פרנסת אביו ה"חפץ חיים" ממכירת 
ספריו - וורשא, סיון תרצ"ב

מכתב ארוך )2 עמודים( בכתב ידו וחתימתו של רבי אריה ליב הכהן פופקא, בנו של רבי ישראל מאיר הכהן בעל 
ה"חפץ חיים". ]וורשא[, סיון תרצ"ב ]1932[.

המכתב עוסק במשלוח ספרים שונים שהדפיס החפץ חיים. נשלח לנדיב רבי אברהם מאירס ]מארה"ב[, שכפי 
שעולה מהמכתב, דאג למכור בארצו את ספריו של החפץ חיים. נכתב לעת זקנתו המופלגת של ה"חפץ חיים", 
כאשר בנו ר' אריה ליב )שהיה בעצמו בן למעלה מ-70 שנה( נרתם לעזרת אביו במכירת ספריו. בסוף המכתב 
מודה רבי אריה ליב לנמען על כך שכל פרנסת אביו הגיעה בזכות עזרתו במכירת הספרים: "...וכאשר החל רו"מ 
להפליג בטובתו למר אבא החסיד האמיתי, אשר כל מחיתו בשנה העברה כלכל מר במכירת ספריו... חותם בכבוד 

ובהכנעה מול לבו שהיא בבחינת חסד שבחסד. אריה ליב הכהן". 
אביו  חיים. תלמיד  ויד-ימינו של החפץ  חביבו  בנו  מופלג,  גאון  )תרכ"א-תרצ"ט(.  פופקא  הכהן  ליב  אריה  רבי 
בחיבור  רבנות. השתתף  עול  מנעו מלקבל  אביו  אך  הדור  מגאוני  היה  ליטא.  וגדולי  הלוי"  "בית  בעל  ותלמיד 
ה"משנה ברורה", וסימנים שלמים הם פרי עבודתו. לאחר פטירת אביו הדפיס את הספר "מכתבי החפץ חיים", 

עם תולדותיו וקורות חייו וליקוטי דיבורים משיחותיו של אביו הקדוש )"דוגמא משיחות אבי זצ"ל"(.
]1[ דף )כתוב משני צידיו(, נייר מכתבים רשמי עם הכותרת "אריה ליב כהן פופקא – בן הרב חפץ חיים". 28 ס"מ. 

מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: $1000 

294. Interesting Letter by Rabbi Aryeh Leib Pupko – Regarding the Livelihood of 
His Father the Chafetz Chaim from the Sale of His Books – Warsaw, Sivan 1932
Lengthy letter (2 pages) handwritten and signed by R. Aryeh Leib HaKohen Pupko, son of 
R. Yisrael Meir HaKohen author of Chafetz Chaim. [Warsaw], Sivan 1932.
Letter pertaining to the shipping of various books published by the Chafetz Chaim. 
Addressed to the philanthropist, R. Avraham Meyers [from the United States?], who, as 
evident from the letter, sold the books of the Chafetz Chaim in his country. Written in the 
Chafetz Chaim's old age, when his son R. Aryeh Leib (himself over 70 years old at that time) 
assisted his father in the sale of his books. At the end of the letter, R. Aryeh Leib thanks 
the recipient for his assistance in selling the books, and for thereby providing his father 
with livelihood: "…and for his exceptional kindness towards my father… whose entire 
sustenance in the past year he provided through the sale of his books…". The letter is 
signed: "Aryeh Leib HaKohen".
R. Aryeh Leib HaKohen Pupko (1861-1939). Outstanding Torah scholar, cherished son and 
close attendant of the Chafetz Chaim. He was a disciple of his father, of the Beit HaLevi 
and other Lithuanian Torah scholars. He was a leading Torah scholar in his generation, 
yet his father dissuaded him from undertaking a rabbinic position. He contributed to 
the writing of Mishna Berura, and actually composed entire sections of it. Following his 
father's passing, he published MiKitvei HeChafetz Chaim, biography and selections from 
his father's lectures.
[1] leaf (written on both sides), official stationery of "Aryeh Leib Kohen Pupko – son of the 
Chafetz Chaim". 28 cm. Good condition. Folding marks.

Opening price: $1000 

294
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295. Letter from R. Aharon Bakst Rabbi of Lomza – 1925
Letter handwritten and signed by R. Aharon Yosef Bakst Rabbi of Łomża. 
Tishrei 1925.
The letter is addressed to R. Tzvi Hirsh Ferber, in London, and pertains to 
communal matters and fundraising on behalf of the Torah institutions in 
Lomza. R. Bakst mentions in his letter that he will be returning to Lomza in 
several days. He presumably wrote and sent the letter while travelling (the 
place the letter was sent from is noted at the top of the letter: "Post Office of 
---").
R. Aharon Yosef Bakst – known as "R. Archik" (1869-1941; perished in the 
Holocaust), a prominent rabbi in his generation and one of the leaders of the 
mussar movement. He studied in the Volozhin yeshia, and later in the kibbutz 
in Slabodka, in the company and under the influence of R. Itzele Blazer. He 
then went to study in the Beit HaTalmud in Kelm (where he was highly 
regarded by his teacher, the Alter of Kelm, who qualified him as a "Bar Daat"). 
He was reputed for his genius and great perception. Together with his fellow 
mussar leaders in Kovno (R. Itzele Blazer, the Alter of Novardok), he was the 
target of much slander in the Haskalah press. R. Archik attributes the many 
offers of rabbinic positions from distant towns to the publicity he received in 
the press, which eventually worked to his benefit. From 1895, he served as 
rabbi in various cities in Russia, Lithuania and Poland. He was held in high 
esteem by the Chafetz Chaim, who would summon him by telegram to Radin 
to join various rabbinical meetings and consultations. The Chafetz Chaim 
would don Shabbat clothing whenever R. Archik came to visit him (Lev 
Aharon, p. 34). He earned the renown of a gifted orator, and his exceptional 
sermons drew large crowds, attracting young and old alike. During WWI, he 
moved to Poltava, Ukraine, where the Mir yeshiva, under the leadership of his 
colleague R. Yerucham of Mir, also found temporary haven. The latter invited 
him to deliver mussar lectures in the yeshiva during the month of Elul (Pirkei 
Chaim shel Chalutz Dati, I, pp. 37-38). During that period, he stood at the 
helm of Orthodox Jewry in Ukraine and was one of the founders of the Achdut 
movement, a precursor of the worldwide Agudath Yisrael movement. In 1937, 
he was appointed rabbi of Shavl (Shavli, Šiauliai), where he was murdered 
together with his community in 1941, following the Nazis' invasion of the 
town.
Official postcard. Approx. 14.5 X 9 cm. Good condition. Minor wear. Stamp 
removed, part of postmark lacking.

Opening price: $300

295. מכתב רבי אהרן בקשט אב"ד לומז'ה - תרפ"ו
מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי אהרן יוסף בקשט אב"ד לומז'ה. תשרי תרפ"ו ]1925[.

המכתב נשלח ללונדון, אל הגאון רבי צבי הירש פרבר, ועוסק בעניינים ציבוריים ובאיסוף כספים למוסדות 
התורה בלומז'ה. הרב בקשט מזכיר במכתבו כי בעוד כמה ימים הוא ישוב לעירו לומז'ה. כפי הנראה הוא 
כתב ושלח את המכתב על אם הדרך ]בראש המכתב מופיע מקום כתיבת המכתב: "עב"ד ע—" ]=על בי 

דואר ע--?[. 
)תרכ"ט-תש"א; נספה בשואה(, מגדולי רבני  "ר' אהרצ'יק"  – הנודע בכינויו  יוסף בקשט  הגאון רבי אהרן 
בהשפעתו  בסלבודקה,  ב"קיבוץ"  ללמוד  עבר  ומשם  וולוז'ין,  בישיבת  למד  המוסר.  תנועת  ומגדולי  דורו 
זכה להערכה רבה  ]שם  רבי איצל'ה בלאזר. בהמשך עבר ללמוד ב"בית התלמוד" בקלם  ובמחיצתו של 
ממורו ורבו "הסבא מקלם", שהיה מכנהו במעלת "בר-דעת"[. נודע בגאונותו ובפקחותו הרבה. בעיתונות 
ההשכלה של אותה תקופה התפרסמו השמצות עליו ועל רעיו אנשי המוסר בקובנה )רבי איצל'ה בלאזר, 
שמו  לפרסום  רחוקות  מערים  רבנות  הצעות  שקיבל  העובדה  את  ייחס  אהר'ציק  ר'  מנובהרדוק(.  הסבא 
בעיתונות, שפעל בסופו של דבר לטובתו. החל משנת תרנ"ה כיהן ברבנות בערים שונות ברוסיה, ליטא 
ופולין. זכה להערכה רבה אצל ה"חפץ חיים", שהיה רגיל להזעיקו במברקים שיבוא לראדין לאספות רבנים 
ולהתייעצויות שונות. ה"חפץ חיים" היה נוהג ללבוש בגדי שבת בעת שהגיע אליו ר' אהרצ'יק )לב אהרן, 
עמ' לד(. נודע כנואם בחסד, וקהל רב היה נוהר לדרשותיו המיוחדות, שמשכו אחריהן זקנים עם נערים. 
בשנות מלחמת העולם הראשונה נדד לפולטבה שבאוקראינה, לשם גם גלתה ישיבת מיר בהנהגת רעו הטוב 
רבי ירוחם ממיר, שהזמינו אז לשאת בחודש אלול שיחות מוסר לפני בני הישיבה )פרקי חיים של חלוץ 
דתי, א, עמ' 37-38(. באותה תקופה עמד בראש הציבור החרדי באוקראינה והיה ממקימי תנועת "אחדות" 
ברבנות  לכהן  עבר  תרצ"ז  בשנת  העולמית.  ישראל"  "אגודת  תנועת  של  היסוד  מאבני  בהמשך  שהייתה 

שאבלי, שם נרצח עם בני קהילתו בשנת תש"א, לאחר פלישת הנאצים לעיר. 
9 ס"מ. מצב טוב. מעט בלאי. הבול נתלש, וחסרה חלק מחותמת הדואר.  X14.5-גלויית דואר רשמית, כ
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death in Cheshvan 1935. His Torah novellae were 
published in his book Minchat Yehuda and his 
discourses were printed by his leading disciples in 
the three volumes of Or Yahel.
[1] leaf (written on both sides, approx. 40 lines). 
Approx. 17 cm. Good condition.

Opening price: $400

296. Letter from Rabbi Yehuda Leib Chasman – 
Stutchin, 1925
Lengthy letter (2 pages) handwritten by R. Yehuda 
Leib Chasman, with his signature: "Y.H.L.". Stutchin 
(Shchuchyn), 1925.
Addressed to his confidant R. Yosef Shub, director of 
the Vaad HaYeshivot office in Vilna. The letter contains 
various directives concerning Vaad HaYeshivot 
matters, which were under the jurisdiction of R. 
Yehuda Leib Chasman, and regarding the Orthodox 
newspaper Vort, published in Vilna by R. Yosef Shub. 
R. Leib suggests to set up three different funds, one 
for boys' schools, one for Beit Yaakov, and one for 
the Vaad HaYeshivot. He suggests that in this way, 
the communal workers "won't shove their colleagues 
aside, since now everyone wants to bring the entire 
Torah under his wings, and for their great love, they 
will get crushed in their zealousness; while if there 
were three special funds, the Jewish people when 
solicited would donate to each of them. Let's hope 
that men of insight will be found, to arrange these 
great matters".
R. Yehuda Leib Chasman (1869-1935), a leading 
Torah scholar of his times, was the study partner and 
friend of R. Chaim Ozer Grodzinski in their native 
city of Iwye. A student of the Kelm Beit HaTalmud, 
he served as mashgiach of the Telshe yeshiva (Telšiai) 
during the time of R. Shimon Shkop. From 1909, he 
served as rabbi of Shchuchyn, and established there 
a Yeshiva Gedola which was closed at the outbreak 
of World War I. After the war, with the ensuing 
destruction of Torah institutes 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, the 
Alter of Slabodka (who dubbed him "the genius in 
ethics") called him to succeed him as mashgiach of 
his yeshiva in Hebron, a position he held until his 

296. מכתב מהמהרי"ל חסמן - סטוצ'ין, תרפ"ה
מכתב ארוך )2 עמ'( מאת הגאון רבי יהודה ליב חסמן בכתב-ידו 

ובחתימתו "יה"ל". שטוצין, תרפ"ה ]1925[.
הישיבות"  "ועד  לשכת  מנהל  שו"ב,  יוסף  רבי  נאמנו  אל  נשלח 
שהיו  הישיבות",  "ועד  בענייני  שונות  הוראות  כולל  בווילנא. 
החרדי  העתון  ובענייני  חסמן,  ליב  יהודה  רבי  של  בסמכותו 
יוסף שו"ב הנ"ל. רבי ליב  "ווארט" שיצא לאור בווילנא ע"י רבי 
מציע לעשות שלוש קופות נפרדות, אחת לטובת תלמודי תורה 
וחינוך יסודי לבנים, אחת לטובת "בית יעקב", ואחת לטובת ועד 
הישיבות. הוא מציע זאת כדי שהעסקנים "לא ידחקו האחד את 
רגלי חברו, ועתה כל אחד רוצה להביא תחת כנפיו כל התורה 
כולה, ומרוב אהבה יתמעכו מקנאת סופרים, ואילו היו ג' קרנות 
מיוחדות היו ישראל נתבעין ונותנים על כל אחד. מי יתן וימצאון 

מביני לב לסדר הענינים הגדולים".
הגאון הצדיק רבי יהודה ליב חסמן )תרכ"ט-תרצ"ו(, מגדולי גאוני 
דורו. חברותא וידיד-נעורים של רבי חיים עוזר מעיירת הולדתם 
איוויה. תלמיד "בית התלמוד" בקלם. כיהן כמנהל רוחני בישיבת 
בה  שטוצין,  אב"ד  תרס"ט  משנת  שקופ.  הג"ר שמעון  בזמן  טלז, 
הקים ישיבה גדולה שנסגרה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. 
הקדיש  והקהילות,  התורה  מוסדות  נחרבו  בה  המלחמה  לאחר 
הרוח  והיה  שבווילנה  הישיבות  בוועד  פעילה  לעסקנות  עצמו 
החיה במפעל זה. מאנשי סודם של ראשי ה"ועד" רבי חיים עוזר 
נקרא  תרפ"ז  בשנת  שקופ.  שמעון  ורבי  חיים  החפץ  גרודז'נסקי, 
כמנהל- מקומו  את  למלא  לחברון  לבוא  מסלבודקה  הסבא  ע"י 

של  "העילוי  בשם  הגדירו  מסלבודקה"  ]ה"סבא  בישיבה  רוחני 
 .)1935( תרצ"ו  בחשון  פטירתו  עד  מילא  אותו  תפקיד  המוסר"[. 
חידושי תורתו נדפסו בספרו "מנחת יהודה" ושיחותיו נדפסו ע"י 

גדולי-תלמידיו בשלשת חלקי "אור יהל".
]1[ דף )כתוב משני צדיו, כ-40 שורות(. 17 ס"מ בקירוב. מצב טוב.
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297. Letter from the Imrei Moshe – Brisk D'Lita, Cheshvan 1926
Letter handwritten and signed by R. Moshe Sokolovsky, dean of the "Torat Chessed 
yeshiva – Brisk D'Lita". Cheshvan 1926.
Addressed to R. Yosef Shub of Vilna, director of the Vaad HaYeshivot, regarding 
the Vaad HaYeshivot fundraising, and funds allocated to the Torat Chessed 
yeshiva in Brisk.
R. Moshe Sokolovsky (1868-1931), a leading Torah educator in Lithuania. He was 
a close disciple of R. Chaim Brisk. In 1896-1931, he served as dean of the Torat 
Chessed yeshiva in Brisk (Brest; together with R. Simcha Zelig Rieger). He was 
renowned for his exceptional diligence and absorption in his learning: "When he 
would go to deliver his class in the yeshiva, all his senses and thoughts were focused 
on the topic to be discussed, to the point that he often unknowingly bumped into 
trees, so focused he was on his Torah studies… one of the Torah leaders of our 
times attested that he was able to contemplate one topic for 16 hours" (Gedolei 
HaDorot, p. 1021). His book Imrei Moshe was received in the yeshiva world with 
great reverence, and serves until this day as a basic book for scholarly, in-depth 
study. His renowned disciples include: family members of R. Chaim and R. 
Yitzchak Ze'ev Soloveitchik Rabbis of Brisk (who valued him for his profound and 
logical reasoning), R. Moshe Soloveitchik of Switzerland, his colleague R. Aharon 
Yehuda Leib Steinman author of Ayelet HaShachar, R. Aryeh Pomeranchik author 
of Torat Zera'im and R. Ze'ev Eidelman. 
[1] leaf, official stationery (approx. 25 autograph lines). 28 cm. Good condition. 
Creases and wear. Filing holes, slightly affecting text.

Opening price: $800

297. מכתב בעל ה"אמרי משה" - בריסק דליטא, חשון תרפ"ז
מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי משה סוקולובסקי, ראש "ישיבת תורת חסד – בריסק דליטא". 

חשון תרפ"ז ]1926[.
ובענייני  "ועד הישיבות",  "ועד הישיבות", בענייני מגביות  יוסף שו"ב מווילנא, מנהל  רבי  נשלח אל 

התקציב המיועד לישיבת "תורת חסד" בבריסק.
הגאון רבי משה סוקולובסקי )תרכ"ח-תרצ"א(, מגדולי מרביצי התורה בליטא. מתלמידיו הקרובים של 
רבי חיים מבריסק. בשנים תרנ"ו-תרצ"א עמד בראשות הישיבה "תורת חסד" בעיר בריסק )יחד עם 
הגאון רבי שמחה זליג ריגר(. נודע בהתמדתו ושקידתו בלימוד: "כשהיה הולך לומר השיעור בהישיבה 
היו כל חושיו ומחשבותיו בהענין שעליו סובב הולך השיעור, עד שהרבה פעמים הלך על העצים ולא 
היה מרגיש מרוב עיונו בתורה... העיד עליו אחד מגדולי זמנינו שיכול לעיין ולחשוב בדבר אחד לערך 

ט"ז שעות" )גדולי הדורות, עמ' 1021(. ספרו "אמרי משה" נתקבל בעולם הישיבות בהערצה רבה והוא 
משמש עד היום כאחד מספרי היסוד לעיון למדני ומעמיק. מתלמידיו הנודעים: בני משפחתם של רבני 
בריסק הגר"ח והגרי"ז סולובייציק ]שהעריכוהו מאד בסברתו העמוקה והישרה[; רבי משה סולובייציק 
משוויץ, ורעו רבי אהרן ליב שטיינמן בעל "איילת השחר"; רבי אריה פומרנצ'יק בעל ה"תורת זרעים" 

ורבי זאב איידלמן.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי )כ-25 שורות בכתב-ידו(. 28 ס"מ. מצב טוב. קמטים ובלאי. נקבי תיוק עם 

פגיעות קלות בטקסט.
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298. Letter from Rabbi Pesach Pruskin, Dean of the Kobryn Yeshiva – 1936 – "May They Be Blessed with True Success"
R. Pesach Pruskin (1879-1939), a leading yeshiva dean in Lithuania. In his youth, 
he was one of the 14 students sent by the Alter of Slabodka to Slutsk to be the 
nucleus of R. Isser Zalman Meltzer's yeshiva. After his wedding, he was appointed 
lecturer in this yeshiva. In 1908, he moved to Shklow where he established his own 
yeshiva. One of his close disciples who moved with him from Slutsk to Shklow 
was R. Moshe Feinstein, author of Igrot Moshe. In 1924, he was appointed rabbi of 
Kobryn, where he founded his yeshiva, one of the most prominent in Lithuania. 
His son-in-law, writer of the present letter, R. Shlomo Mates (perished in the 
Holocaust), a dean of the Kobryn yeshiva, lecturer and spiritual director, who 
was the driving force behind the Torah dissemination in the yeshiva. Most of the 
graduates of the Kobryn yeshiva in its final years regarded him as their prime 
teacher.
[1] leaf, official stationery. 25.5 cm. Good condition. Stains and folding marks. 
Filing holes, affecting one word of the letter.

Opening price: $500

Letter from the management of the Kobryn yeshiva, addressed to the Vaad 
HaYeshivot in Vilna. The leaf begins with a letter handwritten and signed by 
R. Shlomo Mates, a lecturer at the yeshiva. R. Pesach Pruskin, his father-in-law 
and dean of the yeshiva, added five lines in his handwriting, with his signature. 
Kobryn, Iyar 1936.
Addressed to R. Aharon HaKohen Burack, a member of the management of Vaad 
HaYeshivot. R. Shlomo Mates reports on the fundraising in Kobryn on behalf of 
Vaad HaYeshivot, and of the yeshiva's dire financial straits, due to its growth "the 
yeshiva enrollment has increased lately". He requests that he transfer the funds 
allocated to the Kobryn yeshiva.
R. Pesach Pruskin adds to the words of his son-in-law, R. Shlomo, and asks for 
assistance in supporting the Kobryn yeshiva: "I appeal to you to please send 
quickly the funds designated for our yeshiva, since we are still owed from last 
summer, and the situation is very difficult…". R. Pruskin concludes with blessings: 
"…may they be blessed with true success, to merit to see the prestige of our Torah 
raised… Pesach Pruskin".

298. מכתב הגאון רבי פסח פרוסקין, ראש ישיבת קוברין - תרצ"ו - ברכת "ויתברכו 
בהצלחה אמיתית"

מכתב מאת הנהלת ישיבת קוברין אל ועד הישיבות בווילנא. בראש הדף מכתב בכתב יד וחתימת 
פסח  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  חותנו  הוסיף  הדף  בהמשך  בישיבה.  ר"מ   - מטות  רבי שלמה  הגאון 

פרוסקין חמש שורות בכתב-ידו וחתימתו. קוברין, אייר תרצ"ו ]1936[.
על  לו  מדווח  מטות  רבי שלמה  הישיבות.  ועד  הנהלת  מעובדי  בוראק,  הכהן  הרב אהרן  אל  נשלח 
הישיבה שמתפתחת  ועל מצבה הכלכלי הדחוק של  הישיבות"  "ועד  לטובת  קוברין  בעיר  המגביות 
והוא מבקש ממנו להעביר את הכספים שהוקצבו  נתרבו בעת האחרונה",  ב"ה  "ואוכלוסי הישיבה 

לישיבת קוברין.
רבי פסח פרוסקין מוסיף על דברי חתנו ר' שלמה, ומבקש עזרה להחזקת הישיבה בקוברין: "בקשתי 
מאד להזדרז נא לשלוח את המגיע בעד ישיבתינו הק' ]הקדושה[, הלא עוד מגיע לנו מקיץ דאשתקד 
לראות  לזכות  "...ויתברכו בהצלחה אמיתית,  ברכה:  בדברי  רבי פסח מסיים  דחוק מאד...".  והמצב 

בהרמת קרן תורתנו הק'... פסח פרוסקין". 
הגאון רבי פסח פרוסקין )תרל"ט-ת"ש(, מגדולי ראשי הישיבות בליטא. בבחרותו היה אחד מן הקבוצה 
בת 14 התלמידים )"הי"ד החזקה"( ששלח ה"סבא מסלבודקה" לייסד את הישיבה בסלוצק של הגאון 
לעיר שקלוב  עבר  בשנת תרס"ח  כר"מ.  פסח  רבי  בה  נתמנה  נישואיו  לאחר  מלצר.  זלמן  איסר  רבי 
והקים בה את ישיבתו – אחד מששת תלמידיו המובהקים אשר עברו עמו מסלוצק לשקלוב היה הגאון 
רבי משה פיינשטיין בעל ה"אגרות משה". בשנת תרפ"ד נתקבל לרבנות העיר קוברין והקים בה את 

ישיבתו, אשר היתה אחת הישיבות הנודעות בליטא. 
הישיבה  מראשי  הי"ד(,  בשואה,  )נספה  מטות  שלמה  רבי  הגאון   – שלפנינו  המכתב  כותב   – חתנו 
בקוברין, ר"מ ומנהל רוחני, שהיה הרוח החיה בהרבצת התורה בישיבה, ורוב בוגרי ישיבת קוברין 

בתקופתה האחרונה התייחסו אליו כרבם המובהק. 
]1[ דף, נייר מסמכים רשמי. 25.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים וסימני קיפול. נקבי תיוק, עם פגיעה במילה 

אחת מהמכתב.

298פתיחה: $500 



319

מכתבי רבנים

בעל  רבינוביץ  מיכל  יחיאל  רבי  הגאון  מכתב   .299
ה"אפיקי ים" - ברנוביץ, כסלו תרפ"ו

מיכל  יחיאל  רבי  הגאון  של  וחתימתו  ידו  בכתב  עמ'(   2( מכתב 
רבינוביץ בעל ה"אפיקי ים". ברנוביץ, כסלו תרפ"ו ]1925[.

נכתב על נייר מכתבים רשמי של "הישיבה הק']דושה[ אהל תורה 
מנהל  מווילנא  שו"ב  יוסף  לרבי  מופנה  המכתב  ברנוביץ".  בעיר 
"ועד הישיבות", והוא עוסק בעניין המגבית ל"ועד הישיבות" בעיר 
ברנוביץ. בסיום המכתב הוא מבקש למסור דרישת שלום לקרוב-

משפחתו ]הגאון רבי חיים עוזר גרודז'נסקי[: "ושלום אומר לשארי 
מרן הגאון הגדול שליט"א".

מגאוניה  ים",  ה"אפיקי  בעל  רבינוביץ  מיכל  יחיאל  רבי  הגאון 
המופלאים ומדמויות ההוד של יהדות ליטא. נולד בעיר סלוצק. 
התפרסם בכל עולם הישיבות בהבנתו העמוקה והגאונית. לאחר 
נישואיו עם בת הגביר רבי אברהם קפלן מלכוביץ, ישב על התורה 
והעבודה בעיר לכוביץ ואח"כ בברנוביץ, כשהוא מתפרנס בהרחבה 
של  הראשון  החלק  את  חיבר  זו  בתקופה  יערות.  מסחר  מעסקי 
ספרו "אפיקי ים" )ווילנא, תרס"ה( שהוציא לו שם עולם. ממייסדי 
ישיבת "אהל תורה" בעיר ברנוביץ ועורך הקובץ התורני "מאסף 
אהל תורה". ממקורביו של מרן ה"חפץ חיים" ואחד מאנשי סודו 
נאלץ  מנכסיו,  שירד  לאחר  החסד.  ובמפעלי  הציבור  בהנהגת 
לכוביץ  בערים  ברבנות  וכיהן  תרפ"ו,  בשנת  רבנות  עול  לקבל 
)Lachowicze( וסטוצ'ין )Shchuchyn( – בהקדמת החלק השני 
של ספרו אפיקי ים, שנדפס בשנת תרצ"ה, הוא מספר כי לאחר 
"המלחמה העולמית אשר עשתה שמות בארץ ובמדינות, בכלל 
ובפרט... נגעה גם בי לרעה מאוד, ונאבד כל הוני הגדול, ונפלתי 
עול  עלי  לקבל  נאנסתי  עד אשר  לבירא עמיקתא,  מאיגרא רמא 
זרים, עול הרבנות... ות"ל ]ותהילה לא-ל/ותיתי לי[ שלא שמעתי 
לעצת היצר ומיאנתי לקבל הכתבים שהביאו לי מקהילות גדולות 
כותב  הוא  שם  בדבריו  במיעוטו...".  הרע  את  ובחרתי  ונכבדות, 
בכאב על טרדות הרבנות וההבדל בין שני חלקי הספר, כי בעוד 
שאת החלק הראשון הוא כתב בהיותו יושב בשלווה על התורה 
ושקט  ישבתי שליו  סידורי את ספרי הראשון  "...בעת  והעבודה: 
וללון  מפריע,  שום  באין  רצופות  שעות  עיון  להעמיק  ויכולתי 
בעומקה של הלכה ולברר כל דבר כיד ד' הטובה עלי...", לעומת 
"...בעת  הרבנות:  תפקידי  טרדות  תוך  נתחבר  השני  החלק  זאת 
ולא  פעמים  כמה  הפסיקוני  אחת  שעה  במשך  זה  ספרי  סידור 
לשעבר  עבדא...  – השתא  במאזני השכל  דבר  כל  לשקול  נתנוני 

בן חורין...". 
רבי יחיאל מיכל נספה בימי השואה יחד עם בני קהילתו בסטוצ'ין, 
אב"ד  רבינוביץ  יצחק  רבי  בנו   .)1941( תש"א  בשנת  כנראה 
וולקוביסק נרצח אף הוא בשואה, יחד עם משפחתו ובני קהילתו.

]1[ דף, נייר מכתבים רשמי )כתוב משני צדיו, כ-22 שורות בכתב 
14 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול ומעט בלאי. X21.5 .)ידו

פתיחה: $500 

299. Letter from Rabbi Yechiel Michel 
Rabinowitz, Author of Afikei Yam – Baranovich, 
Kislev 1925
Letter (2 pages) handwritten and signed by R. Yechiel 
Michel Rabinowitz, author of Afikei Yam. Baranovich 
(Baranavichy), Kislev 1925.
Written on the official stationery of the Ohel Torah 
yeshiva in Baranovich.
The letter is addressed to R. Yosef Shub of Vilna, head 
of the Vaad HaYeshivot, and pertains to fundraising 
efforts on behalf of Vaad HaYeshivot in Baranovich. 
He concludes the letter with a request to send regards 
to his relative (R. Chaim Ozer Grodzinski): "And I 
send wishes to my relative, the great Torah scholar".
R. Yechiel Michel Rabinowitz, author of Afikei 
Yam, a most outstanding Torah scholar and Torah 
figure in Lithuania. Born in Slutsk. He gained 
renown in the yeshiva word for his profound and 
brilliant understanding. Following his wedding to 
the daughter of the wealthy R. Avraham Kaplan 
of Lechovitz (Lyakhavichy), he devoted himself to 
Torah study and worship of G-d in Lechovitz and 
later in Baranovich, earning an ample living from 
forest trade. During this time, he composed part I 
of his book Afikei Yam (Vilna, 1905), which earned 
him worldwide fame. He was one of the founders 
of the Ohel Torah yeshiva in Baranovich and editor 
of Maasaf Ohel Torah, a Torah anthology. He was 
closely connected to the Chafetz Chaim and was one 
of his confidants in matters of communal leadership 
and charity enterprises. After he lost his fortune, he 
was compelled to undertake a rabbinic position in 
1926, and served as rabbi of Lechovitz and Stutchin 
(Shchuchyn). In his preface to part II of Afikei 
Yam, which was published in 1935, he relates how 
following "the world war which wrought havoc 
on the countries, to society in general and to the 
individual… it affected me very badly as well, and 
I lost my entire vast fortune, and I fell greatly, to the 
extent I was compelled to undertake the burden… of 
a rabbinic position… and thank G-d I did not submit 
to the counsel of my inclination, and I refused to 
accept the positions offered to me in large, prominent 

communities, and I chose the lesser of two evils…". 
He writes regretfully of the troubles his position 
entails, and the disparity between the two parts of 
the book – the first part was composed while he was 
serenely devoted to Torah study and worship of G-d, 
whereas the second part was authored amidst his 
preoccupation with his rabbinic duties. 
R. Yechiel Michel perished in the Holocaust together 
with his community in Stutchin, presumably in 1941. 
His son R. Yitzchak Rabinowitz Rabbi of Volkovysk 
also perished in the Holocaust, together with his 
family and community.
[1] leaf, official stationery (written on both sides, 
approx. 22 autograph lines). 21.5 X 14 cm. Good 
condition. Stains. Folding marks and minor wear. 

Opening price: $500
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300. Letter from Rabbi Elazar Simcha Wasserman 
– Torah Thoughts / The Publishing of the 
Books of His Father, R. Elchanan Wasserman – 
Baranovich, 1932
Lengthy letter (4 large pages) handwritten and signed 
by R. "Simcha son of R. E. Wasserman". Baranovich 
(Baranavichy), 27th Tevet 1932.
Addressed to "The prominent rabbi… glory of our 
country, Dr. Weinberg" (presumably R. Yechiel 
Yaakov Weinberg, who served at that time as dean 
of the Hildesheimer Rabbinical Seminary in Berlin). 
The first part of the letter discusses the printing of the 
book of his father, R. Elchanan Wasserman (Kovetz 
He'arot on tractate Yevamot, printed at the end of 
1931). It appears from the letter that R. Weinberg 
procured a sponsor for the printing costs. R. Elazar 
Simcha reports to him that he rushed to print the 
book at the beginning of Tevet, since the donor 
wished the book to be printed before the end of 
December 1931. The rest of the letter contains Torah 
thoughts on a Talmudic topic in tractate Menachot.
R. Elazar Simcha Wasserman (1898-1992), the 
eldest son of R. Elchanan Wasserman. He worked 
on disseminating Torah throughout the world. He 
established Torah communities in the most far-flung 
places, implementing the will of his teacher the Chafetz Chaim who instructed to spread Torah "even to the 
furthermost corners of the world, so that no one should forget they are Jewish". In 1933, he founded a yeshiva 
in Strasbourg (France) and after the Holocaust established yeshivot in the United States, in Detroit and Los 
Angeles. In his later years, he immigrated to Jerusalem, where he assisted the founding of the Or Elchanan 
yeshiva, named after his father, and lectured there on Torah and ethics.
[2] leaves (4 written pages). Printed letterhead of the yeshiva at top of first page. Size varies, 23.5-27.5 cm. Fair 
condition. Open tears and significant wear. Minor damage to text. Tape repairs and stains.

Opening price: $300

בעניין   - וסרמן  שמחה  אלעזר  מרבי  מכתב   .300
הדפסת ספרו של אביו רבי אלחנן וסרמן / דברי תורה 

- ברנוביץ, תרצ"ב

מכתב ארוך )4 עמ' גדולים( בכתב ידו וחתימתו של רבי "שמחה 
תרצ"ב  טבת  כ"ז  ברנוביץ,  וסרמן".  שליט"א  הר"א  בלאאמו"ר 

.]1932[
]ככל  וינברג"  ד"ר  מדינתו  פאר  הגדול  הגאון...  "הרב  אל  נשלח 
הנראה, רבי יחיאל יעקב ווינברג, שכיהן אז כראש בית המדרש 
הדפסת  בעניין  עוסקת  המכתב  של  תחילתו  בברלין[.  לרבנים 
ספרו של אביו רבי אלחנן וסרמן / דברי תורה הדפסת ספרו של 
יבמות,  מסכת  על  הערות  קובץ  )ספר  ווסרמן  אלחנן  רבי  אביו 
ווינברג  הרב  כי  עולה  מהמכתב  תרצ"ב(.  שנת  בתחילת  שנדפס 
דאג לנדיב שתרם עבור ההדפסה. רבי אלעזר שמחה מספר לו כי 
הזדרז בהדפסת הספר בתחילת חודש טבת, לפי רצון הנדיב הנ"ל 
שהספר יודפס לפני סוף דצמבר 1931. המשך המכתב עוסק בדברי 

תורה בסוגיא ממסכת מנחות.
הגאון רבי אלעזר שמחה וסרמן )תרנ"ח-חשון תשנ"ג 1992(, בנו 
הבכור של רבי אלחנן וסרמן. עסק בהרבצת תורה ברחבי העולם. 
הקים מוסדות תורה במקומות נדחים, עפ"י צוואת מורו ורבו בעל 
 – העולם  "בקצה  אף  תורה  להפיץ  חיים" שאמר שצריך  ה"חפץ 
לבל ישכח אף אחד שהוא יהודי". בשנת תרצ"ג הקים ישיבה בעיר 
שטרסבורג )צרפת( ולאחר השואה הקים ישיבות בדטרויט ובלוס 
אנג'לס בארה"ב. בערוב ימיו עלה לירושלים, והשתתף בהקמתה 
של ישיבת "אור אלחנן" על שם אביו הקדוש, והרביץ בה תורה 

ומוסר.
]2[ דף )4 עמודים כתובים(. בראש העמוד הראשון כותרת מודפסת 
של נייר מכתבים רשמי. גודל משתנה, 27.5-23.5 ס"מ. מצב בינוני. 
בנייר  הדבקות  בטקסט.  קלות  פגיעות  רב.  ובלאי  חסרים  קרעים 

דבק, עם כתמי דבק.

פתיחה: $300 
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301. Three Letters from Rabbi Shmuel 
Weintraub – Dean of Novardok Yeshivot – 1927 
and 1936
Three letters handwritten and signed by R. "Shmuel 
Weintraub", dean of the Beit Yosef – Novardok 
yeshivot in Semiatyce and Pinsk-Karlin.
· Two letters addressed to Vaad HaYeshivot in Vilna. 
"Siemiatycze", winter 1927.
· Letter of recommendation for a needy and sickly 
man, who was compelled "to wander from place to 
place and request assistance". Karlin-Pinsk, 1936.
R. Shmuel Weintraub (1894-1942), an elder and close 
disciple of the Alter of Novardok, and a leading dean 
of Novardok yeshivot. Born in Proskurov, Ukraine, 
at the age of 13 he came to study in the Novardok 
yeshiva. He also studied for a while in Telz and 
Slutsk, yet always returned to the yeshiva of his 
teacher in Novardok. In 1918, the Alter of Novardok 
appointed him dean of the Novardok yeshiva in 
Berditchev. He was a prominent leader of the Beit 
Yosef network of yeshivot, and headed the escape 
operations of Novardok yeshivot, who escaped with 
their thousands of students from Bolshevik Russia to 
Poland. R. Shmuel established many branches of the 
yeshiva throughout Poland, and wandered with his 
yeshiva from place to place. In 1925, he transferred 
the yeshiva to Semiatyce. In 1927, he was appointed 
rabbi of Karlin, and founded a large yeshiva in 
nearby Pinsk. He summoned his colleague, R. 
Yaakov Yisrael Kanievsky – the Steipler, to head the 
yeshiva alongside him. During the war, he fled to 
Vilna and from there to Jerusalem, where he passed 
away at a young age, leaving behind a large family, 
known until this day as a family of Torah scholars 
and Torah disseminators.
Three letters (official stationery). Size and condition 
vary. Overall good condition. 

Opening price: $300

301. שלושה מכתבים מהגאון רבי שמואל ויינטרוב - מראשי ישיבות נובהרדוק - תרפ"ז ותרצ"ו
"שמואל  רבי  הגאון  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתבים  שלושה 
בסמיאטיץ  נובהרדוק"   – יוסף  "בית  ישיבות  ראש  וויינטרויב", 

ובפינסק-קרלין.
· שני מכתבים אל הנהלת "ועד הישיבות" בווילנא. "סעמיאטיטש 

Siemiatycze", חורף תרפ"ז ]1927[.
· מכתב המלצה לצדקה, עבור יהודי עני וחולה שנאלץ "להיות 

נודד ממקומו ולבקש עזרה". קרלין-פינסק, תרצ"ו ]1936[.
הגאון רבי שמואל ויינטרוב )תרנ"ד-תש"ב(, מתלמידיו המובהקים 
ישיבות  ראשי  ומגדולי  מנובהרדוק"  "הסבא  של  והוותיקים 
הגיע   13 ובגיל  באוקראינה  פרוסקרוב  בעיר  נולד  נובהרדוק. 
בישיבות  גם  מסוימות  תקופות  למד  נובהרדוק.  בישיבת  ללמוד 
טלז וסלוצק, אך תמיד שב לישיבת מורו ורבו בנובהרדוק. בשנת 
בברדיטשוב.  נובהרדוק  ישיבת  לראש  "הסבא"  מינהו  תרע"ח 
מגדולי מנהיגי רשת הישיבות "בית יוסף" ומי שעמד בראש רשת 

תלמידיהן  אלפי  על  שנמלטו  נובהרדוק,  ישיבות  של  הבריחה 
רבים  סניפים  הקים  שמואל  רבי  לפולין.  הבולשביקית  מרוסיה 
בשנת  למקום.  ממקום  ישיבתו  עם  ונדד  פולין  ברחבי  לישיבה 
נתקבל  תרפ"ז  בשנת  לסמיאטיץ.  הישיבה  את  העביר  תרפ"ה 
פינסק  בעיר  והקים את הישיבה הגדולה  קרלין  לרבנות העיירה 
על  נקרא  "הסטייפלר"  קניבסקי  ישראל  יעקב  רבי  רעו  הסמוכה. 
ידו לכהן עמו בראשות הישיבה. בתקופת השואה הגיע לווילנא 
אחריו  מותיר  כשהוא  צעיר,  בגיל  נפטר  שם  לירושלים,  ומשם 
חכמים  תלמידי  כמשפחת  היום  עד  הידועה  ברוכה,  משפחה 

ומרביצי תורה ויראה.
שלושה מכתבים )נייר מכתבים רשמי(. גודל ומצב משתנים. מצב 

כללי טוב.

פתיחה: $300 
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302. Two Letters of Torah Thoughts – By 
Rabbi Moshe Yitzchak Segal Dean of the 
Manchester Yeshiva
Two letters of Torah thoughts, handwritten 
and signed by R. Moshe Yitzchak Segal, dean 
of the Manchester yeshiva. [ca. 1910s-1920s].
The letters are addressed to R. Shraga Meir 
Leizerowitz of Kelm (who served as rabbi of 
Chevrat Shas in London for decades). 
R. Moshe Yitzchak HaLevi Segal (1881-
1947), a disciple of the Alter of Novardok. A 
founder of the Etz Chaim yeshiva in London, 
he also established the Manchester yeshiva, 
which he headed for some 35 years. His son 
and successor as dean of the yeshiva was 
R. Yehuda Ze'ev Segal (1911-1993, a holy 
Tzaddik and wonder-worker, who was 
very active in raising the awareness of the 
importance of guarding one's speech, and 
was known as the Chafetz Chaim of England).
R. Moshe Yitzchak was an outstanding Torah 
scholar and an exalted Tzaddik. He devoted 
himself to disseminating Torah, and many 
of the rabbis of that time were his disciples 
(including R. Shaul Wagschal of Gateshead, 
R. Shmuel Alexander Unsdorfer, and others). 
Hegyonei Moharsha (p. 18, see enclosed 
copy) brings the wondrous testimony of two 
of his disciples, whose deceased father appeared to R. Moshe Yitzchak in a dream, requesting that he carefully 
supervise his orphaned sons. R. Moshe Yitzchak related the dream to them and asked them not to publicize it.
The recipient of the letter, R. Shraga Meir Leizerowitz (1840-1929), was a native of Kelm. He was a pious person 
and a kabbalist, close to R. Leibly Chassid of Kelm, to the foremost kabbalists of Lithuania (the Leshem, R. Aryeh 
Leib Lipkin of Kretinga, R. Aharon Shlomo Maharil, R. Yitzchak Meltzan and others) and to the leading disciples 
of R. Yisrael of Salant. After his marriage, he lived in Žagarė. R. Shraga Meir arrived in England in ca. 1891, 
where he served for many years a rabbi of Chevrat Shas. In his later years he immigrated to Jerusalem.
2 letters, one on postcard (14 cm), the second on official stationery (26 cm). Fair-good condition.

Opening price: $300

302. שני מכתבים בדברי תורה - מאת רבי משה יצחק 
סגל ראש ישיבת מנצ'סטר

שני מכתבים בדברי תורה, בכתב-ידו וחתימתו של הגאון הצדיק 
רבי משה יצחק סג"ל, ראש ישיבת מנצ'סטר. ]שנות התר"ע-תר"פ 

בקירוב[.
לייזרוביץ  מאיר  שרגא  רבי  הצדיק  הגאון  אל  נשלחו  המכתבים 

מקלם ]רבה של "חברת ש"ס" בלונדון במשך עשרות שנים[. 
)תרמ"א-תש"ח  סג"ל  הלוי  יצחק  משה  רבי  הצדיק  הגאון 
של  עולה  מקים  מנובהרדוק".  ה"סבא  מתלמידי   ,)1881-1947
ומייסד  בלונדון,  חיים"  "עץ  ישיבת  ממייסדי  באנגליה.  תורה 
הישיבה במנצ'סטר בראשה עמד כ-35 שנה. בנו וממלא-מקומו 
זאב  יהודה  רבי  מנצ'סטר הוא הגאון הצדיק  ישיבת  בראשות 
שהרבה  ישועות",  ו"פועל  קדוש  צדיק  )תרע"א-תשנ"ג,  סג"ל 
חיים"  ה"חפץ  מכונה  והיה  הלשון",  "שמירת  ענין  את  לחזק 

של אנגליה(.
רבי משה יצחק היה גאון מופלג וצדיק נשגב. התמסר להרבצת 
שאול  רבי  )בהם  מתלמידיו  היו  התקופה  מרבני  ורבים  תורה, 
ווגשל מגייטסהד, רבי שמואל אלכסנדר אונסדורפר ועוד(. בספר 
"הגיוני מוהרש"ה" )עמ' יח, ראה צילום מצורף( מובאת עדות של 
התגלה  המנוח  אביהם  כאשר  פלא,  על מעשה  שנים מתלמידיו 
וביקש ממנו לשים עינא-פקיחא  אל ראש הישיבה בחלום לילה 
על בניו היתומים. רבי משה יצחק סיפר להם על כך וביקש מהם 

שלא לפרסם דבר זה. 
יליד  )ת"ר-תרפ"ט(,  לייזרוביץ  מאיר  שרגא  רבי  המכתב:  מקבל 
קלם. צדיק ומקובל ממקורבי רבי ליב'לי חסיד מקלם. ידיד נעורים 
מהרא"ל  ה"לשם",  )רבינו  ליטא  מקובלי  גדולי  של  ומקורבם 
ועוד(  מאלצאן  יצחק  רבי  מהריל,  מהרא"ש  מקרטינגא,  ליפקין 
ושל גדולי תלמידי רבי ישראל מסלאנט. לאחר נישואיו גר בעיר 
תרנ"א-תרנ"ב  שנת  בסביבות  לאנגליה  הגיע   .)Žagarė( זאגער 
)1891( וכיהן בה שנים רבות ברבנות "חברת ש"ס". בזקנותו עלה 

לירושלים.
נייר  על  והשני  ס"מ(,   14( דואר  גלוית  על  האחד  מכתבים,   2

מכתבים רשמי )26 ס"מ(. מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $300 
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/ הזמנה  - תרצ"ה  וואריש  רבי אברהם מרדכי אשכנזי אב"ד  לנישואין מאת  מכתב ברכה   .303
לנישואיו בשנת תרפ"ד

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי אברהם מרדכי אשכנזי אב"ד וואריש. וואריש )וואריז' Varyazh, גליציה(, טבת 
תרצ"ה ]1934[.

ברכה לנישואין שנשלחה לרעו הטוב ר' אהרן שטובר מסערט. בדבריו הוא מעלה זכרונות ל"רע נאמן, שהייתי קשור 
אליו באלפי נימין גלויים ונסתרים, שכל כך הרביתי לטייל אתו ארוכות וקצרות להחליף רעיונות בדברים העומדים 

ברומו של עולם היהדות...".
 ,)1924( תרפ"ד  בשנת  וואריז'  בעיר  הנ"ל,  אשכנזי  מרדכי  אברהם  רבי  של  לחתונתו  מודפס,  הזמנה  כרטיס  מצורף: 

שנשלח אף הוא בשעתו לרעו ר' אהרן שטובר הנ"ל.
רבי אברהם מרדכי אשכנזי )תרס"ג-תש"ב בערך(, בנו של רבי משה דוד אשכנזי אב"ד סרט, מחסידי בלז. נשא את 
בתו היתומה של רבי שלום באב"ד אב"ד וואריז' ונתמנה לרב על מקומו. בשנות השואה הוגלה עם משפחתו לסיביר. 
לאחר שנדדו עם הפליטים לאוזבקיסטן, נפטרו שם הוא ורעייתו ואחד מבניהם )אנצ' לחכמי גליציה, ו', עמ' 142-143(. 
]1[ דף )כתוב משני צידיו(. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. בלאי בקפל הנייר. מצורפת מעטפת הדואר של המכתב, 

עם בול וחותמת דואר )חלק מהבולים נתלשו(.
מצורף: כרטיס הזמנה מודפס על גלויה רשמית של רבי משה דוד אשכנזי. 13.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים וסימני קיפול.

פתיחה: $300 

303. Letter of Wedding Congratulations from R. Avraham Mordechai Ashkenazi Rabbi 
of Varish – 1934 / Invitation to His Wedding in 1924
Letter handwritten and signed by R. Avraham Mordechai Ashkenazi Rabbi of Varish. Varish 
(Varyazh, Galicia), Tevet 1934.
Wedding congratulations addressed to his good friend, R. Aharon Stauber of Seret. He 
reminisces in his letter about "my faithful friend, whom I was attached to with thousands of 
cords, both visible and hidden. I would stroll often with him… and exchange ideas on matters 
of utmost importance in Judaism…".
Enclosed: Printed invitation to the wedding of R. Avraham Mordechai Ashkenazi in Varish, 
1924, sent to the same friend, R. Aharon Stauber.
R. Avraham Mordechai Ashkenazi (1903-ca. 1942), son of R. Moshe David Ashkenazi Rabbi of 
Seret, a Belz Chassid. He married the orphaned daughter of R. Shalom Babad Rabbi of Varish, 
and later succeeded him as rabbi. During the Holocaust, he was exiled to Siberia with his family. 
He reached Uzbekistan together with other refugees, and there he, his wife and one of their sons 
perished (Encyclopedia LeChachmei Galicia, VI, pp. 142-143).
[1] leaf (written on both sides). 22 cm. Good condition. Minor stains. Wear to fold. Envelope 
enclosed, with postage stamp and postmark (some postage stamps removed).
Enclosed: Printed invitation on official postcard of R. Moshe David Ashkenazi. 13.5 cm. Good 
condition. Stains and folding marks.

Opening price: $300
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He published many books, yet most of his 
manuscripts were lost in his escape to Vienna during 
WWI, including five large volumes of halachic 
responsa. His books include: Sheyarei Tahara on 
Mishnayot Order Taharot (Kolomyia, 1890); Minchat 
Kenaot on Tractate Sota (Lviv, 1894); Minchat Pitim 
on Shulchan Aruch Yoreh De'ah and Even HaEzer 
(Munkacs, 1898-1908); Tal Torah (Vienna, 1921); 
Responsa Imrei Yosher Part I (Munkacs, 1913), Part 
II (Kraków-Tarnów, 1925). Other books containing 
selections of his Torah thought and letters: Minchat 
Aharon – Me'irat Einayim (Brooklyn, 1978) and 
Imrei Yosher HaChadash – Tal Torah HaChadash 
(Jerusalem, 1997).
R. Meir Arik was a prominent Chortkov Chassid, 
deeply attached with bonds of love, fear and 
submission to his teachers Rebbe David Moshe 
and Rebbe Yisrael of Chortkov. The leading Torah 
scholars of his generation greatly revered him. 
Rebbe Maharid of Belz declared: "After Maharsham 
[of Berezhany], we don't do anything in our 
court without consulting R. Meir". R. Chaim Ozer 
Grodzinski praised him: "Such a R. Meir, we don't 
have in Lithuania".
· R. Menachem Mendel Babad (1862-1930), rabbi of 
Gura Humora from 1890. He was the grandson of R. 
Yosef Babad author of Minchat Chinuch. A leading 
rabbi in Bukovina, he held his position for some 40 
years. He was a Chassid of Chortkov. 
· R. Avraham Menachem Mendel HaLevi Steinberg 
(1847-1928), author of Responsa Machazeh Avraham. 
A Chassid of Rebbe Avraham Yaakov of Sadigura. He 
was a founder of Agudath Yisrael and a member of 
Moetzet Gedolei HaTorah. In 1869, he was appointed 
rabbi of Snyatyn and in 1907, of Brody.
[1] double leaf (2 written pages). 34 cm. Fair-good 
condition. Stains. Worming. Tears. Folding marks. 

Opening price: $500

304. תעודה בחתימות רבי מאיר אריק, רבי מנחם מנדל 
באב"ד ורבי אברהם מנדל שטיינברג - וינה, תרע"ז

תעודת אישור לתלמיד בחתימות רבי מאיר אריק, רבי מנחם מנדל 
ינואר-  – תרע"ז  חורף  וינה,  שטיינברג.  מנדל  אברהם  ורבי  באב"ד 

פברואר 1917. גרמנית.
בחציו הראשון של העמוד תעודת אישור בכתב-יד לתלמיד אהרן 
שטובר מהעיר סרט בבוקובינה, עם חתימה וחותמת של רבי מנחם 

.)Gura Humorului( מנדל באב"ד אב"ד גורה הומורה
מנדל  אברהם  רבי  חתימת  עם  נוסף  אישור  זה,  לאישור  מתחת 
אריק  מאיר  רבי  של  וחותמת  חתימה  ועם  ברודי,  אב"ד  שטיינברג 

בעת שהיה אב"ד בוטשאטש.
המעיד  נוטריוני  אישור  כתיבה,  במכונת  כתובה  תעודה  לדף  מעבר 
על החותמים הנ"ל, חתימה וחותמת תבליט של הנוטריון ד"ר יוסף 

ריינר.
בולים  כולל  בגרמנית.   – והחותמות  החתימות  האישורים,  כל 

רשמיים. 
התעודה נכתבה ונחתמה בתקופת מלחמת העולם הראשונה, בעת 

שהרבנים הנ"ל נמלטו לווינה. 
· הגאון הנודע רבי מאיר אריק )תרט"ו-תשרי תרפ"ו 1925(, מגדולי 
תלמיד  וטורנא.  בוטשאטש  יאזלוביץ,  כאב"ד  כיהן  גליציה.  גאוני 
הגאון רבי יעקב מהרימלוב ותלמיד המהרש"ם. משנת תרמ"ה כיהן 
לבערזאן.  שעבר  המהרש"ם  ורבו  מורו  מקום  על  יאזלוביץ  כאב"ד 
משנת תרע"ב אב"ד בוטשאטש )בוצ'ץ'(. במלחמת העולם הראשונה 
ברח לוינה, ועסק שם בתורה עם רעו הגדול הגאון רבי יוסף ענגל. 
לאחר המלחמה שב לגליציה ונתמנה לאב"ד טורנא )טרנוב(. רבים 
מגאוני פולין היו מתלמידיו המובהקים, כשהמפורסמים שבהם הנם 
רבי מאיר שפירא מלובלין ורבי אריה צבי פרומר הגאון מקוזיגלוב, 
האדמו"ר  הורביץ  יהודה  רבי  מבראשוב,  הגאון  שפרבר  דוד  רבי 
מדזיקוב, רבי משולם ראטה בעל "קול מבשר", רבי ראובן מרגליות 

ורבי יהושע ארנברג אב"ד תל אביב.
לווינה  בריחתו  בעת  אבדו  ידו  כתבי  רוב  אך  רבים  ספרים  הדפיס 
במלחמת העולם הראשונה, אז אבדו חמשה כרכים גדולים של שו"ת 
בהלכה. מספריו: "שיירי טהרה" על משניות סדר טהרות )קולומייא, 

תר"נ(; "מנחת קנאות" על מסכת סוטה )למברג, תרנ"ד(; "מנחת פתים" על שו"ע יורה דעה ואבן העזר )מונקאטש, תרנ"ח-תרס"ח(; ספר "טל 
תורה" )וינה, תרפ"א(; שו"ת "אמרי יושר" חלק א' )מונקאטש, תרע"ג(, חלק ב' )קראקא-טרנוב, תרפ"ה(. ספרים נוספים עם ליקוטים מדברי 

תורתו ומכתביו: "מנחת אהרן – מאירת עינים" )ברוקלין, תשל"ח( ו"אמרי יושר החדש – טל תורה החדש" )ירושלים, תשנ"ז(.
רבי מאיר אריק היה מגדולי חסידי טשורטקוב, מקושר בלב ונפש, בעבותות אהבה, יראה והכנעה, לרבותיו הגדולים האדמו"רים רבי דוד 
משה ורבי ישראל מטשורטקוב. גדולי דורו העריצו אותו ביותר. האדמו"ר מהרי"ד מבעלזא אמר עליו: "אחרי מהרש"ם ]מברז'ן[ אין עושים 

בחצר אצלנו דבר מבלי לשאול את רבי מאיר". הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי התבטא עליו: "כזה ר' מאיר אין לנו בליטא".
· רבי מנחם מנדל באב"ד )תרכ"ב-תר"צ(, אב"ד גורה הומורה, משנת תר"נ. נכדו של רבי יוסף באב"ד בעל "מנחת חינוך". מגדולי הרבנים 

בבוקובינה, שימש ברבנות במשך כ-40 שנה. חסיד טשורטקוב.
יעקב  אברהם  רבי  האדמו"ר  חסיד  אברהם".  "מחזה  שו"ת  בעל   ,)1847-1928 )תר"ז-תרפ"ח  שטיינברג  הלוי  מנדל  מנחם  אברהם  רבי   ·

מסדיגורה. ממייסדי אגודת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה. משנת תרכ"ט אב"ד סניאטין ומשנת תרס"ז אב"ד ברודי. 
]1[ דף כפול )2 עמ' כתובים(. 34 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני עש. קרעים. סימני קיפול. 

פתיחה: $500
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בעל  טבק  ליב  שלמה  רבי  מאת  שו"ת  מכתב   .305
"ערך ש"י" - סיגט, חשון תרנ"ט

רבי  הגאון  של  וחתימתו  ידו  בכתב  שורות(   37( ארוך  מכתב 
שלמה ליב טבק דומ"ץ בסיגט. סיגט, ]חשון[ תרנ"ט ]1898[.

תשובה  בראשוב.  אב"ד  לימים  שפרבר,  דוד  רבי  אל  נשלח 
הלכתית בדיני מילה לתינוק עם חולי עיניים. תשובתו זו נדפסה 
)סיגעט,  קמא  מהדורא  ש"י"  "תשורת  בספרו  רבים  בשינויים 

תרס"ה(, סימן שצג.
)תקצ"ב-תרס"ח  טבק  ליב  יהודה  שלמה  רבי  הנודע  הגאון 
1832-1907(, מגדולי הפוסקים בהונגריה ורומניה בדורו. נולד 
ה"קול  בעל  ושל  לב"  ה"ייטב  בעל  של  מובהק  תלמיד  בסיגט. 
סיגט  של  לרבה  תרי"ח  בשנת  לב"  ה"ייטב  כשנתמנה  אריה". 
הביא עמו את תלמידו רבי שלמה ליב למען יכהן כדיין ראשי 
ש"י"  "ערך  חיבוריו:  שנה.  כחמישים  כיהן  בו  תפקיד  בעיר, 
נקראו בשם  ודרוש. סדרת ספרי השו"ת שלו  על השו"ע, ש"ס 

"תשורת ש"י".
מקבל המכתב: הגאון החסיד רבי דוד שפרבר )תרל"ז-תשכ"ב(, 
חסידי  למשפחת  בזבלטוב  נולד  ורומניה.  גליציה  רבני  מגדולי 
אריק,  מאיר  רבי  הגאון  של  מובהק  תלמיד  קוסוב-ויז'ניץ. 
מקוסוב  הגר  משה  רבי  האדמו"ר  של  כתביו  ועורך  תלמידו 
בעל "אזור האמונה". הסתופף בצילם של האדמו"רים ה"חקל 
תרס"ח  משנת  מויז'ניץ.  ישראל"  וה"אהבת  מספינקא  יצחק" 
ומשנת  )פאליען-ריסקווא(  בהאוואש-מעזא  ומו"צ  כדיין  כיהן 
תרפ"ב רב בבראשוב )קראנשטאדט(. התפרסם בהיתרי עגונות 
בשם  נודע  בארץ  ישראל.  לארץ  עלה  תש"י  בחורף  השואה. 
"הרב מבראשוב" והיה מראשי "מועצת גדולי התורה" ו"החינוך 
"מכתם  דעניא",  "אפרקסתא  בעל  בארץ-ישראל.  העצמאי" 

לדוד", "תהלה לדוד" ועוד ספרים.
רבי  מעיד  כ',  סימן  א'  חלק  דעניא  אפרקסתא  שו"ת  בספרו 
דוד שפרבר על גדלותו של בעל ה"תשורת ש"י": "והגאון בעל 
תשורת ש"י ז"ל כבר נודע בשערים שהיה עמוד ההוראה בימינו, 
עליו,  לי  אמר  ז"ל  פתים  מנחת  בעל  אריק[  מאיר  ]רבי  והגאון 

שהיה הגדול הראשון בימיו...".
בינוני.  מצב  ס"מ.   34 וחתימתו.  ידו  בכתב  שורות   37 דף,   ]1[

קרעים בקפלי הנייר ובלאי, עם פגיעות קלות בגוף הטקסט. 

פתיחה: $500 

304. Confirmation of Study Signed by Rabbi 
Meir Arik, Rabbi Menachem Mendel Babad 
and Rabbi Avraham Mendel Steinberg – 
Vienna, 1917
Confirmation of study, signed by R. Meir Arik, R. 
Menachem Mendel Babad and R. Avraham Mendel 
Steinberg. Vienna, January-February 1917. German.
The first half of the page contains a handwritten 
confirmation for the student Aharon Stauber of Seret, 
Bukovina, signed and stamped by R. Menachem 
Mendel Babad Rabbi of Gura Humora (Gura 
Humorului). 
This is followed by an additional confirmation 
signed by R. Avraham Mendel Steinberg Rabbi of 
Brody, with the signature and stamp of R. Meir Arik, 
during his tenure as rabbi of Buchach. 
On verso, typewritten notarial authorization of 
the signatories, with the signature and embossed 
notary's seal of Dr. Yosef Reiner.
All the authorizations, signatures and stamps are in 
German. With revenue stamps. 
· R. Meir Arik (1855-Tishrei 1925), a leading Galician 
Torah scholar. He served as rabbi of Yazlovets, 
Buchach and Tarnów. He was a disciple of R. Yaakov 
of Rimalov (Hrymailiv) and of the Maharsham. From 
1885, he served as rabbi of Yazlovets, in place of his 
teacher the Maharsham who moved to Berezhany. 
From 1912, he served as rabbi of Buchach. During 
WWI, he fled to Vienna, studying Torah there 
with his friend R. Yosef Engel. Following the war, 
he returned to Galicia and was appointed rabbi of 
Tarnów. Many of Poland's leading Torah scholars 
were his close disciples, the most renowned ones 
include R. Meir Shapiro of Lublin, R. Aryeh Tzvi 
Frumer – the Gaon of Koziegłowy, R. David Sperber 
– Gaon of Brașov, R. Yehuda Horowitz – Rebbe of 
Dzikov, R. Meshulam Roth author of Kol Mevaser, R. 
Reuven Margolies and R. Yehoshua Ehrenberg Rabbi 
of Tel Aviv.
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306. אוסף גדול של מכתבי רבנים - הונגריה גליציה ורומניה, לפני השואה - מכתבי שו"ת ודברי 
תורה שנשלחו אל רבי דוד שפרבר אב"ד בראשוב

אוסף גדול של 18 מכתבים שנשלחו אל הגאון רבי דוד שפרבר אב"ד בראשוב. הונגריה, גליציה ורומניה. ]תר"ס-תש"א 
בקירוב[.

מכתבים מרבנים ידועים, מחסידים ותלמידי חכמים שונים. רוב המכתבים עוסקים בדברי תורה או שו"ת בהלכה.
בין כותבי המכתבים: רבי בנימין אריה ווייס אב"ד צ'רנוביץ בעל "אבן יקרה"; רבי שמעיה שטיינברג אב"ד פרימשלאן; 
רבי משה ווייס מסאטמר )2 מכתבים(; רבי יקותיאל יהודה רוזנברגר אב"ד דיערעש; רבי חיים געלערנטער אב"ד קוטב; 
רבי יהושע העשיל באב"ד אב"ד יאסי; רבי יוסף הכהן שווארץ מגרוסוורדיין )2 מכתבים(; רבי יוסף בן ציון גליק מהעיר 

לודוש; רבי "שמעלקא סאק – בבית אדמו"ר הה"צ שליט"א מקאסוב"; ועוד.
מקבל המכתבים: הגאון החסיד רבי דוד שפרבר )תרל"ז-תשכ"ב(, מגדולי רבני גליציה ורומניה. נולד בזבלטוב למשפחת 
חסידי קוסוב-ויז'ניץ. תלמיד מובהק של הגאון רבי מאיר אריק, תלמידו ועורך כתביו של האדמו"ר רבי משה הגר מקוסוב 
בעל "אזור האמונה". הסתופף בצילם של האדמו"רים ה"חקל יצחק" מספינקא וה"אהבת ישראל" מויז'ניץ. משנת תרס"ח 
בהיתרי  התפרסם  )קראנשטאדט(.  בבראשוב  רב  תרפ"ב  ומשנת  )פאליען-ריסקווא(  בהאוואש-מעזא  ומו"צ  כדיין  כיהן 
עגונות השואה. בחורף תש"י עלה לארץ ישראל. בארץ נודע בשם "הרב מבראשוב" והיה מראשי "מועצת גדולי התורה" 

ו"החינוך העצמאי" בארץ-ישראל. בעל "אפרקסתא דעניא", "מכתם לדוד", "תהלה לדוד" ועוד ספרים.
18 מכתבים )חלקם על גלויות דואר(. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500 

306. Large Collection of Rabbinic Letters – Hungary, Galicia and Romania, Before the 
Holocaust – Letters of Responsa and Torah Thoughts Sent to R. David Sperber Rabbi 
of Braşov
Large collection of 18 letters sent to R. David Sperber Rabbi of Braşov. Hungary, Galicia and 
Romania. [ca. 1900-1941]. 
Letters from prominent rabbis, Chassidim and various Torah scholars. Most letters contain Torah 
thoughts or halachic responsa. 
The writers of the letters include: R. Binyamin Aryeh Weiss Rabbi of Czernowitz (Chernivtsi), 
author of Even Yekarah; R. Shemaya Steinberg Rabbi of Premishlan (Peremyshliany); R. Moshe 
Weiss of Satmar (Satu Mare; 2 letters); R. Yekutiel Yehuda Rosenberger Rabbi of Ghiriş (Cîmpia 
Turzii); R. Chaim Gelernter Rabbi of Kutev (Kuty); R. Yehoshua Heshel Babad Rabbi of Yassi 
(Iași); R. Yosef HaKohen Schwartz of Grosswardein (Oradea; 2 letters); R. Yosef Ben Tzion Glick 
of Luduş; R. "Shmelke Sak – in the home of the rebbe of Kosov"; and others. 
The recipient of the letters, R. David Sperber (1877-1962), leading Galician and Romanian rabbi. 
Born in Zablotov to a family of Kosov-Vizhnitz Chassidim, he was a close disciple of R. Meir Arik. 
He also studied under Rebbe Moshe Hager of Kosov, author of Ezor HaEmunah, and arranged 
the latter's writings for printing. He frequented the courts of the Chakal Yitzchak, rebbe of Spinka, 
and the Ahavat Yisrael of Vizhnitz. From 1908, he served as dayan and posek in Polien Riskeve 
(Poienile de sub Munte), and from 1922, as rabbi of Braşov (Kronstadt). He was renowned for the 
marriage permits he issued for agunot in the aftermath of the Holocaust. In the winter of 1950, 
he immigrated to Eretz Israel, where he became known as "the rabbi of Braşov", and served as a 
leader of the Moetzet Gedolei HaTorah and Chinuch HaAtzma'i. He authored Afarkasta D'Anya, 
Michtam LeDavid, Tehillah LeDavid, and other books.
18 letters (some on postcards). Size and condition vary.
Opening price: $500

305. Responsum Letter from Rabbi Shlomo Leib Tabak, 
Author of Erech Shai – Sighet, Cheshvan 1898
Lengthy letter (37 lines) handwritten and signed by R. Shlomo 
Leib Tabak, dayan and posek in Sighet (Sighetu Marmației). Sighet, 
[Cheshvan] 1898.
Addressed to R. David Sperber, later Rabbi of Braşov. Halachic 
responsum regarding circumcising a baby who has an eye infection. 
This responsum was printed with many textual variations in his 
book Teshurat Shai Mahadura Kama (Sighet, 1905), section 393. 
R. Shlomo Yehuda Leib Tabak (1832-1907), a leading Hungarian and 
Romanian halachic authority in his times. Born in Sighet, he was a 
close disciple of the Yitav Lev and the Kol Aryeh. When the Yitav 
Lev was appointed rabbi of Sighet in 1858, he invited his disciple 
R. Shlomo Leib to serve as head dayan, a position he held for fifty 
years. He authored Erech Shai on Shulchan Aruch, Talmud and 
homiletics. His responsa series was titled Teshurat Shai. 
The recipient of the letter, R. David Sperber (1877-1962), leading 
Galician and Romanian rabbi. Born in Zablotov to a family of 
Kosov-Vizhnitz Chassidim, he was a close disciple of R. Meir Arik. 
He also studied under Rebbe Moshe Hager of Kosov, author of 
Ezor HaEmunah, and arranged the latter's writings for printing. He 
frequented the courts of the Chakal Yitzchak, rebbe of Spinka, and 
the Ahavat Yisrael of Vizhnitz. From 1908, he served as dayan and 
posek in Polien Riskeve (Poienile de sub Munte), and from 1922, 
as rabbi of Braşov (Kronstadt). He was renowned for the marriage 
permits he issued for agunot in the aftermath of the Holocaust. In 
the winter of 1950, he immigrated to Eretz Israel, where he became 
known as "the rabbi of Braşov", and served as a leader of the Moetzet 
Gedolei HaTorah and Chinuch HaAtzma'i. He authored Afarkasta 
D'Anya, Michtam LeDavid, Tehillah LeDavid, and other books.
In his responsa book Afarkasta D'Anya, Part I no. 20, R. David 
Sperber testifies to the prominence of R. Shlomo Leib Tabak: "It is 
already well known that the author of Teshurat Shai is the pillar 
of halachah in our times, and the author of Minchat Pitim [R. 
Meir Arik] once stated that he was the first Torah luminary in his 
times…".
[1] leaf, 37 autograph lines and signature. 34 cm. Fair condition. 
Tears to folds and wear, slightly affecting text.

Opening price: $500
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307. Collection of Letters – Rabbis from the Jungreis Family
Diverse collection of letters from Hungarian rabbis, members of the Jungreis family of 
rabbis – descendants of R. Asher Anshel Jungreis rabbi of Csenger (1806-1874). Dozens of 
his descendants served as rabbis of various Hungarian cities, and in communities in the 
United States and in Eretz Israel after the Holocaust. 
· Letter from R. Asher Anshel HaLevi Jungreis Rabbi of Csenger, Hungary, 1929. · Letters 
from R. Yaakov Yosef HaLevi Jungreis Rabbi of Nyírmada, Hungary, 1929-1933. · Letter 
from R. Shmuel David HaLevi Jungreis Rabbi of Nyírmeggyes, Hungary, 1929. · Letter 
from R. Moshe Natan HaLevi Jungreis, Rabbi of Tokaj, Hungary, 1934. · Letters from R. 
Yaakov Shraga HaLevi Jungreis Rabbi of Bercel, Hungary, 1933-1936. · Letter from R. Asher 
Anshel HaLevi Jungreis Rabbi of Gyöngyös, Hungary, 1929. · Letter from his son R. Yosef 
Dov HaLevi, a rabbi of Gyöngyös in 1936. · Letters from his son R. Amram HaLevi Jungreis 
Rabbi of Gyöngyös after the Holocaust, in 1946-1948 (most of the letters of R. Amram were 
addressed to the special Beit Din in Budapest dealing with the issue of Agunot after the 
Holocaust). · Letter from R. Yaakov Tzvi HaLevi Jungreis Rabbi of Fehérgyarmat, Hungary. 
17 letters and postcards, size and condition vary. Most in good condition. Edges of 6 letters 
singed (damaged by fire).

Opening price: $2000

307. אוסף מכתבים - רבני משפחת יונגרייז
אשר  רבי  צאצאי   – יונגרייז  הרבנים  משפחת  מבני  הונגריה,  מרבני  מגוון  מכתבים  אוסף 
אנשיל יונגרייז אב"ד טשענגער )תקס"ו-תרל"ד(, שעשרות מצאצאיו כיהנו ברבנות בערים 

שונות בהונגריה, ובקהילות ארה"ב וארץ ישראל לאחר השואה. 
תרפ"ט  הונגריה(,   ,Csenger( טשענגער  אב"ד  יונגרייז  הלוי  אנשיל  אשר  מרבי  מכתב   ·
]1929[. · מכתבים מרבי יעקב יוסף הלוי יונגרייז אב"ד ניר מאדע )Nyírmada, הונגריה(, 
ניר-מעדיעש  אב"ד  יונגרייז  הלוי  דוד  מרבי שמואל  מכתב   ·  .]1929-1933[ תרפ"ט-תרצ"ג 
)Nyírmeggyes, הונגריה(, ]תרפ"ט 1929[. · מכתב מרבי משה נתן הלוי יונגרייז, אב"ד 
טאקאי )Tokaj, הונגריה(, תרצ"ד ]1934[. · מכתבים מרבי יעקב שרגא הלוי יונגרייז אב"ד 
נאגערבערצעל )ברצל Bercel, הונגריה(, תרצ"ג-תרצ"ו ]1933-1936[. · מכתב מרבי אשר 
מכתב   ·  .]1929[ תרפ"ט  הונגריה(,   ,Gyöngyös( דיאנדיאש  אב"ד  יונגרייז  הלוי  אנשיל 
מבנו רבי יוסף דוב הלוי מרבני דיאנדיאש בשנת תרצ"ז )1936(. · מכתבים מבנו רבי עמרם 
הלוי יונגרייז הרב בעיר דיאנדיאש לאחר השואה, בשנים תש"ו-תש"ט ]1946-1948 – רוב 
לאחר  עגונות  לתקנת  המיוחד  הדין  בית  אל  לבודפסט  נשלחו  עמרם  רבי  של  המכתבים 
)פער-ד'יארמוט  יונגרייז אב"ד פעהר-דיהארמאט  יעקב צבי הלוי  · מכתב מרבי  השואה[. 

Fehérgyarmat, הונגריה(.
17 מכתבים וגלויות דואר, גודל ומצב משתנים. רובם במצב טוב. ששה מהמכתבים חרוכים 

בשוליהם )פגעי אש(.

פתיחה: $2000 
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Dushinsky in Khust. He was the son-in-law of R. 
Alter Shaul Pfeffer, rabbi of the Hungarian Beit 
Midrash in New York. Following his wedding, he 
served as rabbi in New York, succeeding his father-
in-law in 1936.
[1] leaf, official stationery. 23 cm. Good-fair condition. 
Minor dampstains, folding marks, with minor wear.

Opening price: $300

308. Letter of Recommendation from R. Akiva 
Sofer, Rabbi of Pressburg – Pressburg, 1926
Letter handwritten, stamped and signed by R. Akiva 
Sofer Rabbi of Pressburg, author of Daat Sofer. 
Pressburg (Bratislava), Tevet 1926.
Certificate and recommendation for a student of his 
yeshiva, R. Michael Schay, a native of Pressburg, 
who was travelling to the United States for his 
wedding. The rabbi of Pressburg praises his disciple 
and describes his success in his studies, as a young 
boy in the local boys' school and later in the great 
yeshiva of Pressburg: "…he was amongst the 
prominent students… to acquire understanding 
and knowledge… he studied diligently… and was 
beloved and popular amongst his peers, due to his 
proper actions and ways…". R. Akiva Sofer relates 
to his disciple's journey to the United States for the 
purpose of getting married there: "…and now that 
he has built a home for himself, and he is realizing 
the saying of the sages – 'some travel to their match', 
since he left his country and hometown to travel 
overseas, to set up his home near his father-in-law… 
may G-d be with him and he should succeed and 
strengthen himself… in Torah and fear of G-d, and 
may he continuously rise… Akiva son of R. S.B.S.". 
R. Akiva Sofer (1878-1960), author of Daat Sofer, son 
of R. Simcha Bunem author of Shevet Sofer, who 
was the son of the Ketav Sofer. He served for 33 
years as rabbi and yeshiva dean in Pressburg, since 
the passing of his father in 1907. In 1939, he fled to 
Switzerland, and during the Holocaust immigrated 
to Jerusalem, where he reestablished his yeshiva and 
community. He was a leader of the Moetzet Gedolei 
HaTorah.
The recipient of the letter, R. Michael Schay (1894-
1979, HaChatam Sofer VeTalmidav, p. 648), a rabbi 
in New York. He studied under the Daat Sofer in 
the Pressburg yeshiva, and under R. Yosef Tzvi 

308. מכתב המלצה מרבי עקיבא סופר אב"ד פרשבורג 
- פרשבורג, תרפ"ז

מכתב בכתב-ידו, חותמתו וחתימתו של הגאון רבי עקיבא סופר 
"ומצפים  טבת  פרשבורג,  סופר".  ה"דעת  בעל  פרשבורג,  אב"ד 

לישועה לפ"ק" ]תרפ"ז 1926[.
העיר  מבני  שאי,  מיכאל  ר'  ישיבתו  לתלמיד  והמלצה  תעודה 
פרשבורג: "אשר מנעוריו נתגדל פה קהלתינו המעטירה על ברכי 
התורה והיראה, ועודנו באבו למד פה בבית ת"ת דקהלתינו אשר 
אולפנא  בית  מעלה  של  בישיבה  שעלה  עד  בעולם,  טבעו  יצא 
תלמידו  את  משבח  מפרשבורג  הרב  הרמה".  דישיבתנו  רבתי 
ומספר על הצלחתו בישיבה: "...ונהיה לחבר ונמנה בין התלמידים 
החשובים, עמד בין כותלי בית מדרשינו... לשמוע שיעורים כסדרן 
התמיד  עליו,  הטובה  ה'  כיד  ודעת  תבונה  לקנות  וכהלכתן... 
ותהלוכותיו  ע"י מעשיו  חבריו  בין  וחביב  אהוב  והיה  בלימודו... 
לארה"ב  התלמיד  של  נסיעתו  לרגל  נכתב  המכתב  הנכוחים...". 
למטרת נישואין: "...וכעת שבנה בית לעצמו, ונתקבל מה שאמרו 
לילך למדה"י  ומולדתו  זיווגו', שעזב ארצו  'יש שהולך אצל  ז"ל 
וד'  נ"י...  ה"הגאון  חותנו  אצל  דירתו  לקבוע שם  הים[  ]למדינת 
יהיה אתו וישכיל ויצליח, יוסיף כח... בתו"י ]בתורה ויראה[ יעלה 
...הק' עקיבא בהג' מהרשב"ס  מעלה אכי"ר ]אמן כן יהיה רצון[ 

זצ"ל".
הגאון מפרשבורג – רבי עקיבא סופר )תרל"ח-תש"כ( בעל "דעת 
סופר", בן רבי שמחה בונם בעל ה"שבט סופר", בנו של ה"כתב 
סופר". כיהן 33 שנה ברבנות העיר פרשבורג ובראשות הישיבה, 
לשוויץ,  נסע  תרצ"ט  בשנת  תרס"ז.  בשנת  אביו  פטירת  מאז 
ובתקופת השואה עלה לירושלים, בה הקים מחדש את ישיבתו 

וקהילתו. מראשי "מועצת גדולי התורה".
סופר  החתם  )תרנ"ד-תשל"ט,  שאי  מיכאל  רבי  המכתב:  מקבל 
סופר"  ה"דעת  תלמיד  יורק.  ניו  מרבני  תרמח(,  עמ'  ותלמידיו, 
חוסט.  בישיבת  דושינסקי  המהרי"צ  ותלמיד  פרשבורג  בישיבת 
חתן רבי אלטר שאול פפר רב "בית המדרש אנשי אונגרין" בניו 
יורק. לאחר נישואיו כיהן ברבנות בניו יורק, ומשנת תרצ"ו מילא 

את מקום חותנו ברבנות. 
כתמי  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   23 רשמי.  מכתבים  נייר  דף,   ]1[

רטיבות קלים. סימני קיפול, עם בלאי קל.

פתיחה: $300 
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309. Torah Letter from the 
Chazon Ish
Letter of Torah thoughts (16 lines) 
discussing the activity of transferring 
between domains on Shabbat, 
handwritten by R. Avraham Yeshaya 
Karelitz – the Chazon Ish. [Bnei Brak, 
1950-1953].
Section (unsigned) of a letter from the 
Chazon Ish to his beloved disciple 
R. Binyamin Yehoshua Zilber. The 
letter was written in response to the 
book of R. Binyamin on the laws of 
Shabbat – Mekor Halacha, published 
in 1950, in which he unveiled a 
conflict between Rashi and Tosafot 
on the topic of transferring between 
domains on Shabbat. The Chazon Ish did not agree with the idea suggested by R. Binyamin, and he therefore 
writes that in his opinion there is no disagreement between Rashi and Tosafot on this topic, and the words of the 
Tosafot are merely explaining those of Rashi. The Chazon Ish writes on the matter: "And although we are pained 
by our lack of understanding of Rashi’s commentary, one should not consequently innovate that Rashi held…".
R. Binyamin Zilber, recipient of the letter, stood his ground and wrote back to the Chazon Ish, refuting each 
of the latter’s objections. This exchange of letters between the Chazon Ish and his disciple was printed in later 
editions of Mekor Halacha (leaf 12). The letter of the Chazon Ish was reprinted in Teshuvot UKetavim MiMaran 
HaChazon Ish (p. 57).
R. Avraham Yeshayahu Karelitz (1879-1953), author of the Chazon Ish, a foremost scholar in Halacha and Jewish 
philosophy in our generations. A preeminent Torah scholar and hidden righteous man, his first book Chazon 
Ish was published in 1911 anonymously, and he thereafter became known under that title. In his great modesty, 
he would sign his name with his acronym only: Ish. He immigrated to Eretz Israel in 1933, where he became 
recognized as the leading Torah authority, and stood at the helm of the resurrection of the Torah world in our 
generation.
Binyamin Yehoshua Zilber (1916-2008), a leading Torah scholar and halachic authority in our generation, a 
proponent of the Novardok branch of the musar movement. He studied in the Novardok yeshivot in Europe and 
in Bnei Brak, where he drew close to the Chazon Ish who affectionately dubbed him "R. Binyamin the Tzaddik". 
After his marriage, he studied in the Ohel Torah Beit Midrash in Jerusalem, and after several years, returned to 
Bnei Brak. He authored and published dozens of books on Halacha and ethics, including: Mekor Halacha and 
Brit Olam on the laws of Shabbat, Responsa Az Nidberu – 14 parts; Mekor Baruch on Chayei Adam; books on 
the commandments pertaining to the land and more. In his later years, he lived in Beitar Illit and was a member 
of the Moetzet Gedolei HaTorah of Agudat Yisrael.
[1] leaf. 20.5 cm. (Top of letter lacking; it may have contained personal matters, "censored" by the recipient). 
Good-fair condition. Ink stains and dampstains. Wear. Minor marginal tears, not affecting text. Folding marks.

Opening price: $800

309. מכתב תורני ממרן ה"חזון איש"
מכתב בדברי תורה, בענייני מלאכת הוצאה בשבת )16 שורות(, 
בכתב-ידו של רבי אברהם ישעיה קרליץ – בעל ה"חזון איש". ]בני-

ברק, בין השנים תש"י-תשי"ד 1950-1953[.
לתלמידו  איש"  ה"חזון  שכתב  מכתב  מתוך  חתום(  )שאינו  קטע 
האהוב רבי בנימין יהושע זילבר. המכתב נשלח כתגובה על ספרו 
בשנת  שנדפס  שבת  הלכות  על  הלכה"  "מקור  בנימין  רבי  של 
בענייני  לתוספות  רש"י  בין  מחלוקת  המחבר  חידש  בו  תש"י, 
מלאכת הוצאה. חידוש זה לא התקבל על דעתו של ה"חזון איש", 
מחלוקת  שום  בעניין  אין  כי  דעתו  את  החזו"א  לו  כתב  כך  ועל 
בין רש"י לתוספות, וכי כל דברי התוספות נאמרו כהסבר בדברי 
רש"י. באמצע הדברים כותב החזו"א: "ואף שיש לנו כאב לב על 

אי הבנתנו פרש"י, אל לנו בשביל זה לחדש דרש"י סבר...".
זילבר, עמד על דעתו והשיב במכתב  מקבל המכתב, רבי בנימין 
ותלמידו  החזו"א  של  אלו  מכתבים  השגותיו.  כל  על  לחזו"א 
במהדורות  יב  )דף  הלכה"  "מקור  בנימין  רבי  של  בספרו  נדפסו 
"תשובות  בספר  בשנית  נדפס  החזו"א  של  מכתבו  המאוחרות(. 

וכתבים ממרן החזון איש" )עמ' נז(.
רבינו אברהם ישעיהו קרליץ בעל ה"חזון איש" )תרל"ט-תשי"ד(, 
את  נסתר,  וצדיק  בתורה  גדול  בדורנו.  והמחשבה  ההלכה  גאון 
ספרו הראשון "חזון איש" הוציא בשנת תרע"א בעילום שם, ומאז 
נקרא שמו על שם ספרו. ברוב צניעותו היה גם רגיל לחתום שמו 
בראשי תיבות בלבד: "אי"ש". עלה לארץ ישראל בשנת תרצ"ג, 
מאחורי  ועמד  ההלכה,  ופוסקי  התורה  חכמי  כגדול  הוכר  בה 

תחיית עולם התורה בדורנו.
)תרע"ו- זילבר  יהושע  בנימין  רבי  הצדיק  הגאון  המכתב:  מקבל 
ומאנשי  בדורנו,  הנודעים  וההלכה  התורה  מגדולי  תשס"ח(, 
תנועת המוסר ה"נובהרדוקאית". למד בישיבות נובהרדוק בחו"ל 
ובבני ברק, שם התקרב אל רבו החזון איש שהיה מכנהו בחיבה: 
המדרש  בית  מלומדי  היה  נישואיו  לאחר  הצדיק".  בנימין  "רבי 
"אהל תורה" בירושלים, ולאחר כמה שנים חזר לגור בבני ברק. 
חיבר והדפיס עשרות ספרי הלכה ומוסר, בהם: ספר "מקור הלכה" 
"אז  שו"ת  ספר  חלקי  י"ד  שבת,  הלכות  על  עולם"  "ברית  וספר 
נדברו", ספרי "מקור ברוך" על ספר חיי אדם, ספרים על המצוות 
התלויות בארץ ועוד. בשנותיו האחרונות התגורר בביתר עילית 

והיה חבר "מועצת גדולי התורה" של אגודת ישראל.
]1[ דף. 20.5 ס"מ. ]המכתב חתוך בראשו, יתכן שהופיע בו קטע 
וכתמי  דיו  כתמי  טוב-בינוני.  מצב  המקבל[.  ע"י  ש"צונזר"  אישי 
רטיבות. בלאי. קרעים קלים בשוליים, בלי פגיעה בטקסט. סימני 

קיפול.

פתיחה: $800 
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יהודה  311. חמישה מכתבים מעניינים מרבי אליעזר 
פינקל ראש ישיבת מיר - מתקופות שונות - מיר, תל 

אביב וירושלים

רבי אליעזר  ידו של הגאון  חמישה מכתבים מעניינים, בחתימת 
תרצ"ג  מיר,  שונות.  מתקופות  מיר,  ישיבת  ראש  פינקל  יהודה 

ותרצ"ט; תל אביב, תש"א; ירושלים, תשי"ג ותשכ"ג.
בעיר  רפופורט  דוב  ישראל  רבי  לנישואי תלמידו  ברכה  · מכתב 

ברלין. מיר, סיון תרצ"ג ]1933[.
בעיר  בורודיאנסקי,  רבי אפרים  לנישואי תלמידו  ברכה  · מכתב 

פתח תקוה. מיר, סיון תרצ"ט ]1939[.
התלמוד"  "היכל  ישיבות  תומכי  נשים  לאגודת  תודה  מכתב   ·

ו"פליטת סופרים" בתל אביב. תל אביב, שבט תש"א ]1941[.
· מכתב בעניין מגביות הישיבה באנגליה, ע"י המשלחת של רבי 
שמחה זיסל ליוואוויץ ורבי גדליה שניידר. ירושלים, תמוז תשי"ג 

.]1953[
"קונטרס הביאורים" מרבי משה שמואל  · מכתב הסכמה לספר 
שפירא ראש ישיבת באר יעקב, שהיה מבוגרי הישיבה בעיר מיר. 

ירושלים, אייר תשכ"ג ]1963[.
ישיבת  ראש  )תרל"ט-תשכ"ה(,  פינקל  יהודה  אליעזר  רבי  הגאון 
מיר בחו"ל ובארץ ישראל. זקן ראשי הישיבות בארץ ישראל. בנו 
של "הסבא מסלבודקה" וחתנו של רבי אליהו ברוך קמאי אב"ד 
וראש ישיבת מיר. כיהן בראשות הישיבה בעיר מיר. לאחר גלות 
הישיבה לווילנא בתקופת השואה, נסע רבי אליעזר יהודה לארץ 
ישראל בשנת תש"א, על מנת להביא את הישיבה לארץ ישראל. 
הדבר לא עלה בידו והבחורים הצליחו להמלט ולנדוד לשנחאיי 
שבמזרח הרחוק. באותה תקופה התגורר רבי אליעזר יהודה בתל 
אביב, כפי הנראה מן הכתובת המודפסת בראש המכתב מתקופה 
אז  שהוקמה  סופרים",  "פליטת  בישיבת  עוסק  הנ"ל  ]המכתב  זו 

בתל אביב, על ידי בנו הרב חיים זאב פינקל[. 
בשנת תש"ג הקים את ישיבת מיר בירושלים, העומדת עד היום 
הראשון  הר"מ  בעולם.  הגדולות  הישיבות  אחת  והיא  לתפארה 
רבי  הגאון  חביבו,  תלמידו  היה  בירושלים  שהוקמה  בישיבה 
המכתבים  אחד  מקבל   – )תר"ע-תש"ן(  בורודיאנסקי  אפרים 

שבאוסף שלפנינו.
כתובים  שונות(,  )מתקופות  רשמי  מכתבים  נייר  על  מכתבים,   5
משתנים.  ומצב  גודל  ידו.  בחתימת  וחתומים  כתיבה,  במכונת 
מצב כללי טוב עד טוב-בינוני. כתמים וקרעים. באחד המכתבים 

הדבקות נייר דבק.

פתיחה: $300 

310. Letter Handwritten and Signed by R. Yitzchak Ze'ev Soloveitchik, the "Brisker Rov" – Iyar 1921
the prominent Torah leaders of the generation. In 
1918 (at the age of 31), he succeeded his forefathers 
as rabbi of Brisk, and with his Torah authority, he 
governed all religious matters in his city and the 
entire region. He managed to escape the Holocaust 
together with some of his children and immigrated 
to Jerusalem, where he reestablished his yeshiva. His 
authority was recognized by the entire Torah world 
in Eretz Israel and abroad.
[1] leaf. 21 cm. Good condition. At the foot of the 
letter, handwritten inscriptions from the members 
of the committee in the U.S. (recipients of the letter).

Opening price: $1000 

Letter (4 lines) handwritten and signed by R. Yitzchak 
Ze'ev HaLevi Soloveitchik, rabbi of Brisk. Brisk, Iyar 
1921.
Addressed to the Brisker Relief Committee in the 
United States. The letter acknowledges receipt of 
funds for the "Talmud Torah" in Brisk: "As a sign and 
proof for the delegates of the Brisker Relief in New 
York… that I received for the Talmud Torah in Brisk 
the sum of… so says Yitzchak Ze'ev son of R. Chaim 
HaLevi Soloveitchik".
The Brisker Rov – R. Yitzchak Ze'ev Soloveitchik 
(1886-1959), son of R. Chaim HaLevi of Brisk, and 
grandson of the Beit HaLevi. Already at a young age, 
still in his father's lifetime, he was considered one of

זאב  יצחק  רבי  של  וחתימתו  ידו  בכתב  מכתב   .310
סולובייצ'יק "הרב מבריסק" - אייר תרפ"א

זאב  יצחק  רבי  הגאון  וחתימתו של  בכתב-ידו  שורות(   4( מכתב 
הלוי סולובייצ'יק אב"ד בריסק. בריסק, אייר תרפ"א ]1921[.

נשלח אל ועד העזרה של יוצאי בריסק בארה"ב. קבלה על משלוח 
ביד  ולראיה  "לאות  בריסק:  בעיר  כספים עבור ה"תלמוד תורה" 
צירי הבריסקער רעליעף אשר בנויארק... כי קבלתי בעד התלמוד 
תורה בפה בריסק סכום... נאם יצחק זאב באאמו"ר הגאון החסיד 

מרן חיים הלוי זצוקללה"ה סאלאווייציק".
הרב מבריסק – הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק )תרמ"ז-תש"ך(, 
ה"בית  של  ונכדו  מבריסק,  )הגר"ח(  הלוי  חיים  רבינו  של  בנו 
הלוי". עוד בחיי אביו, בהיותו צעיר, נחשב לאחד מגדולי הדור 
מקום  למלא  מונה   )31 בן  )בהיותו  תרע"ח  בשנת  המפורסמים. 
אבותיו ברבנות העיר בריסק, ובסמכותו התורנית ניהל את עניני 
ניצל עם חלק מילדיו  ובכל האזור. בימי השואה  היהדות בעירו 
הוכרה  סמכותו  ישיבתו.  את  מחדש  הקים  בה  לירושלים,  ועלה 

בכל העולם התורני בארץ ובחו"ל.
]1[ דף. 21 ס"מ. מצב טוב. בשולי המכתב רישומים בכת"י מאנשי 

הוועד בארה"ב )מקבלי המכתב(.

פתיחה: $1000 
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his cherished disciple, R. Efraim Borodiansky (1910-
1990) – recipient of one of the letters in this collection. 
5 letters, typewritten on official stationery (from 
various periods), with his signature. Size and 
condition vary. Overall good to good-fair condition. 
Stains and tears. Tape repairs to one letter. 

Opening price: $300

311. Five Interesting Letters from Rabbi Eliezer 
Yehuda Finkel, Dean of the Mir Yeshiva – 
Various Periods – Mir, Tel Aviv and Jerusalem
Five interesting letters, signed by R. Eliezer Yehuda 
Finkel, dean of the Mir yeshiva, at various times. Mir, 
1933 and 1939; Tel Aviv, 1941; Jerusalem, 1953 and 
1963.
· Letter of congratulations for the wedding of his 
disciple, R. Yisrael Dov Rappaport, in Berlin. Mir, 
Sivan 1933.
· Letter of congratulations for the wedding of his 
disciple, R. Efraim Borodiansky, in Petach Tikva. 
Mir, Sivan 1939.
· Letter of acknowledgment to the women's 
association, supporters of Hechal HaTalmud and 
Pletat Sofrim in Tel Aviv. Tel Aviv, Shevat 1941.
· Letter pertaining to yeshiva fundraising in England, 
by the delegation led by R. Simcha Zissel Levovitz 
and R. Gedalia Schneider. Jerusalem, Tammuz 1953.
· Letter of approbation for the book Kuntres 
HaBiurim by R. Moshe Shmuel Shapiro, dean of the 
Be'er Yaakov yeshiva, who was a graduate of the 
yeshiva in Mir. Jerusalem, Iyar 1963.
R. Eliezer Yehuda Finkel (1879-1965), dean of the 
Mir yeshiva in Poland and in Eretz Israel. An elder 
yeshiva dean in Eretz Israel. He was the son of the 
Alter of Slabodka, and son-in-law of R. Eliyahu 
Baruch Kamai, rabbi of Mir and dean of the Mir 
yeshiva. He served as dean of the yeshiva in Mir. 
When the yeshiva fled to Vilna during the Holocaust, 
R. Eliezer Yehuda travelled to Eretz Israel in 1941, 
in attempt to bring the yeshiva over. His attempts 
failed, and the students managed to escape and 
flee to Shanghai, in the Far East. During that time, 

R. Eliezer Yehuda resided in Tel Aviv, as one can 
see from the letterhead of the letter sent during that 
time (that letter discusses the Pletat Soferim yeshiva, 
founded then in Tel Aviv by his son R. Chaim Ze'ev 
Finkel).
In 1943, he established the Mir yeshiva in Jerusalem, 
which stands in its full glory until this day and is 
one of the largest yeshivot in the world. The first 
lecturer in the Jerusalem branch of the yeshiva was 
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R. Yaakov Yisrael Kanievsky (1899-1985), a brother-
in-law of the Chazon Ish. He served as dean of 
the Novardok yeshiva in Pinsk. The Chazon Ish 
immigrated to Eretz Israel in 1933, and his brother-
in-law, R. Yaakov Yisrael Kanievsky and family, 
followed him in 1934. They shared a house in Bnei 
Brak with the Chazon Ish for many years, while 
Rebbetzin Miriam Kanievsky managed her brother's 
household. Upon his arrival in Eretz Israel, the 
Steipler was appointed dean of the Beit Yosef – 
Novardok yeshiva in Bnei Brak.
[1] leaf (written on both sides, approx. 36 autograph 
lines). 20.5 cm. Good condition. Folding marks. 
Filing holes, slightly affecting text.

Opening price: $500

312. Letter Regarding the Immigration of the 
Steipler to Eretz Israel – From His Brother-in-
Law Rabbi Shmuel Greineman – Shevat 1934
Letter from R. Shmuel Greineman, addressed to R. 
Chaim Ozer Grodzinski. Pinsk, 1934.
R. Shmuel, who was visiting his brother-in-law in 
Pinsk, reports to R. Chaim Ozer of his brother-in-
law's difficult situation, "R. Y. Y. Kanievsky, who has 
already prepared his provisions for the journey… 
and he is only waiting to be given the means to set 
out on his trip". He relates that the passport and 
all necessary documents were ready, and only the 
funds to cover the travel expenses were lacking. R. 
Shmuel request that the Vaad HaYeshivot transfer 
the money owed to the Pinsk yeshiva, to enable them 
to pay the Steipler his wages. He relates that due to 
his dire financial straits, the Steipler was compelled 
to move to a small, narrow room in an attic, and this 
is detrimental to the health of the Rebbetzin, "to the 
extent that her life is in danger".
R. Shmuel Greineman (1889-1957), outstanding and 
highly accomplished Torah scholar. He was the son-
in-law of R. Shemaryahu Yosef Karelitz, father of 
the Chazon Ish. R. Shmuel's aptitude for communal 
activism was detected by the Chazon Ish while R. 
Shmuel was still a youth studying in Vilna (before 
they became brothers-in-law), and he encouraged 
him to engage in communal work under the Vaad 
HaYeshivot and Agudath Israel. R. Shmuel thereby 
developed a personal and close connection with R. 
Chaim Ozer and the Chafetz Chaim, who held him in 
high esteem. During his stay in the United States, he 
served as director of the Tiferet Yerushalayim yeshiva 
of R. Moshe Feinstein. He was one of the founders of 
the Kollel in Bnei Brak initiated by the Chazon Ish 
(now named Kollel Chazon Ish). He published the 
book Chafetz Chaim on the Torah, and other works 
of the Chafetz Chaim's teachings.
The present letter is a hitherto unknown 
documentation of the Steipler's preparations for his 
immigration to Eretz Israel.

 - 312. מכתב אודות עליית הסטייפלר לארץ ישראל 
מאת גיסו רבי שמואל גריינימן - שבט תרצ"ד

מכתב מאת רבי שמואל גריינימן, שנשלח אל הגאון רבי חיים עוזר 
גרודז'נסקי. פינסק, תרצ"ד ]1934[.

חיים  לרבי  – מספר  בפינסק  גיסו  בבית  אז  – שביקר  רבי שמואל 
עוזר על מצבו הקשה של גיסו "הגרי"י קאנעווסקי שליט"א, אשר 
היכולת  לו  שתנתן  רק  ומחכה  נסיעתו...  צרכי  את  הכין  כבר 
לשום לדרך פעמיו". הוא מספר כי הפספורט וכל מסמכי המסע  
מוכנים והבעיה היא רק מחסור בכסף לכיסוי הוצאות הדרך. רבי 
שמואל מבקש ש"ועד הישיבות" יעבירו את הכספים לפי החשבון 
המגיע לישיבת פינסק, כדי שיוכלו לשלם את משכורותיו של גיסו 
הסטייפלר, ומספר כי עקב המצב הכספי הם נאלצו לעבור דירה 
ל"עלית קיר קטנה בראש הגג בחדר אחד קטן וצר", והדבר מזיק 

לבריאותה של הרבנית "עד שממש סכנה נשקפת לה חלילה".
הגאון רבי שמואל גריינימן )תרמ"ט-תשי"ז(, תלמיד חכם מופלג 
עוד  קרליץ אבי החזון איש.  יוסף  רבי שמריהו  ורב פעלים. חתן 
בימי בחרותו )טרם שנהיו גיסים(, זיהה ה"חזון איש" את כשרונו 
של הבחור שמואל גריינימן מווילנא לעסוק בצרכי ציבור, ועודדו 
ו"אגודת  הישיבות"  "ועד  בענייני  ציבורית,  לפעילות  להכנס 
ישראל". כך התקרב ר' שמואל בקשר אישי וקרוב עם רבי חיים 
בארה"ב  מגוריו  בתקופת  מאד.  שהעריכוהו  חיים,  והחפץ  עוזר 
משה  רבי  הגאון  של  ירושלים"  "תפארת  ישיבת  כמנהל  כיהן 
איש  החזון  שיזם  ברק  בבני  האברכים  כולל  ממקימי  פיינשטיין. 
]הנקרא כיום "כולל חזון איש"[. חיבר את הספר "חפץ חיים על 

התורה" וספרים נוספים מדברי מורו ורבו בעל "חפץ חיים".
עליית  של  ההכנה  משלבי  בלתי-ידוע  תיעוד  עם  מסמך  לפנינו 

הסטייפלר לארץ ישראל. 
)תרנ"ט-תשמ"ה(,  קניבסקי  ישראל  יעקב  רבי  הקדוש  הגאון 
בישיבת  ישיבה  כראש  כיהן  איש".  ה"חזון  מרן  של  בעל-אחותו 
נובהרדוק בפינסק. לאחר שה"חזון איש" עלה לארץ ישראל בשנת 
תרצ"ג, עלו אחריו בשנת תרצ"ד גיסו רבי יעקב ישראל קניבסקי 
עם משפחתו, והתגוררו במשך שנים עם מרן ה"חזון איש" בבית 
ניהלה את משק  קניבסקי  מרים  הרבנית  כאשר  ברק,  בבני  אחד 
ביתו של אחיה. עם עלייתם לא"י נתמנה הסטייפלר לכהן כראש 

ישיבת "בית יוסף – נובהרדוק" בבני ברק. 
]1[ דף )כתוב משני צדיו, כ-36 שורות(. 20.5 ס"מ. מצב טוב. סימני 

קיפול. נקבי תיוק, עם פגיעות קלות בטקסט.

פתיחה: $500 
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313. Two Letters from the Steipler – Regarding the 
Distribution of His Books – "I Don't Have Servants 
Nor Attendants"
Two letters handwritten and signed by R. Yaakov Yisrael 
Kanievsky, the Steipler:
· Letter addressed to R. A.M. Shulman. [Bnei Brak, Adar 
1947]. Pertaining to the shipment of his books. The Steipler 
writes that Part IV of his book Kehillot Yaakov was merely 
printed in 200 copies, of which only a few remain. At the 
end of the letter, he mentions his brother-in-law (the Chazon 
Ish).
[1] leaf. 18 cm. Fair-poor condition. Open tears in center of 
leaf, affecting text (mounted on paper). Stains.
· Letter addressed to R. Efraim Greenblatt of Memphis, 
Tennessee, author of Rivevot Efraim. [Bnei Brak], Av 1963. 
Halachic responsum pertaining to the laws of praying with 
a quorum (published in Responsa Rivevot Efraim, I, end of 
section 168), and apology about the difficulty in sending his 
books by mail. The Steipler relates that he takes care of the 
shipments himself, "since I have no servants nor attendant, 
and if I send, I have to package it myself, bring it to the 
post office, wait in line etc. and I am unfortunately weak, 
therefore for the last few years I haven't been shipping 
books to other places…". 
Aerogram. 18 X 28 cm. Good condition. Minor creases.
R. Yaakov Yisrael Kanievsky (1899-1985), an extraordinary 
Torah leader of the past generation. He was known as the 
Steipler, an appellation derived from his hometown of 
Hornostaipil, Ukraine. A foremost student of the Novardok 
yeshivot in Ukraine and Poland, he was reputed as one of the 
most diligent and scholarly students in the yeshiva world. 
Following his marriage to the sister of the Chazon Ish, he 
was appointed dean of the Novardok yeshiva in Pinsk, and 
in 1934, he immigrated to Eretz Israel to serve as dean of the 
Beit Yosef Novardok yeshiva in Bnei Brak. For many years, he 
lived in Bnei Brak in the same house as his brother-in-law, the 
Chazon Ish. After the yeshiva shut down, he continued his 
studies in Kollel Chazon Ish and in his home, and authored the 
Kehillot Yaakov series on most Talmudic topics and tractates. 
He was known as a wonder-worker benefiting from Divine 
Inspiration, and many sought his blessings and counsel.

Opening price: $500

313. שני מכתבים מהסטייפלר - אודות הפצת ספריו - "שאין לי משרתים ומשמשים"
שני מכתבים בכתב ידו וחתימתו של הגאון הקדוש רבי יעקב 

ישראל קניבסקי "הסטייפלר":
· מכתב אל הרב "מוהרא"מ שולמאן". ]בני ברק, אדר תש"ז 
כי  הסטייפלר  כותב  בדבריו  ספריו.  משלוח  בעניין   .]1947
מהחלק הרביעי מספרו "קהלות יעקב" נדפסו רק 200 עותקים, 
ונשאר אצלו מהם רק מספר מועט. בסיום המכתב הוא מזכיר 

את "מרן גיסי שליט"א" ]בעל ה"חזון איש"[.
]1[ דף. 18 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. קרעים חסרים עם פגיעות 

במרכז הטקסט )מודבק על נייר אחר(. כתמים.
· מכתב שנשלח לארה"ב, אל הרב אפרים גרינבלט מממפיס 
 .]1963[ תשכ"ג  אב  ברק[,  ]בני  אפרים".  "רבבות  בעל  טנסי 
בשו"ת  ]נדפסה  בציבור  תפילה  בדיני  הלכתית  תשובה 
רבבות אפרים, חלק א, סוף סימן קסח[ והתנצלות על הקושי 
ע"י הדואר. הסטייפלר מספר שאת הטיפול  במשלוח ספריו 
במשלוחים הוא עושה בעצמו, "שאין לי משרתים ומשמשים, 
ואם לשלוח צריך אני בעצמי לעשות החבילה )ולהשיג הנייר 
אני  ובעוה"ר  כו',  בתור  ולעמוד  לדואר  ולהוליכו  והחבלים( 
שולח  אינני  טעמא[  ]שמהאי  שמה"ט  שנים  כמה  וזה  חלש 

ספרים למק"א ]למקומות אחרים[...".
18 ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים. X28 .אגרת אויר

)תרנ"ט-תשמ"ה(,  קניבסקי  ישראל  יעקב  רבי  הקדוש  הגאון 
סטייפלער"  "דער  בכינויו  ידוע  האחרון.  הדור  מגדולי 
הורונוסטייפול  מהעיר  מוצאו  שם  על  ]הסטייפלר[ 
שבאוקראינה. מגדולי תלמידי ישיבות נובהרדוק באוקראינה 
בעולם  והלמדנים  השקדנים  מגדולי  כאחד  ונודע  ובפולין, 
איש"  ה"חזון  מרן  של  אחותו  עם  נישואיו  לאחר  הישיבות. 
כיהן כראש ישיבה בישיבת נובהרדוק בפינסק, ובשנת תרצ"ד 
עלה לארץ לכהן כראש ישיבת "בית יוסף – נובהרדוק" בבני 
עם  יחד  אחד  בבית  ברק  בבני  התגורר  שנים  במשך  ברק. 
ללמוד  הישיבה המשיך  סגירת  לאחר  איש.  החזון  מרן  גיסו 
בכולל האברכים של מרן החזון איש )כולל חזון איש( ובביתו, 
וחיבר את סדרת ספרי קהילות יעקב על רוב סוגיות ומסכתות 
הש"ס. נודע כאיש מופת בעל רוח הקודש, ורבים באו לקבל 

את ברכותיו ועצותיו.

פתיחה: $500 
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מצב  על  דיווח   - פיינשטיין  משה  מרבי  מכתב   .315
המקוה בשכונתו - ניו יורק, תש"ט

גלויה מודפסת, עם מילוי בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי משה 
פיינשטיין. ניו יורק, תש"ט ]1949[.

מרבנים  שבקשה  ארה"ב",  של  הרבנים  ל"אגודת  משוב  גלויית 
שונים לענות על שתי שאלות: מה מצב המקווה בקהילתם והאם 
יש צורך בבניית מקווה בעירם. לפנינו מילוי התשובה בכתב ידו 
מקוה  יש  "בסביבתי  הכותב:  פיינשטיין,  משה  רבי  של  וחתימתו 

כשרה ויפה" ומציין את כתובת מקום המקווה.
פוסקי  גדול  )תרנ"ה-תשמ"ו(,  פיינשטיין  משה  רבי  הגאון  מרן 
ההלכה בארצות הברית, מנהיג היהדות החרדית וראש "מועצת 
גדולי התורה". ראש ישיבת "תפארת ירושלים" בניו יורק. מחבר 
הספרים: שו"ת "אגרות משה", חידושי "דברות משה" על הש"ס 

ו"דרש משה" על התורה.
כבר עם בואו מרוסיה לארה"ב בשנת תרצ"ז, נודע כגדול בתורה 
ובהלכה, וזקני הרבנים בארה"ב קיבלו את סמכותו ודעותיו בפסקי 
הלכה. בהמשך השנים התמנה לנשיא "אגודת הרבנים דארצות 
 ,Union of Orthodox Rabbis )באנגלית:  וקנדה"  הברית 

.)UOR :ובראשי תיבות
8.5 ס"מ. מצב טוב מאד. X14-גלויית דואר. כ

פתיחה: $400 

314. Letter from Rabbi Moshe Feinstein – Good 
Year Letter with Blessings of "All Good, Peace 
and Great Success" – New York, Elul 1957
Letter handwritten and signed by R. Moshe Feinstein. 
New York, Elul 1957.
Addressed to R. Shmuel Levin. Good year wishes – "a 
good inscription and sealing for the upcoming year", 
with thanks for the special donation of "beautiful 
and good-quality dishes" to the yeshiva: "…and may 
he be blessed with all good, peace and great success 
in all his endeavors, him and his household".
R. Moshe Feinstein (1895-1986), foremost halachic 
authority in the United States, leader of Orthodox 
Jewry, president of the Union of Orthodox Rabbis 
and chairman of the Moetzet Gedolei HaTorah. He 
served as dean of the Tiferet Yerushalayim yeshiva 
in New York. He authored: Responsa Igrot Moshe, 
Dibrot Moshe – Talmudic novellae and Dorash 
Moshe – novellae on the Torah.
[1] leaf, official stationery (7 autograph lines). 28 cm. 
Good condition. Folding marks.

Opening price: $600

314. מכתב מרבי משה פיינשטיין - מכתב "שנה טובה" וברכות "בכל הטוב והשלום ובהצלחה גדולה" - ניו יורק, 
אלול תשי"ז

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי משה פיינשטיין. ניו יורק, 
אלול תשי"ז ]1957[.

לשנה  "כוח"ט  טובה  שנה  ברכת  לוין.  שמואל  הרב  אל  נשלח 
לטובה[,  עלינו  הבאה  לשנה  טובה  וחתימה  ]כתיבה  הבע"ל" 
וברכת תודה על תרומה מיוחדת לישיבה של "כלים יפים וטובים": 
"...ויתברך מע"כ הרמה בכל הטוב והשלום ובהצלחה גדולה בכל 

מעשיו הוא וביתו". 
פוסקי  גדול  )תרנ"ה-תשמ"ו(,  פיינשטיין  משה  רבי  הגאון  מרן 

ההלכה בארצות הברית, מנהיג היהדות החרדית, נשיא "אגודת 
התורה".  גדולי  "מועצת  וראש  וקנדה"  הברית  דארצות  הרבנים 
ראש ישיבת "תפארת ירושלים" בניו יורק. מחבר הספרים: שו"ת 
משה"  ו"דרש  הש"ס  על  משה"  "דברות  חידושי  משה",  "אגרות 

על התורה.
ידו(. 28 ס"מ. מצב  נייר מכתבים רשמי )7 שורות בכתב  ]1[ דף, 

טוב. סימני קיפול.

פתיחה: $600 

314
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316. Letter from Rabbi Moshe Feinstein – 
Participation in the Joint Completion of the 
Talmud – New York, 1960
Printed postcard, completed and signed by R. Moshe 
Feinstein. New York, [1960].
Reply card issued by the Union of Orthodox Rabbis, 
asking various rabbis to notify of their participation 
in the joint completion of the Talmud by the UOR 
rabbis. The answer was filled-in and signed by R. 
Moshe Feinstein, who wrote that he intends to study 
"Bli neder – tractates Niddah and Berachot of the 
Babylonian Talmud".
R. Moshe Feinstein (1895-1986), foremost halachic 
authority in the United States, leader of Orthodox 
Jewry and chairman of the Moetzet Gedolei HaTorah. 
He served as dean of the Tiferet Yerushalayim 
yeshiva in New York. He authored: Responsa Igrot 
Moshe, Dibrot Moshe – Talmudic novellae and 
Dorash Moshe – novellae on the Torah.
Upon arriving in the United States from Russia in 
1937, R. Moshe gained renown as a leading Torah 
scholar and halachic authority, and the elder rabbis 
there accepted his authority and opinions in halachic 
rulings. He was later appointed president of the 
Union of Orthodox Rabbis – the UOR.
Postcard. Approx. 14 X 8.5 cm. Very good condition.

Opening price: $300

316. מכתב מרבי משה פיינשטיין - הצטרפות לחלוקת 
לימוד הש"ס - ניו יורק, תש"כ

גלויה מודפסת, עם מילוי בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי משה 
פיינשטיין. ניו יורק, ]תש"כ 1960[.

מרבנים  שבקשה  ארה"ב",  של  הרבנים  ל"אגודת  משוב  גלויית 
רבני  בין  הש"ס  לימוד  לחלוקת  הצטרפותם  על  להודיע  שונים 
"אגודת הרבנים". לפנינו מילוי התשובה בכתב ידו וחתימתו של 
רבי משה פיינשטיין, הכותב: שבדעתו ללמוד "בלא נדר – מסכת 

נדה ]ו[ברכות בש"ס בבלי".
פוסקי  גדול  )תרנ"ה-תשמ"ו(,  פיינשטיין  משה  רבי  הגאון  מרן 
ההלכה בארצות הברית, מנהיג היהדות החרדית וראש "מועצת 
גדולי התורה". ראש ישיבת "תפארת ירושלים" בניו יורק. מחבר 
הספרים: שו"ת "אגרות משה", חידושי "דברות משה" על הש"ס 

ו"דרש משה" על התורה.
כבר עם בואו מרוסיה לארה"ב בשנת תרצ"ז, נודע כגדול בתורה 
ובהלכה, וזקני הרבנים בארה"ב קיבלו את סמכותו ודעותיו בפסקי 
הלכה. בהמשך השנים התמנה לנשיא "אגודת הרבנים דארצות 
 ,Union of Orthodox Rabbis )באנגלית:  וקנדה"  הברית 

.)UOR :ובראשי תיבות
8.5 ס"מ. מצב טוב מאד. X14-גלויית דואר. כ

פתיחה: $300 

315. Letter from Rabbi Moshe Feinstein – 
Report on the State of the Mikveh in His 
Neighborhood – New York, 1949
Printed postcard, completed by hand and signed by 
R. Moshe Feinstein. New York, 1949. 
Feedback postcard of the Union of Orthodox Rabbis, 
who requested that the various rabbis answer the 
following two questions: what is the state of the 
mikveh in their community, and is there a need to 
build a mikveh in their city. This postcard was filled-
in and signed by R. Moshe Feinstein, who wrote: "In 
my area there is a kosher, beautiful mikveh", noting 
the address of the mikveh.
R. Moshe Feinstein (1895-1986), foremost halachic 
authority in the United States, leader of Orthodox 
Jewry and chairman of the Moetzet Gedolei HaTorah. 
He served as dean of the Tiferet Yerushalayim 
yeshiva in New York. He authored: Responsa Igrot 
Moshe, Dibrot Moshe – Talmudic novellae and 
Dorash Moshe – novellae on the Torah.
Upon arriving in the United States from Russia in 
1937, R. Moshe gained renown as a leading Torah 
scholar and halachic authority, and the elder rabbis 
there accepted his authority and halachic rulings. 
He was later appointed president of the Union of 
Orthodox Rabbis – the UOR.
Postcard. Approx. 14 X 8.5 cm. Very good condition.

Opening price: $400
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317. Two Interesting Letters by 
Rabbi Yitzchak Hutner – 1959
Two lengthy letters (6 written pages) 
handwritten and signed by R. Yitzchak 
Hutner. [Brooklyn, NY], Sivan-Av 
1959.
Profound words of guidance and 
thought on the "laws of character traits 
and duties of the heart". The letters are 
addressed to his disciple, R. Yaakov 
Lipschitz. From the first letter, it 
emerges that the recipient of the letter 
attends R. Hutner's discourses, since 
the latter writes: "…in the first section, 
you transcribed what you heard 
during the discourse…". Typically, R. 
Hutner concludes this first letter with 
uplifting words of encouragement: 
"…I wish to inform you that I very 
much enjoyed reading your letter, which testifies like a hundred witnesses to your inner thirst to light up 
your soul with the laws of character traits and duties of the heart, since only through them can a person 
worship G-d with vibrant faith and wholeheartedness. Be strong and continue acquiring an abundance 
of Torah treasures, which are more precious than gold and jewels…". The second letter also opens and 
concludes with words of inspiration: "…your words indicate a good grasp of our teachings of lofty 
concepts. Such comprehension is only possible for someone who has a thirst and yearning for the light 
of Torah… May you be successful and cling to the tree of life of the laws of character traits and duties of 
the heart.
R.Yitzchak Hutner (1906-1980), outstanding Torah scholar, studied in his youth in the Slabodka yeshiva 
in Lithuania and in Hebron. In 1932, he published the book Torat HaNazir, which amazed the Torah 
world with the original scholarly depth produced by such a young man. Two weeks after his marriage, 
he immigrated to Eretz Israel and settled in the Rehavia neighborhood of Jerusalem, where he resided for 
one year. In 1934, he moved to the United States, where he served as dean of Metivta Rabbeinu Chaim 
Berlin in NY for many years and as one of the heads of the Moetzet Gedolei HaTorah in the United States. 
He was renowned for his thought-provoking halachic lectures and for his intellectual discourses on the 
laws of character traits and duties of the heart, delivered to a few select individuals, and later published 
in the Pachad Yitzchak series.
[3] leaves (6 pages in neat handwriting), official stationery. 28 cm. Good condition. Filing holes with 
reinforcement rings.
These letters were published (with minor copying errors) in Pachad Yitzchak – Igrot UKetavim, letters 
24 and 25.

Opening price: $600

יצחק  מרבי  מעניינים  שני מכתבים   .317
הוטנר - תשי"ט

)6 עמ' כתובים( בכתב-ידו  שני מכתבים ארוכים 
]ברוקלין,  הוטנר.  יצחק  רבי  הגאון  של  וחתימתו 

ניו יורק[, סיון-אב תשי"ט ]1959[.
דעות  ב"הלכות  עמוקים  ומחשבה  הדרכה  דברי 
לתלמידו  נכתבו  המכתבים  הלבבות".  וחובת 
גפן אדרת באהל  "מעלת כבוד האברך כמדרשו, 
הראשון  המכתב  מן  ליפשיץ".  יעקב  מר  תורה, 
כי הכותב היה משומעי שיחותיו של הרב  עולה 
מעתיק  א'  "...באות  לו:  כותב  הוא  שכן  הוטנר, 
כ"מ ]כבוד מעלתו[ מה ששמע בשעת המאמר...". 
במכתב הראשון מסיים הרב הוטנר בדברי חיזוק 
לכ"מ  להודיע  אני  "...ורוצה  )כדרכו(:  מרוממים 
]לכבוד מעלתו[ כי נהניתי הרבה למקרא מכתבו 
המעיד כמאה עדים על צמאון פנימי להאיר את 
רק  אשר  הלבבות,  וחובות  דעות  בהלכות  הנפש 
על פיהם אפשר לו לאדם לעבוד את קונו בחיות 
של אמונה ותום לבב. חזק ואמץ והרבה מקנתך 

ומסיים  פותח  השני  המכתב  גם  ומפנינים...".  מפז  יקרה  תורה  באוצרות 
טובה  קליטה  על  דבריך  הם  מורים  כן  על  "...כי  מרוממים:  חיזוק  בדברי 
של דברינו העומדים ברומו של עולם. קליטה כזו אי אפשר שתמצא מבלי 
שקדם לה צמאון והשתוקקות לאורה של תורה... רכב וצלח והחזק בעץ 

החיים של הלכות דעות וחובות הלבבות". 
הגאון המופלא רבי יצחק הוטנר )תרס"ו-תשמ"א( למד בצעירותו בישיבות 
הספר  את  תרצ"ב  בשנת  הוציא  בחור  בעודו  ובחברון.  בליטא  סלבודקה 
מקורית  למדנית  כיצירה  התורה  עולם  את  הפתיע  אשר  הנזיר",  "תורת 
ועמוקה אשר יצאה מתחת יד צורב צעיר-לימים. כשבועיים לאחר נישואיו 
עלה ארצה והתגורר כשנה אחת בשכונת רחביה בירושלים. בשנת תרצ"ד 
עבר לארה"ב, בה עמד שנים רבות בראשות ישיבת "מתיבתא רבנו חיים 
ברלין" בניו יורק. מראשי "מועצת גדולי התורה" בארה"ב. נודע בשיעוריו 
בחובות  דעות  ב"הלכות  המחשבתיים  ובמאמריו  בהלכה  העמוקים 
בסדרת  לאור  יצאו  ולימים  נבחרים,  סגולה  ליחידי  שנאמרו  הלבבות", 

הספרים "פחד יצחק".
נייר מכתבים רשמי. 28  )6 עמודים כתובים בכתיבה תמה ונאה(,  ]3[ דף 

ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק, עם מדבקות לחיזוק חורי התיוק.
 – יצחק  "פחד  בספר  קלים(  העתקה  )בשיבושי  נדפסו  שלפנינו  המכתבים 

אגרות וכתבים", אגרות כד וכה.

פתיחה: $600 
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318. Two Good Year Letters from Rabbi Yosef Dov HaLevy 
Soloveitchik of Boston
Two letters from R. Yosef Dov HaLevi Soloveitchik. Boston, Tishrei 
1965 and Cheshvan 1967.
The first letter, addressed to R. Pinchas Peli, editor of the Panim 
el Panim weekly, contains blessings for a good year: "Please 
accept my heartfelt seasonal blessings. A good sealing for a year 
of life and peace, happiness and greatness, accomplishment and 
creation, mental wellbeing and peace of mind. May his home be a 
well-watered garden filled with blessing".
The second letter is addressed to R. Menachem Porush, president 
of Agudath Israel in Jerusalem, in response to his good year letter: 
"I thank him for his words and blessings, may he too be blessed, 
and through him his entire household should be blessed, with 
heavenly kindness and all good things".
Enclosed: a copy of the letter of R. Menachem Porush to R. 
Soloveitchik, dated Elul 1967, in which he excitedly reports of 
the return of the Jewish people to the holy sites in Eretz Israel: 
"This blessing and prayer is sent this time, thank G-d, from 
Jerusalem, our complete Holy City, from near the remnant of our 
Holy Temple… the Western Wall, and from near the tombs of our 
forefathers in Hebron…".
R. Yosef Dov HaLevi Soloveitchik (1903-1993), son of R. Moshe 
son of R. Chaim of Brisk. He served as rabbi of several prominent 
cities and communities in the United States, and was the dean 
of Yeshiva University in the US. He was close in spirit to the 
yeshiva world, yet stood at the helm of Modern-Orthodox Jewry 
in the United States, and was very active in disseminating and 
presenting Judaism to American Jewry. Many thousands attended 
his lectures, and were greatly impacted by him. Many books in 
Halacha, Aggadah and Jewish philosophy were published based 
on his writings and lectures. His profound philosophy served as 
an inspiration to many.
Two aerograms. Approx. 30 cm. Good condition. Creases and 
folding marks. Filing holes. Enclosed: [1] leaf, typewritten copy 
of letter from R. Menachem Porush. 28 cm. Thin paper. Good 
condition.

Opening price: $600

318. שני מכתבי "שנה טובה" מרבי יוסף דוב הלוי סולובייציק מבוסטון
שני מכתבים מאת הגאון רבי יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק. בוסטון, תשרי תשכ"ו וחשון תשכ"ח ]1965-1967[.

המכתב הראשון, נשלח אל הרב פנחס פלאי עורך השבועון "פנים אל פנים" בברכת שנה טובה: "יקבל גם ברכתי הלבבית 
לתקופת השנה. גמר חתימה טובה לשנת חיים ושלום, אושר וגדולה, הישג ויצירה, בריאות הנפש ושלווות הנפש. יהי 

ביתו כגן רוה מלא ברכה".
המכתב השני נשלח אל הרב מנחם פרוש, יו"ר אגודת ישראל בירושלים, כתשובה למכתב שנה טובה: "אני מודה למע"כ 

על דבריו וברכותיו, יבורך גם הוא, ועל ידו יתברכו כל אנשי ביתו, בחסדי שמים ובכל מילי דמיטב".
מצורף: העתק מכתבו של הרב מנחם פרוש אל הרב סולובייצ'יק, מחודש אלול תשכ"ז, בו הוא כותב בהתרגשות על שיבת 
עם ישראל אל המקומות הקדושים בארץ ישראל: "הברכה והתפלה הזאת שלוחה הפעם, הודות להשי"ת, מירושלים עיר 

קדשנו השלימה, מעל יד שריד בית קדשנו... הכותל המערבי, ומעל יד קברי אבות אשר בחברון...".
הגאון רבי יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק )תרס"ג-תשנ"ג(, בן רבי משה בן הגר"ח מבריסק. כיהן ברבנות במספר ערים וקהילות 
חשובות בארה"ב ועמד בראש "ישיבה יוניברסטי" בארה"ב. היה קרוב ברוחו לעולם הישיבות, אך עמד בראש היהדות 
האורתודוכסית-מודרנית בארה"ב. פעל רבות להפצת היהדות ולהסברתה בקרב יהודי אמריקה. אלפים רבים היו באים 
ובפילוסופיה  יצאו לאור ספרים רבים בהלכה, באגדה  ומשיעוריו  והושפעו ממנו רבות. מכתביו  לשמוע את הרצאותיו 

יהודית. הגותו העמוקה מהווה מקור השראה לרבים. 
שתי אגרות אויר, כ-30 ס"מ. מצב טוב. קמטים וסימני קיפול. נקבי תיוק. מצורף: ]1[ דף, העתק מוקלד במכונת כתיבה של 

מכתב הרב מנחם פרוש. 28 ס"מ. נייר דק. מצב טוב.

פתיחה: $600 
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319. Interesting Letter from Rabbi Chaim 
Kanievsky – 1977
Letter handwritten and signed by R. Chaim 
Kanievsky. Bnei Brak, [ca. 1977].
Addressed to "the prominent Torah scholar", R. 
Efraim Borodiansky, who had sent him comments 
on one of his books. R. Chaim thanks him for taking 
the time to study his book, and for his valuable 
comments, and writes that he is sending him as a 
gift the last two books he has published – Nachal 
Eitan and Siach HaSadeh part II. He asks R. Efraim 
to apprise him of which of his books he already 
possesses, so that he can send him the rest (the two 
books he mentions were printed in 1977, and the 
letter was dated accordingly).
The recipient of the letter, R. Efraim Borodiansky 
(1910-1990), was one of the leading and renowned 
Torah scholars of the past generation. He 
disseminated Torah in various yeshivot and 
kollelim, and was one of the editors-in-chief of the 
Encyclopedia Talmudit. In 1943, he was appointed 
lecturer of the Etz Chaim yeshiva in Jerusalem (it was 
there that the young Shmuel Auerbach, later dean of 
the Maalot HaTorah yeshiva, studied Torah from 
him, considering him his prime teacher). He later 
founded the Mir yeshiva in Jerusalem, together with 
his teacher R. Eliezer Yehuda Finkel, and served as 
the first lecturer in the yeshiva. In 1949, he served as 
lecturer in the Lomza yeshiva in Petach Tikva (during 
which time the student R. Chaim Kanievsky studied there, and that is possibly were they made acquaintance), 
and later taught Torah in other Torah institutions. 
Postcard. Approx. 10 autograph lines. 14.5 cm. Fair-good condition. Creases and stains.

Opening price: $300

319. מכתב מעניין מהגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א 
- תשל"ז

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי חיים קניבסקי. בני ברק, 
]תשל"ז בקירוב[.

נשלח אל "הגאון הגדול" רבי אפרים בורודיאנסקי, לאחר ששלח 
לו על כך "ששם לבו  לו הערות על אחד מספריו. הגר"ח מודה 
לו  וכותב שהוא שולח  וגם על ההערות היקרות",  לעיין בספרי, 
– "נחל איתן" ו"שיח  במתנה את שני ספריו האחרונים שהדפיס 
שלי  ספרים  איזה  להודיעני  יוכל  "אם  ומבקש  ב'  חלק  השדה" 
נמצאים אצלו, אוכל לשלוח אלו שחסרים בעז"ה" ]שני הספרים 

הנ"ל נדפסו בשנת תשל"ז, ומכאן תארוך המכתב לשנה זו[. 
מגדולי  )תר"ע-תש"נ(,  בורודיאנסקי  אפרים  רבי  המכתב,  מקבל 
גאוני הדור האחרון, המפורסמים בעולם התורה. עסק בהרבצת 
של  הראשיים  מהעורכים  והיה  ובכוללים,  בישיבות  תורה 
"האנציקלופדיה התלמודית". בשנת תש"ג נתמנה לר"מ בישיבת 
שמואל  הנער  מפיו  תורה  קיבל  )שם  בירושלים  חיים"  "עץ 
את  התורה", שהחשיב  "מעלות  ישיבת  ראש  לימים  אויערבאך, 
"ישיבת מיר"  יותר הקים את  ר' אפרים לרבו המובהק(. מאוחר 
והיה  פינקל,  יהודה  אליעזר  רבי  ורבו  מורו  עם  יחד  בירושלים, 
הר"מ הראשון בישיבה. בשנת תש"ט כיהן כשנה כר"מ בישיבת 
לומז'ה בפתח תקוה )באותה תקופה למד בישיבה הבחור ר' חיים 
הרביץ  מכן  ולאחר  ביניהם(,  ההיכרות  שמשם  ויתכן  קניבסקי, 

תורה במקומות תורה נוספים. 
גלויית דואר. כ-10 שורות בכתב ידו. 14.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 

קמטים וכתמים.

פתיחה: $300 
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320. מכתב שו"ת ארוך מאת האדמו"ר מסיגט בעל "עצי חיים" - עם שורה בכתב-
יד קדשו וחתימתו 

מכתב ארוך )4 עמ' גדולים(, מאת הגאון האדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים בעל "עצי חיים" אב"ד 
סיגעט. סיגט, ]טבת תרע"ט 1918[.

תשובה הלכתית ארוכה שנשלחה אל הגאון רבי דוד שפרבר )שכיהן אז כדומ"ץ בעיר פאליאן(. 
כתיבת יד סופר, עם שורה בכתב-ידו של האדמו"ר וחתימתו: "ידידו הדושת"ה באהבה רבה ומחכה 

לשמוע ממנו אך טוב, חיים צבי טייטלבוים".
הגאון הקדוש רבי חיים צבי טייטלבוים, בעל ה"עצי חיים" )תר"מ-תרפ"ו(, בנו של האדמו"ר בעל 
סיגט  ואב"ד  כרב  מקומו  תרס"ד ממלא  ומשנת  טייטלבוים,  ליפא  יו"ט  חנניה  רבי  יו"ט"  "קדושת 
וכאדמו"ר לחסידי סיגט. חתן האדמו"ר רבי שלום אליעזר האלברשטאם מראצפרט בנו של ה"דברי 
ורבי  יחזקאל שרגא משינאווא  וביחוד לדודיו האדמו"רים רבי  נסע לצדיקי הדור,  חיים" מצאנז. 
וביראת שמים.  ומופלג בקדושה  גדול בתורה  יהושע מבעלז.  רבי  וכן להאדמו"ר  ברוך מגורליץ, 
אמרו עליו שמעולם לא שכח דבר מתלמודו וכן נודע בפקחותו הרבה. זמן קצר לאחר מינויו בגיל 
24 ]![ לרב העיר סיגט ]בירת מחוז מרמרוש[ ואדמו"ר לחסידי סיגט, תפס את מקומו כאחד ממנהיגי 
יהדות הונגריה, שקבעו את הדרך בהנהגה הארצית של הלשכה האורתודוכסית במדינה. השפעתו 
היתה רבה כמעט על כל הקהילות החרדיות בהונגריה, הן במגזר החסידי והן במגזר האשכנזי. 
במקומות  וביחוד  בקהילות,  ושוחטים  דיינים  ומינוי  רבנים  בבחירת  מכריע  משקל  היה  לעמדתו 
שישבו בהם חסידי סיגט ]שהיתה החסידות הגדולה והמרכזית באזור מרמרוש[. ה"עצי חיים" היה 

רבו המובהק של אחיו הצעיר האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר.
מקבל המכתב: הגאון החסיד רבי דוד שפרבר )תרל"ז-תשכ"ב(, מגדולי רבני גליציה ורומניה. נולד 
בזבלטוב למשפחת חסידי קוסוב-ויז'ניץ. תלמיד מובהק של הגאון רבי מאיר אריק, תלמידו ועורך 
כתביו של האדמו"ר רבי משה הגר מקוסוב בעל "אזור האמונה". הסתופף בצילם של האדמו"רים 
ה"חקל יצחק" מספינקא וה"אהבת ישראל" מויז'ניץ. משנת תרס"ח כיהן כדיין ומו"צ בהאוואש-

עגונות  בהיתרי  )קראנשטאדט(. התפרסם  בבראשוב  רב  תרפ"ב  ומשנת  )פאליען-ריסקווא(  מעזא 
השואה. בחורף תש"י עלה לארץ ישראל. בארץ נודע בשם "הרב מבראשוב" והיה מראשי "מועצת 
גדולי התורה" ו"החינוך העצמאי" בארץ-ישראל. בעל "אפרקסתא דעניא", "מכתם לדוד", "תהלה 

לדוד" ועוד ספרים.
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   29 של האדמו"ר.  רשמי  מכתבים  נייר  כתובים(,  עמודים   4( כפול  דף   ]1[

כתמים. קרעים בקפלי הנייר, ללא פגיעה בטקסט.
התשובה נדפסה בספרו שו"ת עצי חיים )סיגט, תרצ"ט(, חלק יורה דעה, סימן ט"ו.

פתיחה: $2500

Chassidut – Lettersחסידות - מכתבים 
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320. Long Letter of Responsum from the Atzei Chaim, Rebbe of Sighet – 
With One Line in His Handwriting, Signed 
Long letter (four large pages) from Rebbe Chaim Tzvi Teitelbaum, author of Atzei 
Chaim, Rabbi of Sighet. Sighet (Sighetu Marmației), [1918]. 
A long halachic responsum sent to R. David Sperber (who served at the time as 
a posek in Polien Riskeve). Written by a scribe, with one line handwritten by the 
rebbe and signed: "His friend… with much love, awaiting to hear from him only 
good, Chaim Tzvi Teitelbaum". 
Rebbe Chaim Tzvi Teitelbaum, author of Atzei Chaim (1880-1926), son of Rebbe 
Chananya Yom Tov Lipa Teitelbaum, the Kedushat Yom Tov. In 1904, he succeeded 
his father as rabbi of Sighet and as rebbe of the Sighet Chassidic court. He was the 
son-in-law of Rebbe Shalom Eliezer Halberstam of Ratzfert son of the Divrei Chaim 
of Sanz. He frequented the courts of the Tzaddikim of his generation, in particular 
his uncles Rebbe Yechezkel Shraga of Shinova and R. Baruch of Gorlitz, as well 
as Rebbe Yehoshua of Belz. He was an outstanding Torah scholar, exceptionally 
holy and G-d-fearing. Reputedly, he never forgot anything he learned, and he 
was renowned from his great perspicacity. Shortly following his appointment as 
rabbi and rebbe of Sighet (capital of the Maramureș county) at the age of 24 (!), 
he became known as one of the leaders of Hungarian Jewry, who established the 
national policies of the Orthodox bureau of the country. He had a great impact over 
almost all Orthodox communities in Hugnary, whether in Chassidic or Ashkenazi 
circles. His opinion bore weight regarding the appointment of rabbis, dayanim 
and shochatim, especially in communities with a dominant constituency of Sighet 
Chassidim (Sighet was the largest and principal Chassidic court in Maramureș). He 
was the prime teacher of his younger brother Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar. 
The recipient of the letter, R. David Sperber (1877-1962), leading Galician and 
Romanian rabbi. Born in Zablotov to a family of Kosov-Vizhnitz Chassidim, he 
was a close disciple of R. Meir Arik. He also studied under Rebbe Moshe Hager of 
Kosov, author of Ezor HaEmunah, and arranged the latter's writings for printing. 
He frequented the courts of the Chakal Yitzchak, rebbe of Spinka, and the Ahavat 
Yisrael of Vizhnitz. From 1908, he served as dayan and posek in Polien Riskeve 
(Poienile de sub Munte), and from 1922, as rabbi of Braşov (Kronstadt). He was 
renowned for the marriage permits he issued for agunot in the aftermath of the 
Holocaust. In the winter of 1950, he immigrated to Eretz Israel, where he became 
known as "the rabbi of Braşov", and served as a leader of the Moetzet Gedolei 
HaTorah and Chinuch HaAtzma'i. He authored Afarkasta D'Anya, Michtam 
LeDavid, Tehillah LeDavid, and other books.
[1] double leaf (four written pages), official stationery of the rebbe. 29 cm. Good-
fair condition. Stains. Tears to folds, not affecting text.
This responsum was printed in Responsa Atzei Chaim (Sighet, 1939), Yoreh De'ah, 
section 15.

Opening price: $2500

כתובות ונישואין

320b



341

חסידות – מכתבים

322. מכתב ברכת "שנה טובה" מאת האדמו"ר 
רבי חיים הגר מקוסוב )השני( - קוסוב, תרצ"ו

מכתב ברכה ל"שנה טובה ומבורכת", בחתימתו וחותמתו 
של האדמו"ר רבי חיים הגר אב"ד קוסוב. ]קוסוב, תרצ"ו 

.]1936
נשלח אל רבי דוד שפרבר אב"ד בראשוב. במכתבו מברך 
האדמו"ר: "הנני בזה לברכו בברכת שנה טובה ומבורכת, 
צדיקים  של  בספרן  ויחתם  יכתב  וישועה.  גאולה  בשנת 
לאלתר לחיים טובים נעימים ומאושרים, ויתברך ממקור 
יוצ"ח  כל  עם  נחת  ורוב  והצלחה  ברכה  לשנת  הברכות 
תורת  ללמוד  שיוכל  לו  יעזור  והשי"ת  כב"ב שיחי',  ועם 
ד' תמימה מתוך הרחבת הדעת והזמן, כאשר עם נפשו 

לטובה...".
האדמו"ר רבי חיים הגר אב"ד קוסוב )תר"ס?-תש"ג, אנצ' 
לחסידות, א', עמ' תקלט-תקמ; אנצ' לחכמי גליציה, ב', 
עמ' 34-36(, בן האדמו"ר רבי משה מקוסוב – בעל "לקט 
עני" ו"אזור האמונה". הוסמך לרבנות על ידי רבי אברהם 
אברהם".  "מחזה  בעל   – ברודי  אב"ד  שטיינברג  מנחם 
לאדמו"ר  הוכתר  תרפ"ה,  בשנת  אביו,  פטירת  לאחר 
ואב"ד בקוסוב. היה אדמו"ר לאלפי חסידים, שהמפורסם 
שבהם היה הגאון רבי דוד שפרבר אב"ד בראשוב )מקבל 
דוד  רבי  עם  יחד  בארץ  ביקר  תרצ"ה  בשנת  המכתב(. 
שפרבר. חיבר שלשה ספרים בהלכה ואגדה, ולא הספיק 

להדפיסם. נספה בשואה.
)תרל"ז- שפרבר  דוד  רבי  החסיד  הגאון  המכתב:  מקבל 

בזבלטוב  נולד  ורומניה.  גליציה  רבני  מגדולי  תשכ"ב(, 
למשפחת חסידי קוסוב-ויז'ניץ. תלמיד מובהק של הגאון 
האדמו"ר  של  כתביו  ועורך  תלמידו  אריק,  מאיר  רבי 
– אביו של  "אזור האמונה"  בעל  הגר מקוסוב  רבי משה 
של  בצילם  הסתופף  שלפנינו.  המכתב  כותב  חיים  רבי 
ישראל"  וה"אהבת  יצחק" מספינקא  האדמו"רים ה"חקל 
בהאוואש- ומו"צ  כדיין  כיהן  תרס"ח  משנת  מויז'ניץ. 

בבראשוב  רב  תרפ"ב  ומשנת  )פאליען-ריסקווא(  מעזא 
השואה.  עגונות  בהיתרי  התפרסם  )קראנשטאדט(. 
בחורף תש"י עלה לארץ ישראל. בארץ נודע בשם "הרב 
מבראשוב" והיה מראשי "מועצת גדולי התורה" ו"החינוך 
דעניא",  "אפרקסתא  בעל  בארץ-ישראל.  העצמאי" 

"מכתם לדוד", "תהלה לדוד" ועוד ספרים.
]1[ דף. 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי.

פתיחה: $300

321. Letter from Rebbe Yisrael Shalom Yosef of Bohush
Letter signed by Rebbe Yisrael Shalom Yosef Friedman. [Bohush (Buhuși, Romania), 1922?].
Written by a scribe and signed by the rebbe. The letter, sent to his nephew (son-in-law of his brother-in-law) R. Avigdor 
Schorr, concerns familial matters.
Rebbe Yisrael Shalom Yosef Friedman (1855-1923), the second rebbe of Bohush, a prominent Romanian rebbe. Son and 
successor of the first rebbe of Bohush, R. Yitzchak, son of R. Shalom Yosef of Sadigura. He was named after his great-
grandfather R. Yisrael of Ruzhin (d. 1850) and after R. Yisrael's son R. Shalom Yosef of Sadigura (d. 1851). After his father's 
death in 1896, he succeeded him as rebbe in Bohush. Many Chassidim flocked to his court to receive his blessings, wise 
counsel and guidance, especially in medical matters. He established the Beit Yisrael Yeshiva in Bohush, assisted by his 
sons-in-law, R. Menachem Mendel Friedman and R. Yitzchak Twersky. His Torah teachings were only recently published 
under the title Pe'er Yisrael (Jerusalem, 1979-2009).
The recipient of the letter, R. Avigdor Schorr (d. 1929), was a descendant of R. Yisrael of Ruzhin and stepson of R. 
Avraham Matityahu of Shtefanesht (who, in his second marriage, married R. Avigdor's mother, the widow of R. Aharon 
Schorr of Berdichev). In 1890 he married the granddaughter of R. Yitzchak of Bohush, daughter of Rebbe Mordechai 
Zusia of Trisk and Iași. 
[1] leaf, official stationery. 21 cm. Good condition. Stains. Wear and folding marks. Mounted on paper for preservation.
The letter is dated 25th Tishrei 1932, however this seems to be a mistake of the scribe, since both Rebbe Yisrael Shalom 
Yosef Friedman and his nephew passed away in the 1920s.

Opening price: $300

321. מכתב מאת האדמו"ר רבי ישראל שלום יוסף מבוהוש
מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי ישראל שלום יוסף פרידמן. ]בוהוש[, תשרי 

]תרפ"ג? 1922?[.
כתיבת ידי סופר, עם חתימת יד קדשו של האדמו"ר. מכתב בענינים משפחתיים שנשלח 

אל אחיינו )"ח"ג" – חתן גיסי( רבי אביגדור שור.
רבי ישראל שלום יוסף פרידמן – האדמו"ר השני מבוהוש )תשרי תרט"ז-ניסן תרפ"ג -1855

1923(, מגדולי האדמו"רים ברומניה. בנו וממלא מקומו של רבי יצחק האדמו"ר הראשון 
מבוהוש )שהיה בנו של רבי שלום יוסף מסדיגורה(. שמו בישראל נקרא על שם זקניו רבי 
ישראל מרוז'ין ]שנפטר בשנת תר"י[ ובנו רבי שלום יוסף ]שנפטר בשנת תרי"א[. לאחר 
פטירת אביו בשנת תרנ"ו נתמנה על מקומו בבוהוש. חסידים רבים נהרו אל בית מדרשו, 
רפואה. הקים  בעניני  ועצותיו, בפרט  ולקבל את ברכותיו  נסעו להתייעץ  רבים  ואנשים 
את ישיבת "בית ישראל" בעירו בוהוש, על ידי חתניו רבי מנחם מנדל פרידמן ורבי יצחק 
טברסקי. דברי תורתו נדפסו רק בדורנו, בספר "פאר ישראל" )ירושלים, תשל"ט-תשס"ט(. 
מקבל המכתב הוא רבי אביגדור שור )נפטר י"ג תמוז תרפ"ט(, מצאצאי רבי ישראל מרוז'ין 
ובנו החורג של רבי אברהם מתתיהו משטפנשט )שנשא בזיווג שני את אמו אלמנת רבי 
אהרן שור מברדיטשוב(. בשנת תר"נ נשא את נכדת רבי יצחק מבוהוש, בתו של האדמו"ר 

רבי מרדכי זוסיא מטריסק ויאסי.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי וסימני קיפול. מודבק על 

דף לשימור.
התאריך במכתב הוא "כ"ה תשרי תרצ"ג"]![. נראה שזו טעות הסופר, שכן בשנת תרצ"ג 
כבר לא היו בין החיים, לא הדוד האדמו"ר כותב המכתב, ולא רבי אביגדור שור מקבל 

המכתב.

פתיחה: $300
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322. Letter from Rebbe Chaim Hager of 
Kosov (the Second) – Blessings for the 
New Year – Kosov, 1936
Letter of blessings for the New Year, signed 
and stamped by Rebbe Chaim Hager Rabbi of 
Kosov. [Kosov (Kosiv), 1936].
The letter is addressed to R. David Sperber, 
Rabbi of Braşov, and includes a lengthy 
blessing for the New Year. 
Rebbe Chaim Hager Rabbi of Kosov (1900?-
1942, Encyclopedia L'Chassidut, I, pp. 539-540; 
Encyclopedia L'Chachmei Galicia, II, pp. 34-36), 
son of Rebbe Moshe of Kosov – author of Leket 
Ani and Ezor HaEmunah. He was rabbinically 
ordained by R. Avraham Menachem Steinberg 
Rabbi of Brody – author of Machazeh Avraham. 
Following his father's passing in 1925, he was 
appointed rebbe and rabbi of Kosov. He served 
as rebbe to thousands of Chassidim, the most 
prominent of them being R. David Sperber 
Rabbi of Brașov (recipient of this letter). In 
1935, he visited Eretz Israel together with R. 
David Sperber. He authored three books on 
halachah and aggadah, yet he did not have the 
opportunity to publish them. He perished in 
the Holocaust.
The recipient of the letter, R. David Sperber 
(1877-1962), leading Galician and Romanian 
rabbi. Born in Zablotov to a family of Kosov-
Vizhnitz Chassidim, he was a close disciple of R. 
Meir Arik. He also studied under Rebbe Moshe 
Hager of Kosov, author of Ezor HaEmunah, 
and arranged the latter's writings for printing. 
He frequented the courts of the Chakal Yitzchak, rebbe of Spinka, and the Ahavat Yisrael of Vizhnitz. From 1908, 
he served as dayan and posek in Polien Riskeve (Poienile de sub Munte), and from 1922, as rabbi of Braşov 
(Kronstadt). He was renowned for the marriage permits he issued for agunot in the aftermath of the Holocaust. 
In the winter of 1950, he immigrated to Eretz Israel, where he became known as "the rabbi of Braşov", and served 
as a leader of the Moetzet Gedolei HaTorah and Chinuch HaAtzma'i. He authored Afarkasta D'Anya, Michtam 
LeDavid, Tehillah LeDavid, and other books.
[1] leaf. 22.5 cm. Good condition. Stains and wear. 

Opening price: $300

323. מכתב בדברי תורה מאת האדמו"ר רבי חיים הגר 
מקוסוב )השני( ומאת רבי שרגא הלוי - קוסוב, תרע"ז

מכתב ארוך בדברי תורה בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי 
חיים הגר אב"ד קוסוב. ]קוסוב, תרע"ז 1917[.

כדומ"צ  אז  שכיהן  בראשוב,  אב"ד  שפרבר  דוד  רבי  אל  נשלח 
לאחר  הגר.  משה  רבי  האדמו"ר  אביו  ממקורבי  והיה  בפאליאן, 
רבי  של  מכתבו  כי  מוסיף  הוא  האגער"(,  חיים  )"הק'  החתימה 
דוד הובא לפני אביו האדמו"ר: "בקשותיו היו לעיני כ"ק אאמו"ר 

שליט"א, וי"ר שיקויים בו ברכותיו הטהורים. הנ"ל".
על גבי הדף הערות בכתב ידו של מקבל המכתב, רבי דוד שפרבר. 
"שרגא הלוי"  נוסף בדברי תורה, החתום  לאחר המכתב, מכתב 

]לא התבררה לנו זהותו של כותב המכתב השני[.
אנצ'  )תר"ס?-תש"ג,  קוסוב  אב"ד  הגר  חיים  רבי  האדמו"ר 
עמ'  ב',  גליציה,  לחכמי  אנצ'  תקלט-תקמ;  עמ'  א',  לחסידות, 
34-36(, בן האדמו"ר רבי משה מקוסוב – בעל "לקט עני" ו"אזור 
שטיינברג  מנחם  אברהם  רבי  ידי  על  לרבנות  הוסמך  האמונה". 
בשנת  אביו,  פטירת  לאחר  אברהם".  "מחזה  בעל   – ברודי  אב"ד 
לאלפי  אדמו"ר  היה  בקוסוב.  ואב"ד  לאדמו"ר  הוכתר  תרפ"ה, 
אב"ד  שפרבר  דוד  רבי  הגאון  היה  שבהם  שהמפורסם  חסידים, 
בראשוב )מקבל המכתב(. בשנת תרצ"ה ביקר בארץ יחד עם רבי 
הספיק  ולא  ואגדה,  בהלכה  ספרים  שלשה  חיבר  שפרבר.  דוד 

להדפיסם. נספה בשואה.
)תרל"ז-תשכ"ב(,  שפרבר  דוד  רבי  החסיד  הגאון  המכתב:  מקבל 
חסידי  למשפחת  בזבלטוב  נולד  ורומניה.  גליציה  רבני  מגדולי 
קוסוב-ויז'ניץ. תלמיד מובהק של הגאון רבי מאיר אריק, תלמידו 
"אזור  בעל  מקוסוב  הגר  משה  רבי  האדמו"ר  של  כתביו  ועורך 
– אביו של רבי חיים כותב המכתב שלפנינו. הסתופף  האמונה" 
וה"אהבת  מספינקא  יצחק"  ה"חקל  האדמו"רים  של  בצילם 
ישראל" מויז'ניץ. משנת תרס"ח כיהן כדיין ומו"צ בהאוואש-מעזא 
)קראנשטאדט(.  בבראשוב  רב  תרפ"ב  ומשנת  )פאליען-ריסקווא( 
לארץ  עלה  תש"י  בחורף  השואה.  עגונות  בהיתרי  התפרסם 
ישראל. בארץ נודע בשם "הרב מבראשוב" והיה מראשי "מועצת 
גדולי התורה" ו"החינוך העצמאי" בארץ-ישראל. בעל "אפרקסתא 

דעניא", "מכתם לדוד", "תהלה לדוד" ועוד ספרים.
]1[ דף כפול )הכולל כעמוד וחצי בכתב-ידו של רבי משה הגר, 
וכשני עמודים בכתב-ידו של רבי שרגא הלוי(. 21 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים וסימני קיפול.

פתיחה: $300
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323. Letter of Torah Thoughts from 
Rebbe Chaim Hager of Kosov (the 
Second) with a Letter from Rabbi 
Shraga HaLevi – Kosov, 1917
Long letter of Torah thoughts, handwritten 
and signed by Rebbe Chaim Hager Rabbi of 
Kosov. [Kosov (Kosiv), 1917]. 
The letter is addressed to R. David Sperber 
Rabbi of Braşov (who served at the time as 
a posek in Polien Riskeve), close Chassid of 
Rebbe Chaim's father, Rebbe Moshe Hager. 
Following the signature, Rebbe Chaim 
adds that R. David's letter was shown to his 
father, who then blessed him. 
With notes handwritten by the recipient of 
the letter, R. David Sperber.
The letter is followed by another letter of 
Torah thoughts, signed "Shraga HaLevi" 
(we were not able to identify the writer).
Rebbe Chaim Hager Rabbi of Kosov 
(1900?-1942, Encyclopedia L'Chassidut, 
I, pp. 539-540; Encyclopedia L'Chachmei 
Galicia, II, pp. 34-36), son of Rebbe Moshe 
of Kosov – author of Leket Ani and Ezor 
HaEmunah. He was rabbinically ordained 
by R. Avraham Menachem Steinberg Rabbi 
of Brody – author of Machazeh Avraham. 
Following his father's passing in 1925, he was appointed rebbe and rabbi of Kosov. 
He served as rebbe to thousands of Chassidim, the most prominent of them being 
R. David Sperber Rabbi of Brașov (recipient of this letter). In 1935, he visited Eretz 
Israel together with R. David Sperber. He authored three books on halachah and 
aggadah, yet he did not have the opportunity to publish them. He perished in the 
Holocaust.
The recipient of the letter, R. David Sperber (1877-1962), leading Galician and 
Romanian rabbi. Born in Zablotov to a family of Kosov-Vizhnitz Chassidim, he 
was a close disciple of R. Meir Arik. He also studied under Rebbe Moshe Hager of 
Kosov, author of Ezor HaEmunah, and arranged the latter's writings for printing. 
He frequented the courts of the Chakal Yitzchak, rebbe of Spinka, and the Ahavat 

323a323b

Yisrael of Vizhnitz. From 1908, he served as dayan and posek in Polien Riskeve 
(Poienile de sub Munte), and from 1922, as rabbi of Braşov (Kronstadt). He was 
renowned for the marriage permits he issued for agunot in the aftermath of the 
Holocaust. In the winter of 1950, he immigrated to Eretz Israel, where he became 
known as "the rabbi of Braşov", and served as a leader of the Moetzet Gedolei 
HaTorah and Chinuch HaAtzma'i. He authored Afarkasta D'Anya, Michtam 
LeDavid, Tehillah LeDavid, and other books.
[1] double leaf (approx. one and a half pages handwritten by R. Moshe Hager 
and approx. two pages handwritten by R. Shraga HaLevi). 21 cm. Good condition. 
Stains and folding marks.

Opening price: $300



344

ספטמבר 2020

324. Letter from Rebbe Pinchas Hager of 
Borşa – Borşa, 1934 – Blessings for Shavuot 
and the Receiving of the Torah
Letter handwritten and signed by Rebbe Pinchas 
Hager of Borşa. [Borşa], 1934.
The letter is addressed to R. David Sperber Rabbi 
of Braşov, thanking him for money he sent as a 
wedding gift. It was written close to Shavuot, 
and the rebbe adds blessings: "May we merit 
receiving the Torah and keeping it with much 
goodness and pleasure".
Rebbe Pinchas Hager of Borşa (d. 1941) was the 
son of Rebbe Baruch Hager of Vizhnitz. In 1893 he 
settled in Borşa, Maramureş, where he established 
his court numbering hundreds of Chassidim. He 
was famed as an outstanding Torah scholar well 
versed in kabbalistic teachings, a wonder-worker 
and a great philanthropist. His son, R. Yitzchak 
Meir, succeeded him as rebbe in Sighet (Sighetu 
Marmației), until he and his family perished in 
the Holocaust.
The recipient of the letter, R. David Sperber (1877-
1962), leading Galician and Romanian rabbi. 
Born in Zablotov to a family of Kosov-Vizhnitz 
Chassidim, he was a close disciple of R. Meir Arik. 
He also studied under Rebbe Moshe Hager of 
Kosov, author of Ezor HaEmunah, and arranged 
the latter's writings for printing. He frequented 
the courts of the Chakal Yitzchak, rebbe of Spinka, 
and the Ahavat Yisrael of Vizhnitz. From 1908, 
he served as dayan and posek in Polien Riskeve 
(Poienile de sub Munte), and from 1922, as rabbi 
of Braşov (Kronstadt). He was renowned for the marriage permits he issued for agunot in the aftermath of the 
Holocaust. In the winter of 1950, he immigrated to Eretz Israel, where he became known as "the rabbi of Braşov", 
and served as a leader of the Moetzet Gedolei HaTorah and Chinuch HaAtzma'i. He authored Afarkasta D'Anya, 
Michtam LeDavid, Tehillah LeDavid, and other books.
[1] leaf, official stationery. 22 cm. Good condition. Stains. Folding marks and creases. Minor marginal tears.

Opening price: $300

מבורשא  הגר  פנחס  רבי  האדמו"ר  מאת  מכתב   .324
ולקבלת  השבועות  לחג  ברכות   - תרצ"ד  בורשא,   -

התורה

מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי פנחס הגר. ]בורשא[, 
]כ"ה אייר[ תרצ"ד ]1934[.

על  תודה  מכתב  בראשוב.  אב"ד  שפרבר  דוד  רבי  אל  נשלח 
השבועות  לחג  סמוך  נכתב  המכתב  חתונה.  למתנת  כסף  קבלת 
והאדמו"ר מברך: "ונזכה לקבלת תוה"ק ולקיימה ברב טוב ונחת... 
ידידו הדוש"ט... ומעתיר בעדו לטובה וחפץ ברוב טובו והצלחתו... 

הק' פינחס בהרב הצדיק ]---[ זצלה"ה".
האדמו"ר  בן  תש"א(,  )נפטר  מבורשא  הגר  פנחס  רבי  האדמו"ר 
רבי ברוך הגר מוויז'ניץ. בשנת תרנ"ג התיישב בבורשא שבחבל 
נודע  חסידים.  מאות  שמנתה  חצרו  את  הקים  שם  מארמארוש, 
כלמדן מופלג ובקי בחכמת הקבלה, כפועל ישועות ובעל צדקה 
גדול. בנו רבי יצחק מאיר מילא את מקום אביו באדמו"רות בעיר 

סיגעט, עד שנספה בשואה עם משפחתו.
)תרל"ז-תשכ"ב(,  שפרבר  דוד  רבי  החסיד  הגאון  המכתב:  מקבל 
חסידי  למשפחת  בזבלטוב  נולד  ורומניה.  גליציה  רבני  מגדולי 
קוסוב-ויז'ניץ. תלמיד מובהק של הגאון רבי מאיר אריק, תלמידו 
"אזור  בעל  מקוסוב  הגר  משה  רבי  האדמו"ר  של  כתביו  ועורך 
יצחק"  ה"חקל  האדמו"רים  של  בצילם  הסתופף  האמונה". 
כדיין  כיהן  מויז'ניץ. משנת תרס"ח  ישראל"  וה"אהבת  מספינקא 
רב  תרפ"ב  ומשנת  )פאליען-ריסקווא(  בהאוואש-מעזא  ומו"צ 
השואה.  עגונות  בהיתרי  התפרסם  )קראנשטאדט(.  בבראשוב 
בחורף תש"י עלה לארץ ישראל. בארץ נודע בשם "הרב מבראשוב" 
והיה מראשי "מועצת גדולי התורה" ו"החינוך העצמאי" בארץ-

לדוד"  "אפרקסתא דעניא", "מכתם לדוד", "תהלה  ישראל. בעל 
ועוד ספרים.

סימני  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   22 רשמי.  מכתבים  נייר  דף,   ]1[
קיפול וקמטים. קרעים קלים בשולי הדף.

324פתיחה: $300
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325. Letter from R. Shmuel Aharon Rubin 
Rabbi of Kortshin, Disciple of the Divrei 
Chaim of Sanz – Kortshin, 1876
Letter handwritten and signed by R. Shmuel 
Aharon Rubin Rabbi of Kortshin. Kortshin 
(Korczyna, Poland), Adar 1876.
Letter of friendship addressed to his friend R. 
Herzle Goldenstern of Lviv: "I hereby send him 
my letter, a remembrance of love…". Further in 
the letter, he informs him that he was notified 
by person from Lviv [who was on his way to 
Eretz Israel] "…that he is not well. I therefore 
request that he please inform me of his good 
health, and may G-d satisfy him with length 
of days and grant him strength, and may he 
rejoice with the joy of Purim… His friend, 
who seeks his wellbeing with much love, 
Shmuel Aharon Rubin".
R. Shmuel Aharon Rubin (1825-1877), a leading 
Polish-Galician rabbi and prominent disciple 
of the Divrei Chaim, rebbe of Sanz, whom he 
followed after the passing of his first teacher, R. 
Aryeh Leib of Vishnitsa, author of Aryeh Debei 
Ila'i. He served as rabbi of Zborov (on the 
Hungarian-Galician border) and from 1867, of 
Kortshin. In 1875, he spent several months in 
Lviv, preparing for print his teacher's responsa 
work – Divrei Chaim, published that year. The 
Divrei Chaim expressed his satisfaction of R. 
Shmuel Aharon's work in proofreading and 
editing his books. R. Shmuel Aharon left behind many compositions, of which only one was published in his 
lifetime – Beit Aharon on the laws of Gittin (Lviv, 1876); the others remain in manuscript. Some were eventually 
published by his descendants in Eretz Israel, in the 1960s-1990s.
The recipient of the letter, R. Herzle Goldenstern of Lviv, was a prominent Chassid of Sanz. According to various 
sources, he was the author of the anonymous polemic booklets published during the controversy between Sanz 
and Sadigura: Knesset HaGedola VeDivrei Chachamim (Lviv, 1869), Shever Poshim (Lviv, 1869), Tochachat 
Megulah (Lviv, 1874) and others. 
Postcard. 12 X 8.5 cm. Good condition. Postmarks and embossed stamp of R. Shmuel Aharon Rubin. 

Opening price: $500

קורטשין,  אב"ד  רובין  אהרן  שמואל  רבי  מכתב   .325
תלמיד ה"דברי חיים" מצאנז - קורטשין, תרל"ו

רובין  אהרן  שמואל  רבי  הגאון  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתב 
אב"ד קורטשין. קורטשין )קורצ'ין Korczyna, פולין(, אדר תרל"ו 

.]1876[
מלבוב:  גולדנשטרן  הירצלי  רבי  רעו  אל  שנשלח  מכתב-ידידות 
"הנני שולח לכ"ת מכתבי מזכרת אהבה...". בהמשך המכתב הוא 
כותב כי נודע לו מאיש אחד שהגיע מלבוב ]בדרכו לארץ ישראל[ 
להודיעני  ימחול  אבקש  ע"כ  הבריאות.  בקו  איננו  כ"ת  "...כי 
ועל חזקת הגוף  ישביעהו  ימים  וד' הטוב אורך  מבריאותו הטוב, 
רבה,  באהבה  הדו"ש  ידידו  פורים...  בשמחת  וישמח  יעמידהו, 

שמואל אהרן ראבין".
הגאון רבי שמואל אהרן רובין )תקפ"ה-תרל"ז(, מגדולי רבני פולין-
גליציה ומגדולי תלמידיו של האדמו"ר בעל "דברי חיים" מצאנז, 
אליו הגיע לאחר פטירת רבו הראשון רבי אריה ליב מווישניצא 
הונגריה- )גבול  בזבארוב  ברבנות  כיהן  עילאי".  דבי  "אריה  בעל 
תרל"ה  בשנת  קורטשין.  ברבנות  כיהן  תרכ"ז  ומשנת  גליציה( 
שהה כמה חודשים בעיר לבוב לשם עריכת ספר השו"ת של רבו 
ה"דברי חיים" שנדפס באותה שנה, ורבו המחבר הביע קורת רוח 
רבה מעבודתו של הרב מקורטשין בהגהת ועריכת הספרים. רבי 
שמואל אהרן השאיר אחריו חיבורים רבים, שרק אחד מהם נדפס 
בחייו – "בית אהרן" על הלכות גיטין )למברג, תרל"ו( – והאחרים 
נותרו בכתבי-יד. חלקם נדפסו מאוחר יותר בשנות התש"כ-תש"נ 

ע"י צאצאיו בארץ ישראל.
צאנז  מחסידי  מלבוב,  גולדנשטרן  הירצלי  רבי  המכתב,  מקבל 
המפורסמים. לפי מקורות שונים הוא היה המחבר של קונטרסי 
צאנז  בין  המחלוקת  בזמן  שהתפרסמו  האנונימיים  הפולמוס 
וסדיגורא: "כנסת הגדולה ודברי חכמים" )למברג, תרכ"ט(, "שבר 
תרל"ד(,  )למברג,  מגולה"  "תוכחת  תרכ"ט(,  )למברג,  פושעים" 

ועוד.
וחותמת  דואר  חותמות  טוב.  מצב  ס"מ.   12 X8.5 דואר,  גלויית 

תבליט של רבי שמואל אהרן ראבין.

פתיחה: $500
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שהיתה אחת הספריות החשובות של רבני פולין. היה לעזר רב להקמת "ישיבת חכמי לובלין", והיה 
האיש מאחורי הקלעים בניהולה הרוחני והגשמי. עם פטירת רבי מאיר שפירא, הקים את הועד הרוחני 
לניהול הישיבה, בראשות הגאון מקוזיגלוב, הגאון מטשעבין והאדמו"ר רבי משה'ניו מקראקא, ואת 

הועד האדמיניסטרטיבי לניהולה הכלכלי של הישיבה. 
מראשי  ופיוטרקוב.  פרעשוב  אב"ד שאץ,  בשואה(.  נספה  )תרנ"ב-תש"ג;  לאו  חיים  משה  רבי  הגאון 
"אגודת ישראל" ו"מועצת גדולי התורה". אחד מבניו ששרד את השואה וניצל הוא רבי ישראל מאיר 

לאו – הרב הראשי לישראל – המכהן כיום כרב הראשי לתל אביב.
 – פגיעות בטקסט  – עם  קרעים חסרים  ודהיית הטקסט.  בלאי  בינוני. כתמים,  ס"מ. מצב   52 דף,   ]1[

בשוליים ובקפלי הנייר )משוקמים במילוי נייר ובהדבקת נייר לשימור מאחור(.

פתיחה: $1000

326. תעודת "צורבא מרבנן" - ישיבת חכמי לובלין - בחתימות גדולי גאוני פולין 
וגליציה, חברי ה"שלטון הרוחני" של הישיבה - לובלין, אדר תרצ"ד

דף גדול מודפס, תעודת "צורבא מרבנן" לתלמיד ישיבת חכמי לובלין )"יח"ל"(, עם חתימות ידם של 
שפירא.  המהר"ם  פטירת  לאחר  ביח"ל",  הרוחני  ה"שלטון  חברי  וגליציה,  פולין  גאוני  גדולי  שבעת 

לובלין, ז' אדר תרצ"ד ]1934[.
תעודה מודפסת, עם מסגרת צבעונית, בחתימות ידם של: ה"נשיא רוחני" הגאון הקדוש רבי "משה בן 
מ' שלום יוסף זצ"ל" האדמו"ר מבויאן-קראקא; ה"נשיא" האדמו"ר רבי שלמה איגר מלובלין; הגאון 
רבי דוב בעריש ווידענפעלד אב"ד טשעבין; ראש הישיבה, הגאון רבי אריה צבי פרומר הרב מקוזיגלוב; 
מדרוהוביטש  ניסנבוים  וואלף  זאב  רבי  הגאון  פרעשוב;  אב"ד  לאו  חיים  משה  רבי  הגאון  ה"מזכיר" 

והגאון רבי שמואל פיהרר מקרוסנו. 
ה"שלטון הרוחני" ב"ישיבת חכמי לובלין" הוקם כדי להנהיג את הישיבה לאחר פטירת ראש הישיבה 
רבי מאיר שפירא, שנפטר בז' בחשון תרצ"ד )1933(. בתאריך ז' אדר תרצ"ד הופיעו חברי ה"שלטון 
הרוחני" בישיבה, בחנו את התלמידים, והעניקו למצטיינים תעודות "צורבא מרבנן". הנהגה זו שהייתה 
מורכבת מגדולי גאוני פולין וגליציה הנהיגה את הישיבה עד עלות הכורת על יהדות פולין במלחמת 

העולם השניה.
בראש ה"שלטון הרוחני" עמד הגאון הקדוש רבי משה'ניו פרידמן – האדמו"ר מבויאן-קראקא, שהנהיג 
את הישיבה במטרה להעלות ולהפיח הלאה את הלהט והרוח הגבוהה של הצטייינות מופלגת ועמל 

התורה. 
הגאון הקדוש רבי משה פרידמן – האדמו"ר ר' משה'ניו מקראקא בעל "דעת משה" )תרמ"א-תש"ג; 
יוסף  שלום  רבי  של  בנו  העולמית.  התורה"  גדולי  "מועצת  מראשי  מופלג,  גאון  בשואה(.  נספה 

מהוסיאטין וחתן דודו רבי מנחם נחום מבויאן. 
ראש הישיבה – הגאון מקוז'יגלוב – רבי אריה צבי פרומר )תרמ"ד-תש"ג; נספה בשואה(, מגאוני פולין 
הנודעים. גדול בנגלה ובנסתר. נכד האדמו"ר רבי דובריש מאושפיצין ותלמיד מובהק של בעל ה"אבני 
נזר" מסוכטשוב. אב"ד זאווירטשע, קוז'יגלוב וסוסנוביץ. ראש ישיבת סוכטשוב ולאחר פטירת רבי מאיר 
שפירא בשנת תרצ"ד )1933(, נתמנה למלא את מקומו בראשות "ישיבת חכמי לובלין". פעל רבות להפצת 

וחיזוק תקנת לימוד "הדף היומי" שייסד רבי מאיר שפירא. בעל שו"ת "ארץ צבי" ו"שיח השדה". 
הגאון מטשעבין – רבי דוב בעריש וויידנפלד )תרמ"א-תשכ"ו(, בנו של הגאון רבי יעקב אב"ד הרימלוב 
בעל "כוכב מיעקב", מגדולי גאוני גליציה. משנת תרפ"ג כיהן כאב"ד העיר טשעבין בגליציה, וכבר מימי 
צעירותו נודע כאחד מגדולי הגאונים ופוסקי הדור, וכידען בעל שליטה מוחלטת במרחבי ים התלמוד 
הבחורים  טובי  נהרו  אליה  חשובה,  ישיבה  בה  הקים  בטשעבין  כהונתו  בתקופת  הפוסקים.  וספרי 
ההנהלה  כחבר  האחריות  את  עצמו  על  קיבל  שפירא,  מאיר  רבי  פטירת  לאחר  בגליציה.  החריפים 
הרוחנית של ישיבת "חכמי לובלין", יחד עם הגאון מקוז'יגלוב רבי אריה צבי פרומר והאדמו"ר רבי 
משה'ניו פרידמן מקראקא. חסיד מקושר לאדמו"רי בעלז ולאדמו"רי בית רוז'ין. בשנות השואה נדד 
דרך סיביר ובוכרה, והגיע בשנת תש"ו לירושלים, בה הקים את ישיבת "כוכב מיעקב – טשעבין". הרב 
מטשעבין נערץ ע"י כל גדולי הדור, אדמו"רים וראשי הישיבות, בהם הגרא"ז מלצר, החזון איש והגרי"ז 
מבריסק. רבו האדמו"ר רבי אהרן מבעלז היה מפנה אליו את כל השאלות ההלכתיות החמורות. בחג 
השבועות הראשון לבואו לירושלים סר להתפלל בבית מדרשו של האדמו"ר הזקן מגור בעל "אמרי 

אמת", ומשראהו הרבי אמר: "היום נכבד בעשרת הדברות את התורה בעצמה".
 ,)228-231 עמ'  ב,  אזכרה,  אלה  )תרל"א-ת"ש,  מלובלין  האדמו"ר   – איגר  שלמה  רבי  הקדוש  הגאון 
בנו של האדמו"ר רבי אברהם איגר מלובלין. לאחר פטירת אביו בשנת תרע"ז החל לכהן כאדמו"ר 
בלובלין בבית מדרשם שברחוב לוברטובסקה בעיר. אחיו רבי עזריאל מאיר כיהן אף הוא באדמו"רות 
בעיר פילוב הסמוכה ללובלין. גאון מופלג ותלמיד חכם, שנודע גם בעושרו הרב ובספרייתו הגדולה, 
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326. Tzurba MeRabbanan Certificate – Chachmei Lublin Yeshiva – Signed by Leading Torah Scholars of Poland and Galicia, Members of the Yeshiva's 
Spiritual Committee – Lublin, Adar 1934

Galician Torah scholar. From 1923, he served as rabbi of Tchebin (Trzebinia), 
Galicia. Already in his youth, he was renowned as a foremost Torah scholar 
and halachic authority in his generation, with exceptional erudition in the entire 
Talmud and halachic literature. During his tenure in Tchebin, he established a 
prominent yeshiva, which attracted the finest, most astute students in Galicia. After 
the passing of R. Meir Shapiro, he joined the spiritual committee of the Chachmei 
Lublin yeshiva, together with the Gaon of Kozhiglov R. Aryeh Tzvi Frumer and 
Rebbe Moshe'nyu of Krakow. A Chassid, he was attached to the rebbes of the 
Belz and Ruzhin dynasties. During the Holocaust, he was exiled to Siberia then 
Bukhara, reaching Jerusalem in 1946, where he founded the Kochav MiYaakov – 
Tchebin yeshiva. The Tchebiner Rav was revered by all the leading rabbis of his 
times, rebbes and yeshiva deans, including R. Isser Zalman Meltzer, the Chazon 
Ish and R. Yitzchak Zev of Brisk. His teacher Rebbe Aharon of Belz would refer 
to him the gravest halachic questions. On his first Shavuot in Jerusalem, he went 
to pray in the Beit Midrash of the Imrei Emet, rebbe of Ger, who declared upon 
seeing him: "Today we shall honor the Torah itself with the reading of the Ten 
Commandments".
R. Shlomo Eger – Rebbe of Lublin (1871-1940, Eleh Ezkera, II, pp. 228-231), son of 
Rebbe Avraham Eger of Lublin. After the passing of his father in 1917, he began 
serving as rebbe in their Beit Midrash on Lubartowska St. in Lublin. His brother R. 
Ezriel Meir served as rebbe in Pilow (Puławy), near Lublin. An outstanding Torah 
scholar, he was also renowned for his great wealth and large library, which was 
one of the most prominent libraries belonging to Polish rabbis. Of great assistance 
in the founding of the Chachmei Lublin yeshiva, he was engaged behind the scenes 
in the spiritual and material management of the yeshiva. After the passing of R. 
Meir Shapiro, he established a spiritual committee to lead the yeshiva, headed by 
the Gaon of Kozhiglov, the Tchebiner Rav and Rebbe Moshe'nyu of Kraków, as 
well as an administrative committee for the financial management of the yeshiva.
R. Moshe Chaim Lau (1892-1943; perished in the Holocaust). Rabbi of Shotz 
(Suceava), Prešov and Piotrków Trybunalski. A leader of Agudath Yisrael and 
Moetzet Gedolei HaTorah. One of his sons who survived the Holocaust was R. 
Yisrael Meir Lau – chief rabbi of Israel, presently chief rabbi of Tel Aviv.
[1] leaf. 52 cm. Fair condition. Stains, wear and ink fading. Open tears to margins 
and folds, affecting text (repaired with paper; mounted on paper for preservation).

Opening price: $1000

Large printed leaf, Tzurba MeRabbanan (Young Torah Scholar) certificate for a 
student of the Chachmei Lublin yeshiva, signed by seven leading Torah scholars 
of Poland and Galicia, members of the yeshiva's spiritual committee, following the 
passing of R. Meir Shapiro. Lublin, 7th Adar 1934.
Printed certificate, with ornamental border in color. Signed by: the "Spiritual 
President", R. "Moshe son of R. Shalom Yosef", rebbe of Boyan-Krakow; "President" 
Rebbe Shlomo Eger of Lublin; R. Dov Berish Weidenfeld Rabbi of Tchebin; yeshiva 
dean, R. Aryeh Tzvi Frumer, rabbi of Kozhiglov; the secretary R. Moshe Chaim 
Lau Rabbi of Prešov; R. Ze'ev Wolf Nisenbaum of Drohobitch (Drohobych) and R. 
Shmuel Führer of Krosno.
Following the passing of R. Meir Shapiro, dean of the Chachmei Lublin yeshiva, 
in Cheshvan 1933, a spiritual committee was established to lead the yeshiva in his 
stead. On 7th Adar 1934, the members of the spiritual committee paid a visit to the 
yeshiva to test the students, and those who excelled were presented with Tzurba 
MeRabbanan certificates. This committee, which was comprised of the leading 
Torah scholars of Poland and Galicia, directed the yeshiva until the decimation of 
Polish Jewry during WWII. 
The spiritual committee was headed by R. Moshe'nyu Friedman – Rebbe of Boyan-
Krakow, who led the yeshiva with the aim of fostering the passionate study of 
Torah and outstanding excellence. 
R. Moshe Friedman – Rebbe Moshe'nyu of Krakow, author of Daat Moshe (1881-
1943; perished in the Holocaust). Outstanding Torah scholar, a leader of Moetzet 
Gedolei HaTorah. He was the son of R. Shalom Yosef of Husiatyn and son-in-law 
of his uncle R. Menachem Nachum of Boyan.
The yeshiva dean, R. Aryeh Tzvi Frumer, the Gaon of Kozhiglov (Koziegłowy; 
1884-1943; perished in the Holocaust), a prominent Polish Torah scholar. He was 
well versed both in hidden and revealed parts of the Torah. A grandson of Rebbe 
Dov Berish of Oshpitzin and close disciple of the Avnei Nezer of Sochatchov 
(Sochaczew). He served as rabbi of Zavritcha (Zawiercie), Kozhiglov and 
Sosnovtsa (Sosnowiec). He headed the Sochatchov yeshiva, and later succeeded R. 
Meir Shapiro in 1933 as dean of the Chachmei Lublin yeshiva. He was very active 
in disseminating and bolstering the study of the Daf HaYomi, established by R. 
Meir Shapiro. He authored Eretz Tzvi and Siach HaSadeh.
R. Dov Berish Weidenfeld (1881-1965), known as "The Tchebiner Rav" was the son 
of R. Yaakov Rabbi of Rimalov (Hrymailiv), author of Kochav MiYaakov, foremost
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passing of her husband, she courageously continued 
leading her family, and became the royal mother of 
the Karlin-Stolin Chassidic dynasty. She perished in 
the Holocaust with two of her sons and dozens of her 
descendants, on Rosh Hashana eve, 1942.
10 letters and receipts, mostly on official stationery. 
Size and condition vary.

Opening price: $2000

(ca. 1865-1942, perished in the Holocaust) was the 
daughter of Rebbe David Twersky of Zlatopil, who 
was a son-in-law of the Beit Aharon, Rebbe of Karlin. 
She married her cousin R. Yisrael Perlow in 1883 (the 
Yenuka, Rebbe of Karlin-Stolin, 1868-1921 – known 
amongst Karlin Chassidim as the "Frankfurter", after 
his burial place in Frankfurt), and bore him six sons 
and four daughters, from which the Chassidic courts 
of Karlin-Stolin branched out. After the untimely 

327. שמונה מכתבים מהאדמו"ר רבי אברהם אלימלך 
מקרלין / קבלה בחתימת אמו, הרבנית ברכה שיינדל 

פרלוב

צרור מכתבים וקבלות שנשלחו אל החסיד רבי עזרא קוסטרימצקי, 
מבית האדמו"ר מפינסק-קרלין, רבי אברהם אלימלך פרלוב ]שנות 

התר"פ-תר"צ בקירוב[.
שמונה מכתבים בכתיבת סופר ובחתימת יד קדשו של האדמו"ר, 
בחלקם הוסיף האדמו"ר כמה שורות של ברכות בכתב יד קדשו. 
מכתבי קבלה על כספי "מעמדות" שנשלחו, וברכות ל"שנה טובה" 

ול"חג שמח".
שינדיל  "ברכה  )קרועה( בחתימת אמו הרבנית  קבלה  מצורפות: 
הכותל  איור  )עם  ירושלים  מעיה"ק  מודפסת  וקבלה  פערלאוו", 

המערבי(, בחתימת החסיד רבי "חיים אשר בוכוואלד".
האדמו"ר הקדוש רבי אברהם אלימלך פרלוב )תרנ"א-חשון תש"ג, 
אנצ' לחסידות, א, עמ' נז(, בנו החמישי של האדמו"ר ה"ינוקא" 
תרכ"ט-תרפ"ב(,  )"הפרנקפורטר",  מקרלין-סטולין  ישראל  רבי 
וחתן דודו רבי מרדכי יוסף טברסקי מזלטופולי. המפורסם והידוע 
מבין ששת בניו של רבי ישראל מסטולין. רוב חסידי אביו ברוסיה 
ובארץ ישראל נהו אחריו, וכדי למנוע מחלוקת עם חסידי אחיו 
האדמו"ר רבי משה מסטולין עבר לעיירה קרלין הסמוכה לפינסק, 
שם התיישב והקים את חצר האדמו"רות. הקים את ישיבת קרלין 
בלוניניץ. ביקר מספר פעמים בארץ ישראל. ביקורו האחרון בארץ 
היה עם פרוץ מלחמת העולם השניה. כששמע שהנאצים פלשו 
ניסו  חסידיו  קהילתו.  בני  עם  ולהיות  לשם  לחזור  ביקש  לעירו 
להניא אותו מכך, אך הוא התעקש וחזר באוניה האחרונה שיצאה 

מהארץ לאירופה. הוא וצאצאיו נספו בשואה, הי"ד.
אמו – החתומה על אחת הקבלות שלפנינו – הרבנית ברכה שינדל 
האדמו"ר  בת  בשואה(,  נספתה  בערך-תש"ב;  )תרכ"ה  פרלוב 
בעל  מקרלין  האדמו"ר  חתן  שהיה  מזלטיפולי,  טברסקי  דוד  רבי 
ה"בית אהרן". נישאה בשנת תרמ"ג לבן דודה רבי ישראל פרלוב 
נקרא   – תרכ"ט-תרפ"ב  מקרלין-סטולין,  "הינוקא"  )האדמו"ר 
בעיר  קבורתו  מקום  שם  על  "הפרנקפורטר",  קרלין:  חסידי  בפי 
הסתעפו  מהם  בנות,  וארבע  בנים  ששה  לו  וילדה  פרנקפורט(, 
בעלה  פטירת  לאחר  קרלין-סטולין.  חסידות  של  הקודש  חצרות 
האדמו"ר בדמי-ימיו, ניהלה את משפחתה בתעצומות רוח, והיתה 
ֵאם-ַהְמלּוָכה של עדת חסידי קרלין-סטולין. נספתה בשואה יחד 

עם שנים מבניה ועשרות מצאצאיה, בערב ראש השנה תש"ג. 
ומצב  גודל  רשמי.  מכתבים  נייר  על  רובם  וקבלות,  מכתבים   10

משתנים.

פתיחה: $2000
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אוטבוצק,   - ממודז'יץ  האדמו"ר  מכתב   .328
תרצ"ח - ברכת "רפואה שלימה"

מכתב בחתימת ידו של האדמו"ר רבי שאול ידידיה אלעזר 
טאוב. אוטבוצק, תרצ"ח ]1938[.

נשלח  קדשו.  יד  בחתימת  וחתום  כתיבה  במכונת  כתוב 
בתחילת  זילברברג.  חנוך  רבי  החסיד  אל  אביב,  לתל 
]כנראה של  ענייני שידוכים  על  כותב האדמו"ר  המכתב 
בנו רבי חיים יצחק[. בהמשך המכתב מתעניין האדמו"ר 
בשלום אחד מחסידיו ומברך אותו: "כי ישלח לו ד' עזרתו 

מקודש ברפואה שלימה במהרה".
בצדה השני של הגלויה מכתב קצר בכתב יד וחתימת בן 

האדמו"ר, רבי "חיים יצחק טאב". 
ממודז'יץ  טאוב  אלעזר  ידידיה  שאול  רבי  האדמו"ר 
ממודזיץ  ישראל  רבי  האדמו"ר  של  בנו  )תרמ"ז-תש"ח(, 
הגדול  בכוחו  נודע  ולמדן.  גאון  ישראל".  ה"דברי  בעל 
ורבים  ניגונים  וחמש-מאות  מאלף  למעלה  הלחין  בניגון, 
ברבנות  שימש  הגולה.  תפוצות  בכל  התפרסמו  מניגוניו 
שם  לאוטווצק  עבר  תרפ"ט  ובשנת  וקארטשוב,  ראקוב 
לווילנא,  בבריחתו  מהשואה  ניצל  גדולה.  ישיבה  הקים 
ומשם לניו יורק. בתקופת שהותו בווילנא הצליח לפעול 
הישיבות  לבני  לתת  הרוסיים  השלטונות  על  ולהשפיע 
שהתקבצו שם רשיון לצאת מווילנא )ה"חזון איש" הזכיר 
להציל  ידו,  על  שהתגלגלה  הזכות  את  פטירתו  לאחר 
מכלייה את בני הישיבות בווילנא(. נפטר בירושלים בט"ז 
באותם  הזיתים  בהר  שנטמן  האחרון  והיה  תש"ח,  כסלו 
שאול"  "אמרי  בספריו  נדפסו  תורתו  דברי  מלחמה.  ימי 

ו"ישא ברכה".
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   10 X14.5-כ רשמית.  דואר  גלויית 

כתמים ובלאי. נקבי תיוק. בולים וחותמות דואר.

פתיחה: $300

327. Eight Letters from Rebbe Avraham 
Elimelech of Karlin / Receipt Signed by His 
Mother, Rebbetzin Bracha Sheindel Perlow
Collection of letters and receipts sent to the chassid 
R. Ezra Kostrimetzky, from the court of the rebbe 
of Pinsk-Karlin, R. Avraham Elimelech Perlow [ca. 
1920s-1930s].
Eight letters written by a scribe and signed by the 
rebbe. In some letters, the rebbe added several lines 
of blessings in his handwriting. Letters confirming 
receipt of Maamadot funds, blessings for a good year 
and for happy holidays.
Enclosed: receipt (torn), signed by the rebbe's 
mother, Rebbetzin "Bracha Sheindel Perlow", and 
a printed receipt from Jerusalem (with a picture of 
the Western Wall), signed by the chassid R. "Chaim 
Asher Buchwald".
Rebbe Avraham Elimelech Perlow (1891-1942, 
Encyclopedia L'Chassidut, I, p. 57), fifth son of 
Rebbe Yisrael, the Yenuka of Karlin-Stolin (known 
as the "Frankfurter", 1868-1921), and son-in-law of 
his uncle R. Mordechai Yosef Twersky of Zlatopil. 
He was the most prominent and renowned of the six 
sons of R. Yisrael of Stolin. Most of the Chassidim 
of his father in Russia and Eretz Israel followed him, 
and so as to avoid disputes with the Chassidim of 
his brother Rebbe Moshe of Stolin, he established his 
court in Karlin, near Pinsk. He founded the Karlin 
yeshiva in Luninets. He visited Eretz Israel several 
times. His last visit in Eretz Israel coincided with the 
outbreak of WWII. When he heard that the Nazis 
had invaded his town, he wished to return there 
to be with his community. His Chassidim tried to 
dissuade him from doing so, but he insisted and 
travelled back on the last ship leaving Eretz Israel for 
Europe. He perished in the Holocaust together with 
his descendants.
His mother, whose signature appears on one of the 
present receipts – Rebbetzin Bracha Sheindel Perlow 
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329. מכתב האדמו"ר מקלויזנבורג - ברוקלין, תשט"ו 
- תשובה הלכתית בדיני "הוראת חכם"

רבי  האדמו"ר  של  ובחתימתו  קדשו  יד  בכתב  ארוך  מכתב 
יקותיאל יהודה הלברשטאם אב"ד קלויזנבורג. ]ברוקלין ניו יורק, 

תשט"ו 1955[.
שיף  געציל  אברהם  רבי  ומקורבו  ידידו  אל  לירושלים,  נשלח 
בסוגיית  הלכתית  תשובה  שערים"(.  "ה'  )בעל  רודניק  ראב"ד 

"חכם שהורה" ]נדפסה בשו"ת דברי יצי"ב, חלק ז, סימן פט[. 
)תרס"ה- הלברשטאם  יהודה  יקותיאל  רבי  הקדוש  הגאון 

תשנ"ד(, האדמו"ר מקלויזנבורג צאנז. מגדולי התורה והחסידות 
בעל  האדמו"ר  חתן  היה  הראשון  בזיווגו  בדורנו.  המפורסמים 
ילדיה נהרגו בשואה,  "עצי חיים" מסיגט. אשתו הראשונה וכל 
הי"ד. לאחר השואה, בה שהה במחנות ועבר את שבעת מדורי 
במחנות  והדת  היהדות  חיי  את  מעפר  הקים  הנאצי,  הגהנום 
את  מחדש  והקים  לארה"ב  הגיע  משם  בגרמניה.  העקורים 
וישיבות.  חינוך  מוסדות  מדרשות,  בתי   - צאנז  חסידי  קהילת 
לאחר כעשר שנים הגיע לארץ ישראל והקים את "קרית צאנז" 
והחסד  התורה  מוסדות  עשרות  כל  על  ובירושלים,  בנתניה 
ארגון   - הש"ס"  "מפעל  את  הקים  האחרונות  בשנותיו  שבהם. 
עולמי ללימוד יסודי של כל מסכתות הש"ס, המונה אלפי תלמידי 
"שו"ת  הספרים:  סדרות  נדפסו  מתורתו  העולם.  ברחבי  חכמים 

דברי יציב" ומאמרי "שפע חיים".
אחד מעיקרי משנתו של האדמו"ר עמד על תפקידם של יהודי 
שהקב"ה  בכך  הכיר  הוא  השואה.  לאחר  הפליטה"  "שארית 
לקומם  כדי  הניצולים,  כל  ואת  אותו  והציל  בחיים  הותירו 
ולחזק את לימוד התורה ועבודת היראה בעולם שאחרי המבול. 
בשם  קרא  הוא  ישראל  בארץ  שהקים  הראשונים  למוסדות 
)כמו  שלו  הרשמי  המכתבים  נייר  בראש  הפליטה".  "שארית 
במכתב שלפנינו( הופיעה הכותרת: "ועד שארית הפליטה לארץ 
ישראל – Vaad Shearith Hapletah For Eretz Israel". גם 
בסיום המכתב שלפנינו הוא כותב וחותם: "...והשי"ת ישלח לנו 

גואל צדק וישיב פליטת עמו ישראל ולרחמים ולרצון ולנחמות אכי"ר. ידידו הדו"ש יקותיאל יהודא ה"ש".
מקבל המכתב: רבי אברהם אליקים געציל שיף )תרנ"ח-תשמ"ו 1897-1986(, כיהן כראב"ד בעיר רודניק בגליציה )עיר הולדתו של האדמו"ר 
מקלויזנבורג(. בתקופת השואה נדד מזרחה לערבות סיביר ומזרח רוסיה. לאחר השואה – ממנה ניצל עם כל ילדיו – הגיע למחנות העקורים 
בגרמניה. שם כיהן ברבנות בהיידנהיים ושימש כיד-ימינו של האדמו"ר מקלויזנבורג, בכל הנעשה במחנות בגרמניה לשיקום וארגון חיי 
הדת על תילם. חבר בהנהלת הוועד המרכזי של "שארית הפליטה" בגרמניה. זכרונותיו נדפסו בספר "ה' שערים", שזכה למהדורות רבות. 

אגרת אויר. 39 שורות בכתב ידו של האדמו"ר. 30.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $800

328. Letter from the Rebbe of Modzitz – Otwock, 
1938 – Blessings for a "Complete Recovery"
Letter signed by Rebbe Shaul Yedidia Elazar Taub. 
Otwock, 1938.
The letter is typewritten and signed by the Rebbe. 
Addressed to the chassid R. Chanoch Silberberg in 
Tel Aviv. The letter begins with matchmaking matters 
(presumably for the rebbe's son, R. Chaim Yitzchak). 
Further in the letter, the rebbe inquires about the 
wellbeing of one of his Chassidim, and blesses him: 
"May G-d send him His aid from His Sanctuary, with 
a speedy and complete recovery".
On the verso of the postcard, a brief letter 
handwritten and signed by the son of the rebbe, R. 
"Chaim Yitzchak Taub".
Rebbe Shaul Yedidia Elazar Taub of Modzitz (1886-
1947) was the son of Rebbe Yisrael of Modzitz author 
of Divrei Yisrael. An outstanding and erudite Torah 
scholar. Renowned for his great musical talent, 
he composed over one thousand five hundred 
melodies, many of which became widespread 
throughout the Jewish world. He served as rabbi of 
Raków and Karczew, and in 1929, moved to Otwock 
where he established a large yeshiva. He escaped 
the Holocaust to Vilna, and from there to New York. 
During his stay in Vilna, he succeeded in extracting 
from the Russian authorities exit permits for the 
yeshivot which had gathered in Vilna (following 
his passing, the Chazon Ish mentioned his merit in 
aiding the rescue of the yeshiva students in Vilna 
from annihilation). He passed away in Jerusalem on 
16th Kislev 1947, and was the last person to be buried 
on the Mount of Olives until its liberation. His Torah 
thoughts were published in his books Imrei Shaul 
and Yisa Bracha.
Official postcard. Approx. 14.5 X 10 cm. Good-fair 
condition. Stains and wear. Filing holes. Stamps and 
postmarks.

Opening price: $300

329
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האדמו"ר  מכתב   .330
מטשרנוביל - הזמנה לחתונת 
בתו עם האדמו"ר רבי ישראל 
ברק,  בני   - מוויזניץ  הגר 

תשכ"ג

מודפסת  הזמנה  עם  אויר  אגרת 
מטשרנוביל  האדמו"ר  בת  לנישואי 
עם החתן רבי ישראל הגר, בנו של 
האדמו"ר רבי משה יהושע מויזניץ. 
 8( מכתב  האגרת:  של  השני  בצדה 
שורות( בכתב ידו וחתימתו של אבי 
הכלה, האדמו"ר רבי משולם זוסיא 

טברסקי. בני ברק, תשכ"ג ]1963[.
קרוב  אל  לארה"ב  נשלחה  האגרת 
מצעשינוב,  האדמו"ר  משפחתו, 
רובין- שרגא  יחזקאל  שלום  רבי 

הלברשטאם.
זוסיא  משולם  רבי  האדמו"ר 
טברסקי מלאיעוו-טשרנוביל )תר"ע-

תשמ"ח(, נצר לשושלת מפוארת של 
גדולי הצדיקים: מצד אביו התייחס 
לשושלת אדמו"רי טשרנוביל, ומצד 
אמו התייחס לשושלות צאנז ובעלז. 
רבי  האדמו"ר  של  בתו  הייתה  אמו 
יצחק ישעיה הלברשטאם מטשחויב 
– בנו של בעל ה"דברי חיים" מצאנז, 
יהושע  רבי  האדמו"ר  של  ונינה 

מבעלזא. בשנת תרצ"ד עלה לארץ, ולמד שנתיים בירושלים בישיבת "מרכז הרב". בשנת תרצ"ו נסע לשלוש 
של  לבתו  ונישא  לירושלים,  חזר  בתרצ"ט  מטשחיוב.  ישעיה  רבי  זקנו  במחיצת  לשהות  כדי  לפולין  שנים 
האדמו"ר מסטרטין. לאחר השואה הוכתר לאדמו"ר מטשרנוביל. בהנהגתו שילב מנוסח ומנהגי צאנז שקיבל 
מסבו הגדול, ורבים מחסידי צאנז-טשחויב קיבלו את מרותו. בשנת תשי"ט עבר לגור בבני-ברק, שם פתח את 
בית המדרש של חסידות צאנז. לאחר בואו של האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג, בעל ה"שפע חיים", לארץ, מסר 
לו רבי משולם זוסיא בענוותנותו את בית המדרש שייסד, והעבירו לנשיאותו והנהגתו של האדמו"ר מצאנז-

קלויזנבורג. בניו הם האדמו"רים מטשרנוביל שליט"א, וחתנו המפורסם הוא האדמו"ר מוויז'ניץ רבי ישראל 
הגר שליט"א.

אגרת דואר אוויר. כ-28.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וסימני קיפול. חותמת דואר.

פתיחה: $300

329. Letter from the Rebbe of Klausenberg – Brooklyn, 1955 – 
Halachic Responsum Pertaining to the Laws of Ruling 
Lengthy letter handwritten and signed by Rebbe Yekutiel Yehuda 
Halberstam, rabbi of Klausenberg (Cluj-Napoca). [Brooklyn NY, 1955].
Addressed to his friend and associate, R. Avraham Getzel Schiff head 
of the Rudnik Beit Din (author of Heh She'arim), in Jerusalem. Halachic 
responsum discussing the topic of a Torah scholar who has issued a ruling 
(printed in Responsa Divrei Yatziv, VII, section 89).
R. Yekutiel Yehuda Halberstam (1905-1994), rebbe of Klausenberg-Sanz. A 
foremost Torah and Chassidic leaders in our times. In his first marriage, he 
was the son-in-law of the Atzei Chaim, rebbe of Sighet. His first wife and 
all their children were murdered in the Holocaust. Rabbi Yekutiel Yehuda 
endured the worst possible sufferings at the hands of the Nazis, and later 
assisted in rebuilding Jewish and religious communal life in the DP camps 
in Germany. He then immigrated to the United States and rebuilt the Sanz 
Chassidic institutions – Batei Midrash, educational institutes and yeshivot. 
A decade later, he immigrated to Eretz Israel and established Kiryat Sanz 
in Netanya and in Jerusalem along with their numerous Torah and charity 
institutions. In his final years, he founded the Mifal HaShas, a global 
organization which encourages thousands of Torah scholars worldwide in 
their in-depth study of all Talmudic tractates. His teachings are recorded in 
Responsa Divrei Yatziv and Shefa Chaim.
One of the Rebbe's main beliefs pertained to the duty of the survivors 
after the Holocaust. He recognized that G-d kept him alive, and saved him 
together with all the other survivors, in order to reinstate and strengthen 
Torah study and observance after the great destruction. The first institutions 
he founded in Eretz Israel were named She'erit Hapletah. The letterhead 
of his official stationery (including that of the present letter) reads: "Vaad 
Shearith Hapletah for Eretz Israel". The present letter concludes in a similar 
vein: "…may G-d send us the Redeemer, and return Pletat Amo Yisrael 
[the remnants of His people], with mercy, favor and consolation. His 
friend, who seeks his wellbeing, Yekutiel Yehuda H.S.".
The recipient of the letter, R. Avraham Elyakim Getzel Schiff (1897-1986), 
served as head of Beit Din in Rudnik, Galicia (hometown of the rebbe 
of Klausenberg). During WWII, he fled eastward to Siberia. After the 
Holocaust, which he survived together with all his children, he reached 
the DP camps in Germany. There, he served as rabbi of Heidenheim and 
as close attendant of the rebbe of Klausenberg in all his efforts to reinstate 
religious and communal life in the camps in Germany. He was a member of 
the central committee of She'erit Hapletah in Germany. His memoirs were 
published in the book Heh She'arim, which was reprinted in many editions.
Aerogram. 39 autograph lines. 30.5 cm. Good condition. 

Opening price: $800 
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331. עשרים וארבעה מכתבי אדמו"רים ורבנים 
צרור גדול של מכתבים שנשלחו אל ראש עיריית בני ברק, הרב משה אירנשטיין, בין השנים תשמ"ד-תשנ"ד.

מכתבים בחתימות אדמו"רים ידועים, רבנים ואישי ציבור, בהם מכתבים מהרבנים: רבי צבי אלימלך הלברשטאם, 
האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג; רבי יעקב ישכר בער רוזנבוים, האדמו"ר מנדבורנה בעל ה"באר יעקב"; רבי משה הגר, 
ראש ישיבת סרט-ויזניץ בחיפה; רבי יעקב לנדא, רבה של בני ברק; רבי משה יהודה ליב לנדא, רבה של בני ברק; רבי 
יצחק זילברשטיין; רבי משה שאול קליין; רבי צבי הכהן טורנהיים, האדמו"ר מלוקווע-וולברוז'; רבי אברהם שלמה 
בידרמן, האדמו"ר מלעלוב-ירושלים; רבי דוד מתתיהו רבינוביץ, האדמו"ר מביאלה בני ברק; רבי יהודה ירחמיאל צבי 
רבינוביץ, האדמו"ר מביאלה-פשיסחא; רבי תנחום בנימין בקר, האדמו"ר מאוז'רוב; רבי מאיר מאזוז, ראש ישיבת כסא 

רחמים; רבי יוסף זליכה מרבני פרדס כץ; ועוד.
24 מכתבים. רובם על ניירות מכתבים רשמיים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $300

331. Twenty-Four Letters from Rebbes and Rabbis
Large collection of letters addressed to the mayor of Bnei Brak, R. Moshe Irenstein, in 1984-1994.
The letters are signed by prominent rebbes, rabbis and public figures. Including letters from: R. 
Tzvi Elimelech Halberstam, Rebbe of Sanz-Klausenberg; R. Yaakov Yissachar Ber Rosenbaum, 
Rebbe of Nadvorna, author of Be'er Yaakov; R. Moshe Hager, dean of the Seret-Viznitz yeshiva 
in Haifa; R. Yaakov Landau, rabbi of Bnei Brak; R. Moshe Yehuda Leib Landau, rabbi of Bnei 
Brak; R. Yitzchak Silberstein; R. Moshe Shaul Klein; R. Tzvi HaKohen Tornheim, rebbe of 
Lukow-Wolborz; R. Avraham Shlomo Biderman, rebbe of Lelov-Jerusalem; R. David Matityhau 
Rabinowitz, rebbe of Biala Bnei Brak; R. Yehuda Yerachmiel Tzvi Rabinowitz, rebbe of Biala-
Peshischa; R. Tanchum Binyamin Becker, rebbe of Ozharov; R. Meir Mazouz dean of the Kisse  
Rachamim yeshiva; R. Yosef Zelicha, a rabbi of Pardes Katz; and others.
24 letters. Most on official stationery. Size and condition vary. Overall good condition. 

Opening price: $300

330. Letter from the Rebbe of Chernobyl – Invitation to the 
Wedding of His Daughter with Rebbe Yisrael Hager of 
Vizhnitz – Bnei Brak, 1963
Aerogram, printed invitation to the wedding of the daughter of the 
rebbe of Chernobyl, with the groom R. Yisrael Hager, son of Rebbe 
Moshe Yehoshua of Vizhnitz. On verso: Letter (8 lines) handwritten 
and signed by the father of the bride, Rebbe Meshulam Zusia 
Twersky. Bnei Brak, 1963.
The letter was sent to a relative in the United States, Rebbe Shalom 
Yechezkel Shraga Rubin-Halberstam of Tzieshinov.
Rebbe Meshulam Zusia Twersky of Loiev-Chernobyl (1910-1988), a 
scion of an illustrious lineage of prominent Tzaddikim: on his father's 
side, he descended from the Chernobyl dynasty, and from his mother's 
side, of the Sanz and Belz dynasties. His mother was the daughter of 
Rebbe Yitzchak Yeshaya Halberstam of Chechiav – son of the Divrei 
Chaim of Sanz, and great-granddaughter of Rebbe Yehoshua of Belz. 
In 1934, he immigrated to Eretz Israel, and studied for two years in 
Jerusalem, in the Merkaz HaRav yeshiva. In 1936, he travelled to 
Poland to spend the next three years with his grandfather R. Yeshaya 
of Chechiav. In 1939, he returned to Jerusalem, and married the 
daughter of the Rebbe of Stretin. Following the Holocaust, he was 
appointed Rebbe of Chernobyl. He combined in his leadership the 
style and conduct of Sanz which he absorbed from his illustrious 
grandfather, and many Sanz-Chechiav Chassidim accepted his 
authority. In 1959, he moved to Bnei Brak, where he opened the Sanz 
Beit Midrash. Following the arrival of the Shefa Chaim, Rebbe of Sanz-
Klausenburg to Eretz Israel, R. Meshulam Zusia humbly handed over 
to his leadership the Beit Midrash which he had established. His sons 
are the current rebbes of Chernobyl, and his prominent son-in-law is R. 
Yisrael Hager, current Rebbe of Vizhnitz.
Aerogram. Approx. 28.5 cm. Good condition. Creases and folding 
marks. Postmark.

Opening price: $300
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חסידות – מכתבים

332. Collection of Letters and Photographs – 
From the Archive of Chassidut Researcher Dr. 
Yitzchak Alfasi
Large collection of letters and photographs, including 
letters from rebbes, rabbis and public figures, from 
the archive of the renowned Chassidut researcher 
Dr. Yitzchak Alfasi. [Ca. 1940-2000]. 
The collection includes:
· Letters by Rebbe Baruch Yehoshua Yerachmiel 
Rabinovich of Munkacs, R. Chaim Sarna Dean of 
Chevron yeshiva and many others. For a detailed list 
of letters, see Hebrew description.
· Photographs of rabbis, rebbes and public figures, as 
well as personal photographs of Dr. Yitzchak Alfasi.
60 letters and more than 30 photographs. Size and 
condition vary. Overall good condition.

Opening price: $300

332. אוסף מכתבים ותמונות - מארכיונו של חוקר החסידות ד"ר יצחק אלפסי
אוסף גדול של מכתבים ותמונות, בהם מכתבים רבים מאדמו"רים 
חוקר  של  מארכיונו  ציבור,  ואישי  מרבנים  משפחותיהם,  ומבני 
ת"ש-תש"ס  השנים  ]בין  אלפסי.  יצחק  ד"ר  הנודע  החסידות 

בקירוב[.
בין המכתבים: · מכתב מאת רבי ברוך יהושע ירחמיאל רבינוביץ 
האדמו"ר ממונקאטש. חולון, תשכ"ו. · מכתב מאת רבי אליעזר 
הגר. רמת ויזניץ, חיפה, תשנ"ז. · מכתב מאת רבי ישראל אליעזר 
הגר מרמת ויזניץ בחיפה. ירושלים, תשמ"ט. · שני מכתבים מאת 
רבי מנחם הגר. תל אביב, תשי"ב-תשט"ז. · שלשה מכתבים מאת 
רבי משה צבי נריה ראש ישיבת בני עקיבא. כפר הרואה, תשל"ו-

תשמ"ה. · מכתבים מאת רבי צבי רבינוביץ מביאלה רמת אהרן. 
בני ברק, תשנ"ח. · מכתב מאת רבי יהודה זרחיה סגל הרב בקרית 
שלום. תל אביב, תשנ"ד. · מכתב מאת רבי חיים אורי ליפשיץ. 
טויב  חיים שאול  רבי  · מכתב מאת  יורק, תשמ"ב.  ניו  ברוקלין, 
ממודזיץ. בני ברק, תשנ"ב. · מכתב מאת רבי מנחם מנדל רובין 
אדמו"ר ואב"ד מוזשאי. ברוקלין, ניו יורק, תשד"מ. · מכתב מאת 
רבי יצחק דוד הורוויץ ממעליץ-טארנא. סאן פאולו. · מכתב מאת 
ניו  ברוקלין,  מסקווירא-פלטבוש.  טברסקי  מרדכי  ב"ר  יצחק  רבי 
הרב  שפרן,  יהודה  אלכסנדר  רבי  מאת  מכתב   · תשנ"ד.  יורק, 
הראשי לג'נבה. תשנ"א. · מכתב מאת רבי יהושע אשר וויסבלום, 
רבי  מאת  מכתב   · יורק.  ניו  ברוקלין,  משעניצא.  האדמו"ר  נכד 

"להודות  מחבר  פרידמן,  זלמן  שלמה 
ולהלל". ליקווד, ניו ג'רסי, תשנ"ח. · מכתב מאת רבי יעקב יהודה 
ליב גולדשטיין, בן האדמו"ר מסקאליע. ברוקלין, ניו יורק, תשנ"ה. 
· מכתב מאת רבי יעקב חיים סרנא, ראש ישיבת חברון. ירושלים, 
אב"ד  קראוס  משה  אברהם  רבי  מאת  מכתבים  שני   · תשנ"ה. 
תנחומים משנת תשכ"ו  מכתבי  צרור   · לונדון, תשנ"ו.  וואגאש. 
היינה  ליב  יהודה  רבי  מאת  אלפסי:  יצחק  של  אביו  פטירת  על 
)נכד השפת אמת(; מאת הרב כתריאל פישל טכורש; מאת הרב 
אביב;  תל  מרבני  פרנקל  איסר  הרב  מאת  פרנקל;  אליעזר  קלמן 
מאת הרב שלום חיים פרוש )מעורכי האנציקלופדיה לחסידות(; 
מאת הרב מנחם גוטמן; מאת השופט מנחם אלון; מאת הביוגרף 
דוד תדהר; מאת חבר הכנסת ברוך עוזיאל, תשכ"ו; ועוד. · הסכם 
בחתימות יצחק רפאל ויצחק אלפסי, לכתיבת ספר לקסיקון של 
כל גדולי החסידות ]האנציקלופדיה לחסידות[. ירושלים, תשי"ד. 

· ועוד מכתבים רבים.
· צרור גדול של תמונות אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור, ותמונות 

אישיות של ד"ר יצחק אלפסי.
מצב  משתנים.  ומצב  גודל  תמונות.  מ-30  ולמעלה  מכתבים   60

כללי טוב.

פתיחה: $300
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333. Letter with Poem and Blessings from Rabbi Kook – London, Tevet 1918
Letter handwritten (Rashi script) 
and signed by R. Avraham Yitzchak 
HaKohen Kook. London, Tevet 1918.
Addressed to "My beloved friend, the 
illustrious scholar… Mr. Mordechai 
Elias" – his disciple during his stay in 
London. Rav Kook composed for him 
an interesting poem of well-wishes. 
The first section is an acrostic of the 
recipient's name – Mordechai Elias. 
R. Kook then praises his disciple 
for successfully pursuing his higher 
education while remaining steadfast 
in his faith and fear of G-d. 
This poem was written on the 
occasion of Mr. Mordechai Elias's 
immigration to Eretz Israel. 
Written on the official visiting card of 
R. Kook, from his stay in London at 
the end of WWI, with the following 
letterhead (Hebrew and English): 
"A.I. Kook (Chief Rabbi of Jaffa & 
Colonies of Palestine) – at present Rabbi of Machzike Hadath… London".
The recipient of the letter, Mordechai Elias (1892-1950), immigrated to Jerusalem 
in 1919. A diplomat and Zionist activist, he worked as a senior lawyer in Eretz 
Israel during the British Mandate. Following the declaration of the State of Israel, 
he served as first ambassador of Israel to the United Kingdom. He studied law 
in the universities of Jarosław, Berlin and Oxford. During his stay in England, he 
became attached to R. Kook (who was then in exile in Europe, due to WWI), and 
became his close disciple. He was one of the founders of the Yeshurun synagogue 
in Jerusalem.
Printed card. Approx. 11 cm. Heavy stock paper. Fair-good condition. Open tears 
to corners, affecting text.
The entire letter was printed in Igrot HaRaayah (part III, p. 308, letter 13 in 
appendix). See enclosed material.

Opening price: $300

333. מכתב שיר וברכה מאת הרב קוק - לונדון, טבת תרע"ט
טבת  לונדון,  קוק.  הכהן  יצחק  אברהם  רבי  הגאון  של  ובחתימתו  רש"י(  )בכתיבת  ידו  בכתב  מכתב 

תרע"ט ]דצמבר 1918[.
מכתב אל "ידידי האהוב החכם הנעלה... מר מרדכי עליאש" – שהיה מתלמידיו בתקופת לונדון. הרב 
קוק כותב לו שיר ברכה מעניין. בקטע הראשון נכתב השם "מרדכי עליאש" באקרוסטיכון: "מעשיך 
קרבוך, רע חביב / דודים יעטרוך, כולם סביב / יקדמוך ברכות לחיי אביב...". בהמשך השיר משבח הרב 
קוק את הצלחתו של מרדכי עליאש לשלב את לימודיו באוניברסיטה יחד עם חיי אמונה ויראת שמים: 

"יפיפית לי, באדרת למודים / שלובה אתך, ברוח נאמנה / ואמונה אומן, יחד צמודים". 
נכתב לרגל עלייתו של מר מרדכי עליאש לארץ ישראל, והרב כותב לו: "ובעלותך שמה, אל הנקודה / 

מכון הלאום אשר ביהודה / עפעפיך יישירו להוד הנצח / של קרית הקודש אשר בצל צח".
נכתב על גבי כרטיס ביקור רשמי של הרב, מתקופת שהותו בלונדון בשלהי מלחמת העולם הראשונה, 
בו מודפס בעברית ובאנגלית: "אברהם יצחק הכהן קוק – רב ואב"ד דעה"ק יפו והמושבות תובב"א – 

כעת בקה"ק מחזיקי הדת, לונדון".
ועסקן  דיפלומט   .1919 בשנת  לירושלים  עלה   ,)1892-1950( עליאש  מרדכי  עו"ד  הוא  מקבל המכתב 
כציר  כיהן  המדינה  קום  לאחר  הבריטי.  המנדט  בתקופת  ישראל  בארץ  הדין  עורכי  מבכירי  ציוני, 
ואוקספורד.  ברלין  ירוסלב,  באוניברסטאות  משפטים  למד  ישראל.  מדינת  של  בבריטניה  הראשון 
בתקופת שהותו באנגליה התקרב אל הרב קוק )ששהה אז בגלות באירופה, עקב מאורעות מלחמת 

העולם הראשונה( ונקשר אליו כתלמיד מובהק. ממקימי בית הכנסת "ישרון" בירושלים.
כרטיס מודפס. 11 ס"מ בקירוב. נייר בריסטול. מצב בינוני-טוב. קרעים חסרים בפינות הדף, עם פגיעה 

בטקסט.
הטקסט במלואו נדפס בספר "אגרות הראי"ה" )חלק ג, עמ' שח, אגרת יג בנספחות(. ראה חומר מצורף.

פתיחה: $300

Rabbi Kook – Letters and Manuscriptsהרב קוק - מכתבים וכתבי יד
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הרב קוק – מכתבים וכתבי יד

הראי"ה  - מאת  בעניני אמונה  ידוע,  לא  335. מכתב 
קוק - יפו, תרע"ג

"דעות  בעניני  חתומה(,  לא  העתקה  דפים.   3( ארוך  מכתב 
טבת  י"ב  ]יפו[,  קוק.  הכהן  יצחק  אברהם  רבי  שבאמונה", מאת 

תרע"ג ]דצמבר 1912[.
גוף המכתב הוא העתקה בכתב-ידו האופייני של הרב צבי יהודה 
קוק, בנו של הרב. את שתי השורות האחרונות של המכתב )בדף 
השלישי(, השלים הרב קוק בכתב-ידו: "הנם ג"כ כטפה מן הים של 
יקום לעולם". הדף  כולה, דבר אלוקינו  האמת הגדולה האומרת 

השלישי נחתך לאחר שורה זו. ללא חתימה.
תשובה  אמונה.  בענייני  לשאלות  מענה  ובו  מרתק  מכתב 
אליו  שפנה  להלן(,  )ראה  זיידל  משה  ד"ר  הנראה  כפי  לתלמיד, 
במכתב שנכתב מתוך סערת רוח: "יקירי, מכתבך היקר... הגיעני, 
והבהילני מסערת רוחך היקר, וכאשר הנך קורא לי לעזרה, מצאתי 
לי לחובה קדושה להקדים את תשובתי ולבכר את מכתבי אליך, 
חביבי, על פני מכתבים אחרים נחוצים שזמנם מוקדם. ריש מילין 
בעניני  המתיילדת  המבוכה  שכל  מחמדי,  גדול,  כלל  לך  אומר 
הצורה  שהיתה  השטחית  ההבנה  מתוך  באה  שבאמונה  דעות 

האמונית מבוססת עליה בתחילה...".
למיטב בדיקתנו, מכתב זה לא ידוע ולא נדפס. כפי הנראה, נשלח 
)עוד  קוק  הרב  של  הקרוב  תלמידו  זיידל,  משה  לד"ר  המכתב 
מתקופת רבנותו בבויסק(, שהתחבט בשאלות של אמונות ודעות 
בין הרב קוק  ושיתף את הרב קוק בלבטיו. הקשר האישי והחם 
דופן. הרב קוק התמסר אליו כאב לבנו  ויוצא  לבינו היה מיוחד 
אמונה  בשאלות  בטיפול  בעומקם,  ידועים  לו  והמכתבים שכתב 

מורכבות והתמודדות עם רוח הזמן.
באגרות הראי"ה )ב, אגרת תעח( נדפס מכתב אחר, מיום י"ג טבת 
תרע"ג – יום לאחר כתיבת המכתב שלפנינו. המכתב שנדפס שם 
של  מכתב  לאותו  מגיב  הוא  כי  נראה  אך  בתוכנו,  לגמרי  שונה 
לו  כותב  קוק  )הרב  גדולה  רוח  סערת  בו  הביע  שכנראה  זיידל, 
שם: "מכתבך, חביבי, איני צריך לבאר שהדאיבני והפליא]ני[ גם 
יחד..."(. יש לשער כי הרב קוק כתב תחילה את המכתב שלפנינו 
כתגובה למכתבו הסוער של זיידל, אך לאחר מכן חזר בו מנוסח 

זה, וניסח מכתב חדש )הוא זה שנדפס לבסוף באגרות הראי"ה(.
ס"מ,   25.5 בגודל  מהם  שניים  האחד(,  מצדם  )כתובים  דף   ]3[
והשלישי נמצא רק בחציו העליון )גודל הדף: 11 ס"מ(. מצב טוב-

בינוני. כתמים. בלאי וקרעים קלים.

פתיחה: $500

334. "Ashrei Tomchei Temimim…" – Letter 
Handwritten and Signed by Rabbi Avraham 
Yitzchak HaKohen Kook – Support for the 
Chabad Yeshiva in Jerusalem
Three leaves from a booklet of an emissary, including 
a letter handwritten, signed and stamped by R. 
Avraham Yitzchak HaKohen Kook, chief rabbi of 
Eretz Israel. [Jerusalem, ca. 1920s-1930s].
Three leaves cut out of the booklet of an emissary 
of the Torat Emet Yeshiva. On one leaf, a letter of 
recommendation to support the yeshiva by Rav 
Kook, who writes: "I appeal… to generously 
support the holy yeshiva here in the Holy City… 
the Torat Emet yeshiva, which is reputed to have 
been founded in holiness by Rebbe Rashab of 
Lubavitch, and headed by his son Rebbe Rayatz 
Schneersohn… fortunate are the supporters of the 
wholesome (Ashrei Tomchei Temimim), they shall 
be blessed with all goodness forever… Avraham 
Yitzchak H.K." [HaKohen Kook].
On the other leaves, lists of addresses and phone 
numbers (presumably written by one of the yeshiva 
emissaries at a later date).
[3] leaves. 16 cm. Good-fair condition. Stains. Pen 
inscriptions in late script.

Opening price: $300

334. "אשרי תומכי תמימים..." - מכתב בכתב-יד וחתימת הראי"ה קוק - תמיכה בישיבת חב"ד בירושלים 
חתימתו  בכתב-ידו,  מכתב  ובהם  שד"ר,  מפנקס  דפים  שלושה 
וחותמתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לארץ 

ישראל. ]ירושלים, שנות התר"פ-תר"צ[.
דף המכתב הוא אחד משלשה דפים שנגזרו מתוך פנקס שד"ר של 
"ישיבת תורת אמת הכללית", ובו המלצה לתמוך בישיבה. הרב 
קוק כותב: "אבקשה נא... לתמוך בעין יפה את הישיבה הקדושה 
שפה עיה"ק... ישיבת תורת אמת, הנודעת לרבים ביסוד קדושתה 
בנשיאות  זצ"ל,  מליובאוויטש  האדמו"ר  מוהרש"ב  הגה"ק  מכ"ק 

בנו האדמו"ר הגה"ק מוהרי"צ שניאורסאן שליט"א... אשרי תומכי 
תמימים, יתברכו בכט"ס... מברכם מקודש הק' אברהם יצחק ה"ק" 

]הכהן קוק[. 
וטלפונים  כתובות  של  מאוחרות  רשימות  האחרים  בדפים 

)שכנראה נכתבו ע"י אחד משד"רי הישיבה בתקופה מאוחרת(.
]3[ דפים. 16 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. רישומים בעט בכתב-

יד מאוחר.

פתיחה: $300
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335. Unknown Letter on Matters of Faith – From Rabbi Avraham Yitzchak 
HaKohen Kook – Jaffa, 1912
Lengthy letter (3 leaves, unsigned transcript), on matters of "exploration of faith", 
by R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook. [Jaffa], 12th Tevet 1912.
The body of the letter is a transcript in the distinctive handwriting of R. Tzvi 
Yehuda Kook, son of R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook. The final two lines of 
the letter (on the third leaf) were completed by R. Kook in his own handwriting: 
"These are just a drop in the ocean of the great truth… but the word of our G-d 
shall last forever". The third leaf was cropped after this line. Unsigned.
Fascinating letter containing answers to questions on matters of faith. Response to 
a disciple, presumably Dr. Moshe Seidel (see below), who sent him previously an 
agitated letter: "My dear, your precious letter… reached me, and frightened me 
with your agitation, and since you called to me for help, I felt it my holy duty 
to answer you immediately, and to prefer your letter to other important ones 
which arrived earlier. Firstly, I wish to tell you an important rule, my dear, any 
confusion arising in matters of faith is rooted in superficial understanding…".
To the best of our research, this letter was hitherto unknown and unpublished. The 
letter was presumably sent to Dr. Moshe Seidel, close disciple of R. Kook (already 
during his tenure as rabbi of Bauska), who deliberated on matters of faith, and 
shared his doubts with R. Kook, with whom he shared an exceptionally personal 
and warm relationship. R. Kook was dedicated to him like a father, and the letters 
he wrote to him are renowned for their profundity, for their treatment of complex 
questions on faith and dealing with the spirit of the times. 
A different letter was printed in Igrot HaRaayah (II, letter 478), dated 13th Tevet 
1912 – a day after this letter was composed. The letter printed there contains 
completely different content, yet it appears to be a reply to the same letter which 
Seidel sent R. Kook, in which he apparently expressed great agitation (R. Kook 
writes to him there: "Your letter, my dear, obviously pained and surprised me…"). 
One can presume that R. Kook first composed the present letter as a response 
to Seidel's agitated letter, yet he later reconsidered and formulated a new letter 
(which was eventually published in Igrot HaRaayah). 
[3] leaves (written on one side). First two leaves: 25.5 cm; third leaf: top half only 
(11 cm). Good-fair condition. Stains. Wear and minor tears.

Opening price: $500 
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הרב קוק – מכתבים וכתבי יד

336. Collection of Letters Sent to Rabbi Kook and to His Disciple Rabbi 
Yaakov Moshe Charlap
Interesting and varied collection of letters sent to R. Avraham Yitzchak 
HaKohen Kook, and to his disciple R. Yaakov Moshe Charlap, from various 
writers and periods.
The letters include:
· Letter handwritten by R. Yitzchak Yerucham Diskin of Jerusalem on his 
visiting card (unsigned), sent to R. Kook in Jaffa, with his disciple R. Yaakov 
Moshe Charlap, [Jerusalem, ca. 1900s-1910s]: "To my dear friend, the great 
Torah scholar – since our dear friend R. Y.M is travelling to you, I could not 
refrain from inquiring as to your wellbeing…".
· Two letters from rabbis of Ludmir (Volodymyr Volynskyy): R. Chaim Simcha 
Leiner, rebbe of Radzin and R. Shraga Ze'ev Maggid, dean of the Or Torah 
yeshiva in Ludmir, regarding the immigration of a student from the Novardok 
yeshiva to Eretz Israel; with a letter from the student himself. Ludmir, 1935. 
· Letter with a halachic question, regarding the kashrut of glass utensils, 
sent from the Leerdam glass factory in the Netherlands. With an answer 
handwritten and signed by R. Tzvi Yehuda Kook, son of R. Kook. 1923.
8 letters. Size and condition vary. Overall good condition. 

Opening price: $400

336. מקבץ מכתבים שנשלחו אל הרב קוק ואל תלמידו הגרי"מ חרל"פ
מקבץ מגוון ומעניין של מכתבים שנשלחו אל הראי"ה קוק ואל תלמידו הגרי"מ חרל"פ, מכותבים שונים 

ומתקופות שונות.
בין המכתבים: 

· כרטיס ביקור של רבי יצחק ירוחם דיסקין מירושלים, עם מכתב )לא חתום( בכתב-ידו שנשלח אל הרב 
קוק ליפו, ע"י תלמידו הגרי"מ חרל"פ, ]ירושלים, שנות התר"ס-תר"ע בקירוב[: "...כבוד ידיד נפשי הגאון 
שליט"א – בנסוע ידידנו היקר הרה"ג מוהרי"מ שיחי' למחנו, בל אמנע לדרוש בשלומו...". בתוך הדברים 
מתייחס רבי יצחק ירוחם להנהגת הרב קוק מול מתנגדיו: "...ישמע לעצת חכמינו השכם והערב לביהמ"ד, 
וישכון לבטח ובשלוה..." ]הכוונה הרמוזה בדברים היא עפ"י דברי הגמרא בגיטין, דף ז עמ' א: "דום לה' 
והתחולל לו – דום לה' והוא יפילם לך חללים חללים – השכם והערב עליהן לבהמ"ד והן כלין מאיליהן..."[.
· שני מכתבים מרבני לודמיר, רבי חיים שמחה ליינער אדמו"ר מראדזין ורבי שרגא זאב מגיד ראש ישיבת 
עצמו.  מהתלמיד  ומכתב  ישראל;  לארץ  נובהרדוק  מישיבת  בחור  עליית  אודות  בלודמיר,  תורה"  "אור 

לודמיר, תרצ"ה ]1935[.
עם  בהולנד.  "לירדם"  בית החרושת  זכוכית, שנשלח מאת  כלי  בעניני כשרות  · מכתב שאלה הלכתית 

רישום תשובה בכתב-ידו וחתימתו של הרצי"ה קוק בן הרב. תרפ"ג ]1923[.
8 מכתבים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $400
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337. כת"י - פנקס "חברת משמורים" - יפו, תרע"ד - עם מכתב הרב קוק ועם חתימות רבני יפו ולמדני הקהילה
כת"י, פנקס "חברת משמורים" – פנקס האגודה של יהודי הקהילה האשכנזית ביפו, לקביעת לימוד 

תורה בלילות בבית המדרש. יפו, טבת תרע"ד ]1914[. שער מעוטר בדיו זהובה.
בפנקס מופיעות תקנות החברה, על קביעות לימוד מדי לילה, וחלוקת "משמרות" הלומדים בין חברי 
האגודה, כדי שלא יתבטל הלימוד בבית המדרש לאורך כל הלילה. בתחילת הפנקס מכתבם של רבני 
יפו, בחתימות: רבי יוסף צבי הלוי, רבי שלמה זלמן שאך, רבי אריה ליב פרומקין ואחרים. לאחר מכן 

מכתבו של הרב קוק, מהתאריך כ"ז בטבת תרע"ד. 
בהמשך הפנקס: חתימות 34 חברי האגודה, המתחייבים על לימוד "חצי משמר" או "שליש משמר". 
חלקם כותבים גם באיזה יום מימות השבוע. בראש החותמים, ראשי האגודה ויוזמיה: רבי יוסף לוי 
חגיז ורבי ישראל חב"ס ]סוחרים למדנים ועשירים, מראשי הקהילה ביפו באותם ימים. רבי יוסף לוי 
וישיבות במושבות ארץ ישראל,  חגיז היה גם מראשי אגודת "שומרי תורה" להקמת תלמודי תורה 

ובסוף ימיו הקים את אגודת תדח"ץ[.
הרב קוק משבח במכתבו את "מעלות תהילות קודש הראויות לפעולת קודש זאת, יסוד חברת קודש, 
העומדים בבית ד' בלילות, בעה"ק ת"ו, ומי זה אשר לבת אש קודש לאהבת השי"ת ואור תוה"ק ועבודת 
הקודש... בוערת בלבבו, ולא ימנה לדבר מצוה זו, כל חד לפי כחו, פועל ידיו ֵיָרֶצה...". הוא ממשיך 
וכותב בהתלהבות: "ברכו את ד' כל עבדי ד' העומדים בבית ד' בלילות... אין ערוך ליקרת קדושת תורה 
של שוקדי דלתותיה בלילה, שזהו היסוד למי שרוצה לזכות בכתרה של תורה, ק"ו ]קל וחומר[ לתורת 

א"י ]ארץ ישראל[ ולת"ת ]ולתלמוד תורה[ דרבים... הק' אברהם יצחק ה"ק" ]הכהן קוק[. 
]60[ דף )מהם 10 עמודים כתובים ורוב הדפים ריקים(. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים. כריכת עור 

חדשה.

פתיחה: $500

פנקסי קהילות ישראל ו"חברות קודש" 
ראה עוד בפרקים: ירושלים וארץ ישראל; יהדות תימן; יהדות איטליה

Pinkasim of Jewish Communities and Societies
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פנקסי קהילות ישראל ו"חברות קודש" 

ובראש   ]1922[ רשימות הגבאים שנבחרו בהושענא רבא תרפ"ג 
המלמד  וייחודי,  מעניין  פריט   .]1925[ תרפ"ו  שנת  כסלו  חודש 
עליית  לאחר  ברוסיה,  היהודיות  הקהילות  של  ההתנהלות  על 

השלטון הבולשביקי.
]17[ דף. 27 עמ' כתובים. 34 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בדף ]7[ 
נגזרה וחסרה כמחצית הדף. בלאי )משוקם( בשולי הדף האחרון. 

כריכת עור מקורית, עם הטבעת שם החברה. שדרה חדשה. 

פתיחה: $700

בעיר   - צדק  פועלי  תורה  אוהבי  "חברת  פנקס   .338
המלוכה פעטרבורג" - משנת תרכ"ח עד שנת תרפ"ו

פנקס "חברת אוהבי תורה פועלי צדק – בעיר המלוכה פעטרבורג". 
פטרבורג, כסלו תרכ"ח עד כסלו תרפ"ו ]1867-1925[.

בו  הפנקס,  המשך  תרכ"ח.  בשנת  נכתבו  והתקנות  הפנקס  שער 
פרוטוקולים מבחירות לתפקידים של הגבאים בחברה,  מופיעים 
נכתב לאורך עשרות שנים עד לשנת תרפ"ו – 1925, )שנת כתיבת 

הפרוטוקול האחרון בפנקס על בחירת הגבאים(. 
חברה זו נוסדה ע"י אנשים ממעמד הפועלים, מהקהילה היהודית 
בפטרבורג, שהתאגדו על מנת לקבוע שיעורים וסדרי לימוד ביום 
השבת, לימוד הלכות בספר "חיי אדם" ושמיעת שיעורים בפרשת 

השבוע מפי רב הקהילה. 
בהקדמת הפנקס מצויינת מטרת החברה: "אנו הח"מ פועלי צדק 
דיירי פה עה"מ ]עיר המלוכה[ פעטרבורג, בחסד הקיר"ה ]הקיסר 
בה  לגור  לפנינו  הפנימית  רוסיא  שערי  פתח  אשר  הודו[  ירום 
ביד הרוצים...  וטפינו, לעשות מלאכה  ונשינו  נפשנו, אנו  כאוות 
ביחוס  מצבינו  ברוע  התבוננו  כאשר  לבבינו,  ידאב  זה  על  אך 
עבודתינו להשי"ת ]להשם יתברך[, כי כצללים... נהלך תחת עול 
העבודה יום ולילה, ותחת אשר בכל עיר ועיר מעיירות ישראל... 
ללמוד  כתות  חבורת  ועיר  עיר  בכל  מתאספים  השבת...  ביום 
סוד  והמתקנו  כל אלו...  ואנחנו חסרנו  מגידי צדק,  ולשמוע מפי 
יום  בכל  ביחד  ללמוד  יהיה  תכליתה  אשר  אחת  חברה  לעשות 
שבת כאמור בהתקנות אשר מעל"ד ]מעבר לדף[ וזה שמה אשר 
יקראו לה חברת אוהבי תורה פועלי צדק...". ב"תקנות החברה" 
הבאים  האנשים  "כל  החברה:  לבני  הלימודים  תכניות  מובאות 
יום  בכל  לבוא  מחוייבים  ומועיל  טוב  חבר  להיות  החברה  בסוד 
פרש"י  עם  חומש  ולשמוע  אדם'  'חיי  ללמוד  קודש[  ]שבת  ש"ק 
ואלשיך ואיזה ספר מוסר מפי המ"צ ]הרב מורה צדק[ אשר יבשר 

צדק לפני החבורה, בשעות הרשומים מטה...".
בהמשך הפנקס: שמות החברים והגבאים, עם "שמות המתנדבים 
על ס"ת מח"ק ]ספר תורה, מחברה קדושה[ פועלי צדק"; פרוטוקול 
חתום מבחירות לגבאים אשר "נעשו על פי קלפי" בחודש אב שנת 
תרכ"ח; פרוטוקולים דומים, על בחירת גבאים בבחירות ב"קלפי", 
תרנ"ח,  תר"נ-תרנ"ה,  תרמ"ז,  תרמ"ה,  תר"ל-תרל"ט,  מהשנים: 

תר"ס, תרס"ו, ותרס"ט )חלק מהפרוטוקולים עם חתימות(.
עם  צבעונית,  בדיו  קליגרפית  בכתיבה  דפים  שני  הפנקס  בסוף 

337. Manuscript – Pinkas Chevrat Mishmorim – 
Jaffa, 1914 – With Letter from Rabbi Kook and 
Signatures of the Jaffa Rabbis and Community 
Torah Scholars 
Manuscript, Pinkas of "Chevrat Mishmorim" – 
society of members of the Ashkenazic community 
in Jaffa who commit to nighttime Torah study in the 
Beit Midrash. Jaffa, Tevet 1914. Title page decorated 
in gold ink.
The Pinkas contains the society's regulations 
regarding nightly Torah study, and the allocation 
of shifts between the members of the society, so that 
the Beit Midrash should resound with Torah study 
throughout the night. The Pinkas begins with a letter 
from the rabbis of Jaffa, signed by: R. Yosef Tzvi 
HaLevi, R. Shlomo Zalman Shach, R. Aryeh Leib 
Frumkin, and others. This is followed by R. Kook's 
letter, dated 27th Tevet 1914.
Further in the pinkas, there are signatures of 34 
members of the society, who commit to learning for 
"half a shift" or "a third of a shift". Some even note 
which day of the week. The list of signees is headed 
by the leaders and initiators of this society: R. Yosef 
Levi Chagiz and R. Yisrael Habas (scholarly and 
wealthy merchants, leaders of the Jaffa community 
in those times. R. Yosef Levi Chagiz was a head of 
the Shomrei Torah society for the establishment of 
boys' school and yeshivot in the various moshavot in 
Eretz Israel. In his later years, he founded Agudath 
Tadchatz). 
In his letter, R. Kook praises this holy society, extols 
the virtues of nighttime Torah study and blesses 
those who devote their night to learning. The letter is 
signed: "Avraham Yitzchak H.K." [HaKohen Kook].
[60] leaves (including 10 written pages, most leaves 
blank). Good condition. Stains. Minor tears. New 
leather binding.

Opening price: $500
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עם  בסלאוויטא,  תמיד"  "נר  חברת  מפנקס  דף   .339
חתימות נכבדי העיר - תקמ"ט

"נר תמיד" בעיר סלאוויטא, עם חמש  דף מתוך פנקס חברת 
עליהן  הקדושה,  לחבורה  חברים  צירוף  על  "הסכמות" 
חתומים כמה מראשי החבורה. סלאוויטא, טבת-תמוז תקמ"ט 

 .]1788-1789[
דפה  תמיד  נר  קדישא  ל"חבורה  חברים  קבלת  על  הסכמות 
סלאוויטא". על ההסכמה הראשונה מהתאריך "זאת חנוכה דשנת 
תקמ"ט" ]31 בדצמבר 1788[, לצירוף "המרומם יהודא ב"ה שלמה 
רופא מומחה דפה ק' הנ"ל", חתומים ארבעה חותמים: "שמואל 
במה"ו משה זצ"ל"; "אברהם במה' שמואל זצ"ל"; "שלמה בהר"ר 

חיים ז"ל"; ו"פסח במהור"ר יהודא זצ"ל".
כ"מ  וחכים  "היניק  לצירוף  תאריך,  מאותו  השניה  ההסכמה 
אליעזר נ"י", בנו של "הנכבד מה"ו משה בהרבני מ"ו ראובן". על 
הסכמה זו מופיעות חמש חתימות – שלוש מהן מופיעות גם על 
זיינוויל  "שמואל  החתימות:  נוספו  ואליהן  הראשונה,  ההסכמה 

ב"ה ]צבי?[" ואברהם במוהר"ר יעקב זצ"ל".
וחותמים  חדשים  חברים  שמות  עוד  נוספו  הבאות  בהסכמות 

חדשים, כאשר על ההסכמה האחרונה מופיעות 8 חתימות.
נמנה  "להיות  שצורפו  הקהילה  מילדי  הנם  החבורה  מבני  חלק 
בחבורה דמצוה זו", ע"י כסף "ששקל אביהם בעדם" וע"י הכסף 
שהם עתידים ליתן בעצמם "לכשיהיה בן שלש עשרה למצוות... 
ואחר החתונה למז"ט יעלה פתקו מהקלפי כאחד מבני החבורה". 
אין לנו מידע ברור על תפקידה של חברת "נר תמיד" ועל תפקידם 
מדובר  הנראה,  כפי  החבורה".  בני  כאחד  ב"קלפי  הנבחרים  של 
על התאגדות לקיום מצוה של קניית שמן למאור והדלקתו בבית 

המדרש כ"נר תמיד".
בתקופה זו נתמנה לרב הקהילה בסלאוויטא האדמו"ר רבי משה 
את  שהקים  מקוריץ,  פנחס  רבי  הקדוש  הרב  של  בנו  שפירא, 
הדפוס המפורסם בסלאוויטא. על חברת "נר תמיד" בסלאוויטא 
ועל צירוף הרב שפירא לחברה זו, ראה עוד: קטלוג קדם, מכירה 

12, פריט 517. 
כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   31.5 צדיו(.  משני  )כתוב  דף   ]1[

ובלאי. מספר קרעים בשוליים, עם פגיעה קלה בטקסט.

פתיחה: $400

scroll"; signed election records for the administrators 
"who were voted in by ballot" in Av 1868; similar 
election records from the years: 1870-1879, 1885, 
1887, 1890-1895, 1900, 1906 and 1909 (some of the 
records are signed).
At the end of the Pinkas, two calligraphic leaves in 
colored ink with the list of administrators elected 
on Hoshana Rabba 1922 and Rosh Chodesh Kislev 
1925. Interesting and unique item, documenting the 
activities of the Jewish communities in Russia under 
the Bolshevik rule. 
[17] leaves. 27 written pages. 34 cm. Good-fair 
condition. Stains. Almost half of leaf [7] cut out 
and lacking. Marginal wear to final leaf (repaired). 
Original leather binding, with name of society 
lettered on front board. New spine.

Opening price: $700

338. Pinkas of the Ohavei Torah Poalei Tzedek 
Society – St. Petersburg – 1867-1925
Pinkas of the Ohavei Torah Poalei Tzedek society in 
St. Petersburg. St. Petersburg, Kislev 1867 – Kislev 
1925.
The title page and regulations at the beginning of the 
Pinkas were written in 1867. The rest of the Pinkas, 
which contains records of the society's elections 
of administrators, was written over the course of 
several decades, until 1925 (the last election recorded 
in this Pinkas).
The society was founded by members of the working 
class, from the Jewish community of St. Petersburg, 
who united with the purpose of establishing classes 
and study sessions on Shabbat – studying the 
halachot from Chayei Adam and listening to lectures 
on the weekly Torah portion, delivered by the rabbi 
of the community.
In the introduction of the Pinkas, the society's mission 
is delineated: "We, the undersigned, residents of 
the royal city, St. Petersburg, with the grace of His 
Majesty, who opened the gates of inner Russia 
before us, to settle wherever we wish… to work in 
any profession… yet… we are anguished when we 
contemplate our low situation in terms of our worship 
of G-d, since we fade away like shadows under the 
burden of work, day and night… and instead of like 
every Jewish city… where on Shabbat… they gather 
in each city in different groups, to study and hear 
from the orators, and we are lacking all this… and 
we consulted together, to make one society whose 
purpose will be to study together every Shabbat, as 
stated in the regulations on verso, and this is the name 
we gave it – Ohavei Torah Poalei Tzedek society…". 
The study program of the society is outlined in the 
regulations: "Whoever joins the society, must be a good 
and productive member, and committed to coming 
every Shabbat, to study Chayei Adam, and attend the 
lecture on Chumash with Rashi and Alshech, and on 
an ethics book, delivered by the rabbi who will teach 
the group, at the hours indicated below…".
Further in the Pinkas: the names of the members 
and administrators, with "Names of members of 
the Poalei Tzedek society who donated for a Torah 
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340. כתב-יד - פנקס החזקות של קהילת וורמייזא, עם 
חתימות "פרנסי החודש" של הקהילה - תקי"ג-תקנ"ח

חתימות  עם  וורמייזא,  קהילת  של  ה"חזקות"  פנקס  כתב-יד, 
"פרנסי החודש" של הקהילה, בשנים תקי"ג-תקנ"ח ]1753-1797[.

על  הבעלות  והעברת  ה"חזקות"  לתיעוד  שימש  שלפנינו  הפנקס 
נכסים בקהילת וורמייזא, בתי מגורים ומקומות ב"עזרת אנשים" 
וב"עזרת נשים" בבית הכנסת. לפנינו כמאתיים עמודים כתובים. 
שמות  עם  הנכס,  על  ה"חזקה"  את  המתעד  מסמך  עמוד  בכל 
הקונים, המוכרים, המקבלים או היורשים. כל מסמך כזה נכתב 
בדרך כלל על ידי שמש הקהילה ונחתם על ידו, ולאחר מכן נחתם 

גם על ידי "פרנס החודש". 
בעמוד הראשון מופיעה הקדמה משנת תקי"ג, והרישום האחרון 
באריכות  מוסבר  בהקדמה  תקנ"ח.  כסליו  ז'  מיום  הוא  בפנקס 

תפקיד הפנקס: 
"זאת הפנקס נתוקן]![ מאחר לאחר שהוקם פה קהילתינו הקדושה 
והטהורה, והיתה כמה פעמי' מחלוקת על חזקות הבתים וגם מ' 
מקומת]![ בעזרת אנשי']ם[ ונשי']ם[, נתוקן ע"י פרנסה אותו הדור 
שיכתוב כל פעם הכרזת החלוטת]![... תוך הפנקס הנ"ל שנתוקן 
הפנקס  נתוקן  הפנקס  אותו  שנתמלא  וכ"ה  לפ"ק...  תפ"ו  בשנת 
הלז לתוקף ולעוז לכתוב בתוכו כל פרנסה החדש החלטה שנכרז 
בחודשו, וליתר עוז בא על החתום פרנסי הדור... זאת נכתב ביו' 
ה' כ"ז לחודש שבט, לסדר ולפרט ק'ה'ל ועד'ה ק'ד'וש'ה לפ"ק" 

]=תקי"ג[. 
ידי  על  אשכנז  מקהילות  כמה  הונהגו  קדומות  בתקופות  כבר 
בכל  השנה.  חודשי  לפי  בתפקידם  מתחלקים  שהיו  פרנסים,   12
חודש – פרנס אחד. בין היתר היו הפרנסים אחראים על בוררות 
מתועדים  שלפנינו  בפנקס  הבתים.  חזקות  ועל  ממונות  בענייני 
"פרנסי החודש" של וורמייזא במחצית השניה של המאה ה-18, 
החודש  פרנסי  )על  הפנקס  לאורך  מתנוססות  וחתימותיהם 
בוורמייזא, ראה מנהגים דק"ק וורמיישא לרבי יוזפא שמש, סימנים 
סה-סז; שם, סימן רצה(. בכל אחד מן המסמכים בפנקס שלפנינו 
מתועדת שיטת ההכרזה על החזקות, בשלושה "ימי כניסה" )ימי 
שני וחמישי( רצופים, ואחריה ההחלטה על רישום ה"חזקה" על 
שם אחד מבני הקהילה. בפנקס אף מתועדים עשרות שמות של 

בני הקהילה והבתים בהם התגוררו. 
)רובם כתובים משני צדיהם. כ-200 עמודים כתובים(,  דף   ]122[
ועוד דפים רבים ריקים. 16 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים ובלאי 

במספר דפים. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $800

Pinchas of Korets, was appointed rabbi of Slavita. He 
was the founder of the renowned Slavita printing 
firm. For more information about the Ner Tamid 
society in Slavita, and Rebbe Shapira joining the 
society, see Kedem Auction 12, item 517. 
[1] leaf (written on both sides). 31.5 cm. Good-fair 
condition. Stains and wear. Several marginal tears, 
slightly affecting text.

Opening price: $400

339. Leaf from the Pinkas of the Ner Tamid 
Society in Slavita, Signed by Prominent 
Residents of the City – 1788-1789
Leaf from the Pinkas of the Ner Tamid society in 
Slavita, with five approvals for the acceptance of 
new members into the "holy society", signed by some 
of the society leaders. Slavita, Tevet-Tammuz 1788-
1789. 
Approvals for the acceptance of new members into 
"the holy Ner Tamid society in Slavita". The first 
approval is dated "Zot Chanukah [31st December] 
1788", accepting "Yehuda son of Shlomo, expert 
physician here in this community", with four 
signatures: "Shmuel son of R. Moshe", "Avraham son 
of R. Shmuel", "Shlomo son of R. Chaim" and "Pesach 
son of R. Yehuda". 
The second approval, from the same date, pertains to 
the acceptance of "R. Eliezer", son of "the honorable 
R. Moshe son of R. Reuven". This approval bears 
five signatures – three are the same as in the first 
approval, with the addition of the following two: 
"Shmuel Zanvil son of R. [Tzvi?]" and "Avraham son 
of R. Yaakov".
The rest of the approvals pertain to the acceptance 
of other new members, and are signed by other 
signatories. The last approval bears 8 signatures.
Some of the society members were children of 
members of the community, who were admitted 
into "this mitzvah society", with the money "which 
their father paid for them", and with the money they 
would pay themselves in the future "when they will 
become Bar Mitzvah… and after their wedding, they 
will be able to be elected like full members of the 
society". We do not have clear information as to the 
purpose of this Ner Tamid society, and the duties 
of those elected. Presumably, the purpose of this 
organization was to fund the purchase of oil to light 
the Ner Tamid (eternal flame) in the Beit Midrash. 
During this period, Rebbe Moshe Shapira, son of R. 
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340. Manuscript – Pinkas of Holdings of the Worms Community, with the Signatures of the Community's Monthly Parnasim – 1753-1797
(regarding the monthly Parnasim of Worms, see 
Minhagim DeKehillat Wermaiza by R. Yuspa 
Shamash, sections 65-67; ibid, section 295). Each 
document in this Pinkas states the system of 
announcing a holding – on three consecutive days 
of gathering (Mondays and Thursdays), and records 
the decision to register the possession under the 
name of one of the community members. The Pinkas 
contains records of dozens of community members, 
and the houses they lived in.
[122] leaves (most written on both sides, approx. 200 
written pages), and many more blank leaves. 16 cm. 
Good condition. Stains. Tears and wear to several 
leaves. New leather binding. 

Opening price: $800

the last record in the Pinkas is from 7th Kislev 1797. 
The introduction describes at length the purpose of 
the Pinkas: In 1726, due to several disputes regarding 
the possession of houses and places in the synagogue, 
the Parnas at the time initiated the keeping of a 
Pinkas recording all decisions related to holdings, to 
be written by the monthly Parnasim. After the first 
Pinkas was filled to capacity, the present Pinkas was 
put into use.
From early times, several German communities 
were led by 12 Parnasim, who would each serve for 
one month. One of the duties of the Parnas was to 
arbitrate on financial disputes. This Pinkas records 
the Parnasim of Worms in the second half of the 
18th century; their signatures appear throughout

Manuscript, Pinkas of Chazakot (holdings) of the 
Worms community, with the signatures of the 
community's monthly Parnasim (elected leaders), 
1753-1797.
This Pinkas documents transfer of ownership, of 
houses and of places in the men's and women's 
sections of the synagogue, in the Worms community. 
It contains some two hundred written pages. Each 
page features a document related to a holding, 
recording names of buyers, sellers, recipients or 
heirs. These documents were for the most part 
written by the beadle of the community and signed 
by him, followed by the signature of the Parnas of 
the month. 
The first page features an introduction from 1753, and
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בנימין אלינברג אב"ד בקשביץ – ששמו מופיע כחתום על תקנות 
לאביו  לסייע  כדי  ללבוב,  תר"י  בשנת  עבר   – שלפנינו  האגודה 
בקיצור  נפטר  בנימין  שרבי  לאחר  אך  הרבנות,  בעבודת  הישיש 
ימים בשנת תרט"ז, התפטר אביו רבי שמחה נתן מן הרבנות וקרא 
רבי  העיר.  כאב"ד  במקומו  לכהן  שיבוא  ומשיב"  ה"שואל  לבעל 
)ראה:   1858 תרי"ט  תורה שנת  נפטר בשמחת  נתן עצמו  שמחה 

וונדר, אנצ' לחכמי גליציה, א', עמ' 214-218(.
חסרים  קרעים  כתמים.  בינוני.  מצב  עבה.  נייר  ס"מ.   38 דף.   ]6[
גדולים בפינות הדפים, עם מעט חסרון טקסט. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $400

זאב פישר-שיין כי  – לבוב" מספר מר  ועדה  ישרים  בספר "בסוד 
ההתארגנויות הללו של איגודי בעלי המקצוע נעשו ביוזמתו של 
רב העיר הגאון בעל ה"שואל ומשיב": "...הגאון הנודע רבי יוסף 
וטיפל מתוך מסירות אבהית בהקמת הרבה  עודד  נתנזון,  שאול 
המלאכה  בעלי  של  הרוחני  למצבם  דאג  בעירו...  הכנסת  מבתי 
המקצועות  בעלי  את  אותם,  ארגן  הוא  שוליות.  לאותם  וביחוד 
וטרח להקים להם משכנות-יעקב   – – כל מקצוע בנפרד  השונים 
להרגילם  אלוקים,  ויראת  מוסר  להם  להקנות  ולתפלה,  לתורה 
ולחנכם למצוות ולמעשים טובים" )בסוד ישרים ועדה, עמ' טו(. 
יוזמה של התאגדות בעלי מלאכה עוד  בפנקס שלפנינו מתגלית 
נתן אלינברג,  בשנת תרי"ג, בתקופת האב"ד הקודם רבי שמחה 
רבי  בנו  ומשיב" בשנת תרי"ז.  לפני הגעת ה"שואל  בעיר  שכיהן 

341. פנקס חבורה קדושה גלעזירש - חבורת הזגגים - 
לבוב, תרי"ג-תרכ"ג

ששה דפים מפנקס תקנות המנין של "החבורה הקדושה... נקראים 
גלעזירש". לבוב, ]תרי"ג-תרכ"ג 1853-1863 בקירוב[.

דפים מפנקס אגודת הגלעזירש ]=זגגים[ בלבוב, כתובים בכתיבה 
מרובעת וקליגרפית. בדף האחרון מופיעה העתקה )מנוקדת( של 
כתב הסכמה על תקנות עניני החבורה שנכתב ב"חצי חודש סיון" 
שנת תרי"ג, עם העתקת חתימות הרבנים רבי "בנימין עלינבערג 
לבוב".  פ"ק  דיינא  "אברהם שפירא  ורבי  דק' באקשעוויץ"  אב"ד 
מתוכן כתב ההסכמה מחודש סיון תרי"ג עולה כי האגודה נוסדה 
כמה שנים קודם לכן, על פי הנחייתו של רב העיר רבי שמחה נתן 
קיום החבורה,  לחיזוק  ]1/ב[ כתב משנת תרכ"ג  בדף  עלינבערג. 

עם חתימות החברים.
באמצע המאה ה-19 התארגנו בעיר לבוב )למברג( – שהיתה אז 
המטרופולין הגדול של היהדות באזור גליציה המזרחית – איגודים 
מקצועיים של בעלי מלאכה שונים, שקבעו ללמוד יחדיו ולהתפלל 
בצוותא. האיגודים נוסדו ביוזמת רבני העיר, כדי לחזק את המצב 
למרכז  שהפכה  בעיר,  הפועלים  אלפי  של  והסוציאלי  הרוחני 
תעשייתי גדול. בעיר נוסדו אז עשרות מנינים ו"קלויז'לאך" ]בתי 
כנסיות קטנים[, לקבוצות שונות של בעלי מלאכה. בספר "בסוד 
זאב פישר-שיין, תל אביב, תשכ"ט(  )מאת  – לבוב"  ועדה  ישרים 
שולחן  "עורכי  הכנסת  בית  בהם:  בעיר,  הכנסת  בתי  מתועדים 
הכנסת  בית  והכליזמרים;  המלצרים  אגודת  של  זמר"  ומנעימי 
"עוסקי במלאכת הקודש" של אגודת פועלי הדפוס וכורכי הספרים 
בבתי הדפוס הגדולים שבעיר; בית הכנסת "קצרו לפי חסד" של 
אגודת מוכרי טקסטיל )מנופקטורים(; בית הכנסת "אקספרס" של 
אגודת הסבלים וחברות המשלוח בעיר; בית הכנסת "נושאי כתף" 
שוהל"  "מלמדים  הכנסת  בית  הפשוטים;  הסבלים  אגודת  של 
אגודת  של  שבת"  "שומרי  הכנסת  בית  תשב"ר;  מלמדי  לאגודת 
הגלבים ובעלי המספרות; ועוד בתי כנסיות לקבוצות שונות של 
ושטריימלאך,  מגבעות  עושי  חייטים,  סנדלרים,  מלאכה:  בעלי 

נגרים, סוחרי הבורסה, ועוד. 
מהפנקס שלפנינו עולה כי לאגודת הגלעזירש ]=זגגים[ בלבוב, לא 
היה בית כנסת משלהם, אך הם התארגנו לבא למנין קבוע בבתי 
הכנסיות הגדולים והעתיקים של "ת"ל" ו"ח"ל" ]=תוך העיר וחוץ 
לעיר - שני אזורים ידועים בעיר לבוב. ראה אודות בתי כנסיות 
אלו בספר "בסוד ישרים ועדה – לבוב"[. מן התקנות שלפנינו עולה 
כי סוכם שבני החבורה יישבו יחד באותו אזור בבית הכנסת, ואלו 
לתורה"  ב"עליה  זכאים  יהיו  בקביעות  להתפלל  שיבואו  מהם 
העזרה  תקנות  גם  מפורטות  בפנקס  בחודש.  אחת  פעם  לפחות 
ההדדית בין בני החבורה, השתתפות בשמחות החברים, בביקור 

חולים והלווית המת של בני החבורה.
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his place as rabbi of the city. R. Simcha Natan himself 
passed away on Simchat Torah 1858 (see: Wunder, 
Encyclopedia LeChachmei Galicia, I, pp. 214-218).
[6] leaves. 38 cm. Thick paper. Fair condition. Stains. 
Large open tears to corners, with some loss of text. 
New leather binding.

Opening price: $400

341. Pinkas of the Holy Society of Glaziers – Lviv, 1853-1863
committed to participating in set minyanim in the 
large and old synagogues within and outside the city 
walls (two renowned areas in Lviv. Regarding these 
synagogues, see BeSod Yesharim VeEdah – Lviv). The 
regulations disclose that the society members agreed 
to sit together in the same area of the synagogue, and 
those who would come to pray on a regular basis 
would be entitled to be called up to the Torah reading 
at least once a month. Also specified in the Pinkas 
are the conventions of mutual assistance between 
the society members – participation in each other's 
joyous occasions, visiting the sick and burying the 
dead. 
In BeSod Yesharim VeEdah – Lviv, Ze'ev Fisher-Shein 
relates that these organizations of tradesmen were 
initiated by the Shoel UMeshiv, rabbi of the city: "…the 
renowned Torah scholar R. Yosef Shaul Nathansohn, 
encouraged and assisted in the establishment of many 
synagogues in his city, with fatherly devotion… he 
cared for the spiritual situation of the tradesmen... 
He organized them, the various tradesmen – each 
trade separately – and toiled to set them up with 
synagogues for Torah study and prayer, to instill 
in them ethics and fear of G-d, to educate them to 
Mitzvot and good deeds" (BeSod Yesharim VeEdah, 
p. 15). This Pinkas documents the organization of 
a group of tradesmen as a society already in 1853, 
during the tenure of the previous rabbi, R. Simcha 
Natan Ellenberg, who served as rabbi of the city 
until the appointment of the Shoel UMeshiv in 1857. 
His son, R. Binyamin Ellenberg Rabbi of Bokshevitz 
(Bukachivtsi), a signatory on the approbation to the 
regulations of this society, relocated to Lviv in 1850, 
in order to assist his elderly father in his rabbinical 
duties. After R. Binyamin's untimely passing in 
1856, his father R. Simcha Natan left the rabbinate 
and summoned the Shoel UMeshiv to come serve in 

Six leaves from the Pinkas of regulations of the 
minyan of the "holy society… of glaziers". Lviv, [ca. 
1853-1863].
Leaves from the Pinkas of the glaziers' society in 
Lviv, written in calligraphic square script. On the 
final leaf, a transcript (vocalized) of the approbation 
to the society's regulations, accorded in "the middle 
of the month of Sivan" 1853, with the transcribed 
signatures of R. "Binyamin Ellenberg Rabbi of 
Bokshevitz" and R. "Avraham Shapiro dayan of 
Lviv". From this approbation in Sivan 1853, it 
emerges that the society was founded several years 
earlier, upon the instructions of the rabbi of the city, 
R. Simcha Natan Ellenberg. A declaration from 1863 
reaffirming the regulations of the society and signed 
by the society members is recorded on p. 1b. 
In the mid-19th century in Lviv – largest Jewish 
metropolis in Eastern Galicia, each profession 
established itself as an independent society, wherein 
the members committed to study and pray together. 
The societies were organized at the initiative of the 
rabbis of the city, in order to bolster the spiritual 
and social state of the thousands of workers in the 
city, which had developed into a big industrial 
center. Dozens of minyanim and kloizelach (small 
synagogues) were thus established, for the various 
groups of tradesmen. Besod Yesharim VeEdah – Lviv 
(by Ze'ev Fisher-Shein, Tel Aviv, 1969) documents 
the various synagogues that the city boasted, 
including synagogues for waiters and musicians, for 
the society of print workers and bookbinders of the 
large printing firms in the city, for textile merchants, 
porters and delivery companies, school teachers, 
barbers, cobblers, tailors, hatmakers, carpenters, 
stockbrokers, and others tradesmen. 
This Pinkas reveals that the glaziers' society in 
Lviv did not have their own synagogue, yet they 
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342. פנקס קהילת מיהאלוביץ )סלובקיה( - תר"ט-תרנ"ו - עם מסמך בחתימת רב העיר רבי אהרן גרינברגר תלמיד ה"חתם סופר"
פנקס בפורמט גדול - פנקס הקהילה ב"מיהאלאוויץ". עם עשרות פרוטוקולים חתומים; רשימות שמות 
בהונגרית:   .Michalovce )מיכאלובצ'ה  מיהאלוביץ  ועוד.  הכנסת;  בבית  המקומות  בעלי  החברים 

Nagymihályi(. בין השנים תר"ט-תרנ"ו 1849-1896. עברית, יידיש וגרמנית.
החותמים הרבים בפרוטוקולים הרבים הנם ראשי הקהל, גבאי בית הכנסת וגבאי הצדקה, בהם: רבי 
חיים יוסף שנברגר, רבי ברוך זיסקינד ווסרמן, רבי אריה ליב ברין, רבי הערצקי שפיגל, רבי לוי גרינוולד 
ועוד חותמים רבים. במקום אחד מופיע מסמך מחודש סיון שנת תרכ"ב, בחתימת ידו של רב העיר 
"הק' אהרן גרינבערג אבד"ק מיהאלאוויץ והגליל יע"א", בו הוא מוחה על חוצפת אחד מאנשי העיר 

ש"פער פיו" נגד ראש הקהל רבי חיים יוסף ש"ב ]שנברגר[, ופוסק להרחיקו מן הקהילה.
הקהילה היהודית במיהאלוביץ שבמזרח-סלובקיה נוסדה במהלך המאה ה-18. הרב הראשון הידוע 
של הקהילה הוא הגאון רבי אהרן גרינברגר מביסטריץ )תקע"א-תשרי תרנ"ג(, תלמיד ה"חתם סופר", 
אשר למד בישיבתו קרוב לעשר שנים. מחבר הספרים "דעת סופר" )מיהלאוויץ, תרנ"א; מיהלאוויץ, 
תרפ"ט(. בהקדמת ספרו כותב כי ספרו "דעת סופר" נקרא על שם רבו רבי משה סופר. "אהבתו אל רבו 
הג' בעל חת"ס אין לשער... לא עבר יום שלא אמר דברי תורה ממנו ]בשמו של רבו ה"חתם סופר"[ 

או בסיפור מעשה ממנו" )החתם סופר ותלמידיו, עמ' לח-מ(. כיהן ברבנות העיר מיהאלוביץ למעלה 
שמעון  רבי  הגאון  תרנ"ד  משנת  מילא  מיהאלוביץ  ברבנות  מקומו  את  פטירתו.  עד  שנה  מארבעים 
עהרנפלד )תרט"ז-תרצ"א(, נכד החתם סופר. בבית הדין במיהאלוביץ כיהנו בדיינות: בנו רבי שמחה 

חיים גרינברגר )נפטר תרע"ג( ונכדו רבי משה גרינברגר.
בעיר מיהאלוביץ התקיימה האסיפה הידועה בחודש כסלו תרכ"ו, של הרבנים הקנאים לדבר השם, 
ביזמת הגה"ק רבי הלל ליכטנשטיין מקולומייה. על "פסק בית דין" מהחלטות אותה אסיפה חתום גם 
רבי אהרן גרינברגר רב העיר )ראה חומר מצורף, עם צילום מספרו של יעקב כץ, הקרע שלא נתאחה, 
עמ' 92-99; על אסיפה זו ראה גם במאמר נתנאל קצבורג, "פסק דין של מיכאלוביץ תרכ"ו", בתוך: 
פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה. הוצאת מאגנס, תש"ם. עמ' רעב-רעג, 

רפד-רפו(.
]128[ דף )הכוללים: 156 עמ' כתובים. הרבה עמודים ריקים(. 40 ס"מ. נייר כחלחל. מצב טוב-בינוני. 

כתמים. כתמי רטיבות עם עקבות פטריה. בלאי ומעט קרעים. כריכה חדשה.

פתיחה: $700
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342. Pinkas of the Michalovitz 
Community (Slovakia) – 1849-1896 
– With a Document Signed by R. 
Aharon Grünberger, Rabbi of the City, 
Disciple of the Chatam Sofer
Large notebook, Pinkas of the Michalovitz 
community. With dozens of signed 
protocols; lists of community members 
who own places in the synagogue; and 
more. Michalovitz (Michalovce. Hungarian: 
Nagymihályi). 1849-1896. Hebrew, Yiddish 
and German.
The many signatories on the dozens of 
protocols are community leaders, gabbaim 
of the synagogue and charity collectors, 
including: R. Chaim Yosef Schönberger, 
R. Baruch Ziskind Wasserman, R. Aryeh 
Leib Brünn, R. Hertzke Spiegel, R. Levi 
Grünwald, and many other signatories. 
The pinkas includes a document dated 
Sivan 1862, signed by the rabbi of the city 
"Aharon Grünberger, rabbi of Michalovitz 
and the district", in which he objects to the 
audacity of a community member who dared speak 
up against the community leader R. Chaim Yosef 
Sh.B. [Schönberger], and rules to expel him from the 
community. 
The Jewish community of Michalovitz, eastern 
Slovakia, was founded in the 18th century. The 
first known rabbi of the community was R. Aharon 
Grünberger of Bistritz (Bistrița; 1811-Tishrei 1892), 
disciple of the Chatam Sofer and a student in his 
yeshiva for close to a decade. He authored the Daat 
Sofer books (Michalovitz, 1891; Michalovitz 1929). 
In his preface to his book, he writes that he named 
his books Daat Sofer after his teacher, the Chatam 
Sofer. "His love for his teacher the Chatam Sofer 

knew no bounds… not a day would go past without 
him repeating a Torah thought heard from him [the 
Chatam Sofer] or an anecdote about him (HaChatam 
Sofer VeTalmidav, pp. 38-40). He served as rabbi of 
Michalovitz for over forty years until his passing. 
In 1894, he was succeeded by R. Shimon Ehrenfeld 
(1856-1931), grandson of the Chatam Sofer. His 
son R. Simcha Chaim Grünberger (d. 1913) and his 
grandson R. Moshe Grünberger served as dayanim 
in the Michalovitz Beit Din.
Michalovitz hosted the famous rabbinic congress 
in Kislev 1865, initiated by R. Hillel Lichtenstein of 
Kolomyia. The Beit Din ruling recording the decisions 
reached at that conference was signed amongst 

others by R. Aharon Grünberger Rabbi of the city 
(see enclosed material, photocopy from HaKera 
Shelo Nit'acheh by Yaakov Katz, pp. 92-99; see also 
article by Netanel Katzburg, Ruling of Michalovitz 
1865, in Perakim BeToldot HaChevra HaYehudit 
BiYemei HaBeinayim UVaEt HaChadasha. Magnes 
Press 1980, pp. 272-273, 284-286). 
[128] leaves (including: 156 written pages. Many 
blank leaves). 40 cm. Bluish paper. Good-fair 
condition. Stains. Dampstains with traces of mold. 
Wear and a few tears. New binding.

Opening price: $700 
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343. פנקס לידות, מילות ונישואין - מונטריאול )קנדה(, תרע"ח - חתימות הרב הראשי רבי ישעיהו )סיימון( גלאזר וחתימות בני הקהילה
בקהילת  ונישואין  מילות  לידות,  לרישומי  בכתב-יד,  פנקס 
מונטריאול, קנדה, ]תרע"ח[ 1918. אנגלית וצרפתית, ומעט יידיש 
 – ידעו לחתום באנגלית  לא  יהודים שכפי הנראה  ]חתימות של 

במקרים אלה צוין בסוף הרישום שפלוני חתם ביידיש[.
רישום  לכל  )באנגלית(.  ארוכים  רישומים   36 מכיל  הפנקס 
לידות  מתועדים  אלה  ברישומים  עצמו.  בפני  עמוד  יוחד 
מהשנים 1900-1908, ונישואין משנת 1918, של בני "הקהילות 
רישום  כל  בסוף  במונטריאול.  המאוחדות"  האורתודוקסיות 
הורה  או  הנישואין(  )ברישומי  הזוג  בני  של  חתימות  מופיעות 
סיימון  רבי  הקהילה,  רב  ושל  העדים  של  הלידות(,  )ברישומי 
גלאזר. רישומי לידות הבנים כוללים פרטים על ברית המילה, כגון 

שם המוהל ושם הרב שקרא את שמו של התינוק.
בכתב- מילוי  עם  )בצרפתית(,  מודפס  טופס  הראשון,  בעמוד 

ע"י  מוגש  ושהוא  הפנקס  ייעוד  על  ובצרפתית(,  )באנגלית  יד 
 Rev. Simon Glazer, Chief Rabbi of the United"
לקהילות  הראשי  הרב  גלאזר,  סיימון  ]רבי   "Congregations

המאוחדות[.
אורתודוקסי  רב  )תרל"ח-תרצ"ח(,  גלאזר  )סיימון(  ישעיהו  רבי 
בולט בארה"ב וקנדה במחצית הראשונה של המאה ה-20. יליד 
בארז'וויליק שבליטא, למד בכמה ישיבות בליטא ונסמך לרבנות 
ע"י רבי אלכסנדר משה לפידות. כדי להימלט משירות צבאי ברח 
תרנ"ז  )בשנת  לארה"ב  עבר  כך  אחר  קצר  וזמן  ישראל,  לארץ 

בערך(. שימש ברבנות בקהילות רבות בארה"ב וקנדה, ביניהן כרב 
השנים  בין  במונטריאול  המאוחדות  האורתודוקסיות  הקהילות 
האורתודוקסיים  הרבנים  ארגוני  וראשי  ממייסדי  תרס"ז-תרע"ח. 
 Assembly of Hebrew Orthodox Rabbis( "כנסת הרבנים"
 Council of Orthodox( הרבנים"  ו"דגל   )of America
Rabbis(. בזכות פעילותו הנמרצת, אישרה ממשלת ארה"ב את 

הצהרת בלפור בשנת 1922.
]100[ דף )37 עמ' כתובים. שאר הדפים ריקים(. 35 ס"מ בקירוב. 
מצב כללי טוב. כתמים. מספר דפים רופפים. כריכה מקורית, עם 

פגמים.

פתיחה: $500
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344. פנקס הזכרת נשמות - בודפסט, 
תרפ"ב-תש"ז

לאמירת  המיועד  נשמות,  הזכרת  פנקס 
הכנסת,  בית  גבאי  ה"יזכור" ע"י  תפילות 
באחת הקהלות בעיר בודפסט )כפי הנראה 
בודפסט  בעיר(.  החסידי  המדרש"  "בית 
תרפ"ב  ]תשרי  הונגריה(,   ,Budapest(

.]1921
תפילות  עם  קליגרפית,  בכתיבה  פנקס 
בדף  שמות.  ורשימת  נשמות,  להזכרת 
להזכרת  מיועד  הפנקס  כי  נכתב  הראשון 
"והם  וחג:  חג  בכל  הקהילה  נדיבי  נשמות 
שם  אנשי  תמיד...  ה'  לפני  לזכרון  יעלו 
נדבי לב אשר עזבו מהונם לכבוד קהלתנו, 
למען  הספר  בזה  אחרון  לדור  זה  ותכתב 
בכל  נשמות  הזכרת  בעת  שמותם  להזכיר 
הדפים  בארבעת  דור".  לדור  ה'  מועדי 
"א' מלא  אלקים",  "יזכור  תפילות  הבאים, 
הרחמים"  ו"אב  שברך"  "מי  רחמים", 
באותיות מרובעות ומעוטרות. בדף השישי 
עד  תרפ"ב  משנת  נפטרים  שמות  רשימת 
שנת תש"ז 1946 )שאר דפי הפנקס ריקים(. 

הכנסת  בית  גבאי  מוזכרים  הראשון  בדף 
רבי גדליה יוסף בן מנחם כ"ץ שטיינער ורבי 
יצחק בן יונתן טרויבנער. כפי הנראה מדובר 
הכנסת  )בית  הספרדי"  המדרש  ב"בית 

נובמבר 2005, פריט 316(,  )מכירת  ישיבת אהבת תורה ברנוביץ  החסידי, בו התפללו בנוסח ספרד( בעיר. בקטלוג 
הופיעה תעודה מאותו בית כנסת בבודפסט, שניתנה לגבאי רבי יצחק בן יונה]![ טרויבנער בשנת תרצ"ג, לרגל מלאת 
חמש עשרה שנה לכהונתו כגבאי בית המדרש. התעודה הנ"ל נכתבה ע"י סופר הסת"ם רבי נפתלי לאקס מבודפסט, 

מחבר הספר "יומא טבא לרבנן" )בודפסט, תרצ"ה(.
בדף המגן הקדמי חתימת "הק' מרדכי ראבינפעלד" משנת תרפ"ג ]1923[. 

פנקס, ]6[ דף כתובים ושאר הדפים ריקים. 30 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים חסרים, עם פגיעות וחסרון טקסט. 
דפים מנותקים ורופפים. כריכה מקורית, רופפת.

פתיחה: $500

343. Ledger Recording Births, Circumcisions and Marriages – 
Montreal (Canada), 1918 – Signatures of Chief Rabbi Simon 
Glazer and Members of the Community
Handwritten ledger, recording births, circumcisions and marriages in 
the Jewish community of Montreal, Canada. 1918. English and French, 
with some Yiddish (signatures of Jews who couldn't sign in English – 
in such cases it is noted at the end of the entry that so-and-so signed 
in Yiddish). 
The ledger includes 36 long entries (in English), each on its own page, 
recording births during the years 1900-1908 and marriages during 1918 
of members in the United Orthodox Congregations of Montreal. Each 
entry is signed by the couple (in the marriage records) or the parent 
(in the birth records), by witnesses and by the chief rabbi of the United 
Orthodox Congregations of Montreal, R. Simon Glazer. The entries 
recording births of boys include details related to circumcision, such 
as the name of the mohel and the name of the rabbi who performed the 
naming ceremony.
On the first page, a printed form (in French), filled-in by hand (in 
English and French), stating the purpose of the ledger and that it 
was presented by "Rev. Simon Glazer, Chief Rabbi of the United 
Congregations". 
R. Simon Glazer (1878-1938), a prominent Orthodox rabbi in the 
United States and Canada in the first half of the 20th century. He 
was born in Erzvilik (Eržvilkas), Lithuania, studied in a number of 
Lithuanian yeshivot and was rabbinically ordained by R. Alexander 
Moshe Lapidot. In order to avoid conscription to the army, he escaped 
to Eretz Israel, and shortly thereafter (in ca. 1897) moved to the United 
States. R. Glazer served as rabbi in many congregations in the United 
States and Canada, including the United Orthodox Congregations of 
Montreal (1907-1918). He was one of the founders and heads of the 
Assembly of Hebrew Orthodox Rabbis of America and of the Council 
of Orthodox Rabbis, and was instrumental in lobbying for the Balfour 
Declaration, leading to its endorsement by the United States Congress 
in 1922.
[100] leaves (37 written pages, the rest remain blank). Approx. 35 cm. 
Overall good condition. Stains. Several loose leaves. Original binding, 
damaged. 

Opening price: $500
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345. פנקס הזכרת נשמות - קהילת ראאב בהונגריה - לאחר השואה - 
תיעוד של משפחות שלמות שנרצחו בשואה

)גיור  ראאב  ראאב.  בקהילת  קדישא"  ה"חברא  של  נשמות  הזכרת  פנקס  גדול,  כרך 
Győr, Raab, הונגריה(, תש"ז ]1947[.

פנקס בכתיבה קליגרפית מכמה כותבים. בדף הראשון: "זה הפינקס נעשה על ידי ח"ק 
ו"א' מלא  "מי שברך"  והשלישי, תפילות  יע"א". בדף השני  דק"ק ראאב בשנת תש"ז 
רחמים" באותיות ענק. בדפים הבאים רשימות של שמות נפטרים. ברבות מן הרשימות 
על משפחות  תיעוד  לפנינו  כפי הנראה,   – והרבה מצאצאיהם  הורים  מופיעים שמות 

שלמות שנהרגו בשואה. 
הודבקה  אחת,  משפחה  בני  שמות  של  הארוכות  הרשימות  באחת  כי  לציין  ]מעניין 
רצועת נייר על אחד השמות באמצע הרשימה – יתכן, כי "בא הרוג ברגליו" ושמו נמחק 

מרשימות הנפטרים[.
קהילת ראאב בהונגריה )כפי שהיא מכונה בפי היהודים. כיום היא נקראת בשם גיור 
Győr(, מהקהילות היהודיות העתיקות בהונגריה, עוד מהמאה ה-15. בתחילת חודש 
מאי 1944 רוכזו יהודי הקהילה בגיטו ובחודש יוני נשלחו למחנה ההשמדה באושוויץ. 
בשנת תש"ו )1946(, לאחר המלחמה, חידשו כמה מאות מגורשים מן העיר ומהסביבה 
האנטי  המרד  אחרי  הקהילה.  לרב  נבחר  אייזנברג  עקיבא  והרב  הקהילה  חיי  את 
קומוניסטי בשנת תשי"ז עזבו רבים, וכיום נותרו במקום יהודים מעטים בלבד )קהילות 

הונגריה, עמ' 100-101(.
טוב.  מצב  עבה.  נייר  ריקים(.  דפים  עשרות  )ועוד  כתובים  דף   24 ס"מ.   41 גדול,  כרך 

כתמים. כריכה חדשה.

פתיחה: $500

344. Pinkas Hazkarat 
Neshamot – Budapest, 1921-
1946
Pinkas Hazkarat Neshamot 
(memorial book), for the recital 
of the Yizkor (memorial) prayers 
by the synagogue gabbai, in one 
of the communities of Budapest 
(presumably the Chassidic 
Beit HaMidrash). Budapest 
(Hungary), [Tishrei 1921].
Pinkas in calligraphic script, with 
Hazkarat Neshamot (memorial) 
prayers and list of names. The 
first leaf states that the purpose 
of this pinkas is to recite Yizkor 
prayers for the souls of the 
community philanthropists 
on every festival. The four 
subsequent leaves contain the 
Yizkor prayers in square script, 
with decorative initials. The sixth 
leaf features a list of names of the 
deceased from 1921-1946 (rest of 
leaves blank). 
The first leaf mentions the 
gabbaim of the synagogue, R. Gedalia Yosef son of Menachem Katz Steiner and R. Yitzchak son 
of Yonatan Traubner. The synagogue in question is presumably the Beit HaMidrash HaSfardi 
(Chassidic synagogue, where the prayers were held following the Sfard rite) in Budapest. 
The Yeshiva Ahavas Torah Baranovich catalog (November 2005 Auction, item 316) features a 
certificate from that same synagogue in Budapest, accorded to the gabbai R. Yitzchak son of 
Yonah[!] Traubner in 1933, in honor of his fifteen years of service as gabbai. That certificate was 
scribed by the sofer R. Naftali Laks of Budapest, author of Yoma Tava LeRabbanan (Budapest, 
1935).
Signature on the front endpaper of "Mordechai Rubinfeld", 1923.
Pinkas, [6] written leaves, rest of leaves blank. 30 cm. Fair condition. Stains. Open tears, 
affecting text with loss. Leaves detached and loose. Original binding, loose. 

Opening price: $500
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345. Pinkas Hazkarat Neshamot – Raab Community, Hungary – Post-Holocaust – Documentation of Entire Families Who Perished During the Holocaust
Raab (as it was known amongst the Jews; presently: Győr) was home to one of the 
oldest Jewish communities in Hungary, recorded already in the 15th century. In 
the beginning of May 1944, the Jews of Raab were concentrated in a ghetto, and in 
June, deported to the Auschwitz extermination camp. In 1946, after the war, several 
hundred refugees from the city and the surroundings reinstated the community, 
and R. Akiva Eisenberg was appointed to serve as their rabbi. Following the anti-
Soviet Hungarian revolution in 1956, many emigrated, and today only a handful 
of Jews remain there (Kehillot Hungaria, pp. 100-101).
Large volume, 41 cm. 24 written leaves (and dozens more blank leaves). Thick 
paper. Good condition. Stains. New binding.

Opening price: $500

Large volume, Pinkas Hazkarat Neshamot (memorial book) of the Chevra Kadisha 
in the Raab community (Győr, Hungary), 1947.
Pinkas in calligraphic script from various writers. On the first leaf: "This Pinkas 
was produced by the Chevra Kadisha of the Raab community in 1947". On the 
second and third leaf, Mi Sheberach and El Maleh Rachamim in very large 
letters. The next leaves contain lists of people who passed away. Many of the lists 
comprise the names of parents alongside many of their descendants – presumably 
a documentation of entire families who perished in the Holocaust. 
(Interestingly, in one of the long lists of names from one family, a strip of paper 
was pasted over one name in the middle of the list – presumably, the person who 
was assumed to have perished reappeared, and his name was therefore deleted 
from the list).
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בדרך כלל, המכתב המקורי שצולם בארץ מוצאו הושלך לאחר 
צילומו, ומכתבי הוימייל המצולמים שלפנינו הם התיעוד היחיד 

ממכתבים אלו(.
 - דפים  מ-80  מודבקים למעלה  דפי הפנקס  בין  ס"מ.   32 דף.   95
מכתבים וקבלות, מברקים וחשבונות. מצב הפנקס טוב. כתמים. 
מספר דפים מודבקים זה לזה )בדבק(. מצב המסמכים המודבקים 

משתנה, טוב עד בינוני. חלקם בלויים ופגומים. כריכה חדשה.

פתיחה: $500

בין  הנמצאים  וכותבים אחרים,  הרצוג  הרב  רבים, של  מכתבים 
בטכניקה  שנשלחו  מצולמים  מכתבים  הם  שלפנינו,  הפנקס  דפי 
מיזעור, שפותחה בתקופת  – שיטת   V-mail( וימייל  של מכתבי 
העורף,  אל  להעברת מכתבים מהחזית  העולם השניה,  מלחמת 
הפילם  סלילי  למיקרופילם.  ומיזעורם  המכתבים  צילום  ע"י 
לצורך  הועברו מארץ המשלוח למעבדות בארץ קבלת המכתב, 
פיתוח והדפסת המכתבים על גבי נייר תמונות, בגודל של כרבע 
מהגודל המקורי של המכתב, והדואר המוקטן נשלח אל הנמען. 

346. פנקס הצדקה והעברות הכספים בתקופת השואה 
ליברפול  אב"ד  אונטרמן,  יהודה  איסר  רבי  של   -

אנגליה - תש"ב-תש"ה

חשבונות   – אונטרמן  יהודה  איסר  הרב  של  חשבונות  פנקס 
הכספים שנגבו והועברו לקופת רמבעה"נ, למוסדות צדקה וחסד, 
בתקופת  ובשנחאיי  ישראל  בארץ  וישיבות  תורה  ולמוסדות 
תש"ב- ליברפול,  חתומות.  וקבלות  רבנים  מכתבי  עם  השואה, 

תש"ה 1942-1945.
בפנקסו זה של הרב אונטרמן, שכיהן אז כאב"ד ליברפול, מופיעים 
חשבונות ומסמכים הקשורים להעברת כספי צדקה מאנגליה אל 
מוסדות התורה בארץ ישראל, קופות רבי מאיר בעל הנס, ועוד. מן 
הפנקס עולה כי הרב אונטרמן עמד אז בקשר רצוף עם הרב הרצוג 
וטיפל  ישראל(  לארץ  הראשי  כרב  אז  וכיהן  מאנגליה  )שעלה 
בהעברות כספים דרכו למוסדות התורה ולעזרה לפליטי השואה 

בשנחאיי ובארצות אחרות )בלגיה, רוסיה ועוד(. 
בין דפי הפנקס מודבקים דפים רבים - קבלות )חלקן חתומות ע"י 

רבנים וראשי ישיבות(, מכתבים מקוריים ומסמכים שונים.
קבלות ומכתבים בחתימות הרבנים: רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג 
הרב הראשי לישראל; רבי שמואל יצחק הילמן; רבי ישראל זאב 
אב"ד  ווערנער  זאב  אשר  רבי  מלצר;  זלמן  איסר  רבי  מינצבערג; 
ברכת  בעל  מסלונים,  )האדמו"ר  ווינברג  אברהם  ורבי  טבריה 
הגדולה  "הישיבה  ראש  שער,  אייזיק  יצחק  חיים  רבי  אברהם(; 
מפליטי  שנוסד  ירושלים...  סניף  סלאבאדקא...  ישראל  כנסת 
הישיבה שהעלה השי"ת לאה"ק"; רבי יחזקאל סרנא ראש "ישיבת 
חברון – כנסת ישראל – בעיה"ק ירושלים"; רבי ראובן כ"ץ ראש 
"הישיבה הגדולה בפתח תקוה"; רבי שלמה ליב אליעזרוב מראשי 
רבי  השולחן";  "קצות  בעל  נאה  חיים  אברהם  ורבי  חב"ד  כולל 
יהודא  חיים  רבי  קוק;  רענן  נתן  שלום  ורבי  חרל"פ  משה  יעקב 
"שער  ישיבת  ראשי  הורביץ,  צבי  שמעון  ורבי  אויערבאך  ליב 
ראשי  זלזניק,  זלמן  ורבי  טוקצינסקי  מיכל  יחיאל  רבי  השמים"; 
ישיבת "עץ חיים"; רבי אברהם ישראל משה סלמן, "בית אולפנא 
רבתא לתלמוד ירושלמי"; רבי יצחק ברנשטיין, ישיבת בית יוסף 
נובהרדוק בירושלים; רבי אהרן ויינשטיין ורבי הלל ויטקינד ראשי 
ישיבת בית יוסף נובהרדוק בתל אביב; רבי ישראל איסר שפירא 
מתל אביב-יפו; רבי זלמן סורוצקין ורבי חזקיהו יוסף מישקובסקי; 

ועוד רבנים רבים ומנהלי מוסדות בארץ ישראל. 

שואה ושארית הפליטה
ראה עוד בפרקים: סידורים ותפילות; תלמוד ומשניות(

The Holocaust and She'erit Hapletah
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the leaves of this ledgers. Ledger in good condition. 
Stains. Several leaves stuck together (with glue). 
Condition of pasted items varies, good to fair. Some 
letters worn and damaged. New binding. 

Opening price: $500 

346. Charity Ledger and Records of Bank Transfers During the Holocaust – Rabbi Isser Yehuda 
Unterman, Rabbi of Liverpool, England – 1942-1945

the Petach Tikva yeshiva; R. Shlomo Leib Eliezerov, 
head of Kollel Chabad, and R. Avraham Chaim 
Naeh author of Ketzot HaShulchan; R. Yaakov 
Moshe Charlap and R. Shalom Natan Raanan Kook; 
R. Chaim Yehuda Leib Auerbach and R. Shimon 
Tzvi Horowitz, deans of the Shaar HaShamayim 
yeshiva; R. Yechiel Michel Tucazinsky and R. 
Zalman Zalaznik, deans of the Etz Chaim yeshiva; R. 
Avraham Yisrael Moshe Salomon "High Institute for 
Study of Jerusalem Talmud"; R. Yitzchak Bernstein, 
Beit Yosef – Novardok yeshiva in Jerusalem; R. 
Aharon Weinstein and R. Hillel Witkind, deans of the 
Beit Yosef – Novardok yeshiva in Tel Aviv; R. Yisrael 
Isser Shapiro of Tel Aviv-Jaffa; R. Zalman Sorotzkin 
and R. Chizkiyahu Yosef Mishkovsky; and many 
other rabbis and heads of institutions in Eretz Israel.
Many letters pasted in this ledger, from R. Herzog 
and others, are letters sent by V-mail (a process 
of microfilming developed during WWII, which 
was used to correspond with the soldiers on the 
battlefront. The letters were photographed and 
transported as thumbnail-sized images on negative 
microfilm. Upon arrival to their destination, the 
negatives would be printed on photographic paper 
at approximately a quarter of the original size of the 
letter, and the reduced letter was delivered to the 
addressee. The original letter was usually discarded 
after being photographed in the country of origin, 
and these V-mail letters are the only remaining 
documentation of these letters).
95 leaves. 32 cm. Over 80 letters and receipts, 
telegrams and account records are pasted amongst 

Ledger of R. Isser Yehuda Unterman – record of 
funds collected and transferred to the Rabbi Meir 
Baal HaNes charity, other charitable institutions, 
Torah institutions and yeshivot in Eretz Israel and 
in Shanghai during the Holocaust, with letters from 
rabbis and signed receipts. Liverpool, 1942-1945.
This ledger of R. Unterman, who served at that 
time as rabbi of Liverpool, contains accounts and 
documents pertaining to the transfer of charity 
funds from England to the Torah institutions in 
Eretz Israel, the Rabbi Meir Baal HaNes charity, and 
others. The ledger discloses that R. Unterman was in 
continuous contact with R. Herzog (who emigrated 
from England and served at that time as chief rabbi 
of Eretz Israel), transferring funds through him 
to Torah institutions and Holocaust refugees in 
Shanghai and other countries (Belgium, Russia, and 
more).
Many receipts (some signed by rabbis and yeshiva 
deans), original letters and various other documents 
are pasted to the pages of this ledger.
Receipts and letters signed by: R. Yitzchak Eizik 
HaLevi Herzog, chief rabbi of Eretz Israel; R. Shmuel 
Yitzchak Hillman; R. Yisrael Ze'ev Mintzberg; R. Isser 
Zalman Meltzer; R. Asher Ze'ev Werner Rabbi of 
Tiberias and R. Avraham Weinberg (rebbe of Slonim, 
author of Birkat Avraham); R. Chaim Yitzchak 
Eizik Sher, dean of the Knesset Yisrael – Slabodka 
yeshiva, Jerusalem branch "…founded for survivors 
of the yeshiva whom G-d brought to Eretz Israel"; 
R. Yechezkel Sarna, dean of the Chevron – Knesset 
Yisrael yeshiva, Jerusalem; R. Reuven Katz, dean of
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347. לוח קיר בכתב-יד מתקופת השואה
דף גדול בכתב-יד – לוח קיר, עם המנהגים לפי חודשי השנה לשנת תש"א, כמנהג פולין. ]מקום כתיבה 

לא ידוע, ת"ש 1940[. עברית ויידיש.
כתיבה אשכנזית רהוטה, בארבעה טורים. כותרת בראש הדף: "לוח משנת תש"א". הלוח מכיל את 

המנהגים לפי חודשי השנה, את זמני המולד והתקופות, ועוד. 
לא ידוע לנו היכן נכתב לוח זה.

65 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, כתמי דיו )דהיית אותיות במספר מקומות, כתוצאה מפגיעת רטיבות(.  X48
קרעים. סימני קיפול. 

פתיחה: $300

347. Handwritten Wall Calendar – World War II
Handwritten broadside – wall calendar with customs for every month, for the year 
5701 (1940-1941), following the Polish rite. [Unknown location, 1940]. Hebrew and 
Yiddish. 
Ashkenazic cursive script, in four columns. Titled "Calendar for 5701 [1940-1941]". 
Includes customs for the months of the year, new moon times and Tekufot, and 
more. 
We were not able to determine where the calendar was written. 
48 X 65 cm. Fair condition. Stains, ink stains (several smudged letters). Tears. 
Folding marks. 

Opening price: $300
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348. Immigration Certificate of Rebbe Tzvi Aryeh Twersky of Zlatopoli – Vienna, 1939
who worshipped G-d without interruption nor distractions. A man of truth, humble 
and modest. During WWI, he moved to Vienna together with his father-in-law, the 
Rebbe of Chortkov, and after the latter's passing in 1934, the Chortkov Chassidim 
in Tel Aviv asked him to immigrate to Eretz Israel since they wish to appoint him 
rebbe over them. In his humility, R. Tzvi Aryeh declined their offer and remained in 
Vienna. Upon the Nazi invasion of Vienna in 1938, he was incarcerated in Dachau 
together with his nephew, R. Shlomo of Chortkov. In 1939, he was released and 
succeeded in escaping to Eretz Israel, together with his family (bearing the present 
certificate). He established his Beit Midrash in Tel Aviv and was considered a 
leading rebbe of the Ruzhin dynasty in Eretz Israel. After the passing of his nephew 
Rebbe Shlomo Friedman of Chortkov, R. Tzvi Aryeh was appointed also as rebbe 
of Chortkov Chassidim, and was the last rebbe of the Chortkov dynasty. His only 
daughter was the wife of R. Pinchas Biberfeld, rabbi in Tel Aviv.
Booklet: [1] front cover, [2] leaves, [1] back cover. Lacking [2] last leaves. 16 cm. 
Good-fair condition. Stains. Minor tears and wear.

Opening price: $500 

Palestine Immigrant Certificate (booklet), with a passport photograph, filled-in by 
hand and stamped by the Palestine Office of the Jewish Agency. Vienna, 1939.
Immigration certificate issued by the Jewish Agency, for Rebbe Tzvi Aryeh 
Twersky of Zlatopoli and his family, upon their immigration to Eretz Israel. 
The certificate states that his wife Chava and daughter Malka are immigrating 
with him, and offers the following information: Profession – rabbi, nationality – 
Germany; they left Vienna on 20/2/1939, and sailed on the Adriatica to Haifa. The 
last page bears a stamp of the immigration office in Tel Aviv from 7/3/39.
Rebbe Tzvi Aryeh Twersky of Zlatopoli-Chortkov (1897-1968) was the youngest 
son-in-law of Rebbe Yisrael of Chortkov and the son of R. Mordechai Yosef 
Twersky of Zlatopoli. R. Tzvi Aryeh was very dear to his father-in-law R. Yisrael 
of Chortkov, who influenced him greatly with his holiness and conduct. He was 
short, and his father-in-law would say that in his small body rests a great, high soul. 
He would sometimes even instruct the congregation to wait to begin the repetition 
of the Amidah prayer until his son-in-law R. Tzvi Aryeh finished praying (Al 
HaTzaddikim VeAl HaChassidim, p. 313). He was renowned as an exalted Tzaddik,

348. תעודת עליה של האדמו"ר רבי צבי אריה טברסקי מזלטופולי - וינה, תרצ"ט
פנקס "תעודת עליה", עם תמונה, מילוי בכתב-יד וחותמות ה"משרד הארץ ישראלי" של "הסוכנות 

היהודית לארץ ישראל". וינה. ]תרצ"ט[ 1939.
תעודה של "הסוכנות היהודית" לעליית האדמו"ר רבי "אריה הרש טברסקי ומשפחתו" לארץ ישראל. 
"רב",   – המקצוע  הבאים:  הנתונים  ונרשמו  מלכה,  ובתו  חוה  אשתו  עמו  עולים  כי  נכתב  בתעודה 
הנתינות – "גרמניה"; עזבו את וינה בתאריך 20/2/1939; נוסעים באניה אדריאטיקה לחוף חיפה. בעמוד 

האחרון חותמת מבית עולים בתל אביב מהתאריך 7/3/39. 
האדמו"ר מזלטופולי-טשורטקוב – רבי צבי אריה טברסקי )תרנ"ז-תשכ"ח(. חתנו הצעיר של האדמו"ר 
רבי ישראל מטשורטקוב ובנו של האדמו"ר רבי מרדכי יוסף טברסקי מזלטופולי. רבי צבי אריה היה חביב 
מאד על חותנו הקדוש רבי ישראל מטשורטקוב, שהשפיע עליו רבות בקדושתו ובהנהגתו. הוא היה נמוך 
קומה, וחותנו היה אומר עליו כי בגופו הקטן שוכנת נשמה גדולה וגבוהה. לעתים אף היה מורה להמתין 
צדיקים  )על  תפילתו שבלחש  את  יסיים  אריה  צבי  רבי  עד שחתנו  חזרת הש"ץ,  בתפילת  מלהתחיל 
נודע כצדיק נשגב ועובד השם בלי הפסקה והיסח הדעת. איש אמת, ענוותן  ועל חסידים, עמ' 313(. 
ושפל ברך. במלחמת העולם הראשונה עבר לווינה יחד עם חותנו הרבי מטשורטקוב, ולאחר פטירת 
חותנו בשנת תרצ"ד בקשו ממנו חסידי טשורטקוב בתל אביב כי יעלה לארץ בחפצם להכתירו לאדמו"ר 
עליהם. בענוותנותו הרבה סירב רבי צבי אריה להצעתם ונשאר על מקומו בווינה. עם כניסת הנאצים 
לווינה בשנת תרצ"ח הוכנס למאסר במחנה דכאו יחד עם רבי שלמה מטשורטקוב בן-גיסו. בשנת תרצ"ט 
שוחרר והצליח להמלט לארץ ישראל, יחד עם משפחתו )התעודה שלפנינו היא מעלייתו זו(. הקים את 
בית מדרשו בתל אביב ונחשב לאחד מגדולי אדמו"רי בית רוז'ין בארץ ישראל. לאחר פטירת אחיינו 
האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מטשורטקוב, הוכתר רבי צבי אריה גם לאדמו"ר לחסידי טשורטקוב והיה 

האדמו"ר האחרון לבית טשורטקוב. בתו היחידה אשת הרב פנחס ביברפלד מרבני תל אביב.
פנקס, ]2[ דפים פנימיים ושני דפי מעטפת. חסרים 2 דף בסוף הפנקס. 16 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. 

קרעים קלים ובלאי. 

פתיחה: $500
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Eretz Israel (a month later, a third edition, also 
revised, was printed in Budapest, with the imprint 
"Second impression, Adar 1944"). The present copy 
is from the second edition, bearing the date 23rd 
Shevat, however it is identical in contents to the first 
edition of 13th Shevat, with no omissions.
[1], 28, [1] pages. 20 cm. Good condition. Stains, 
including dampstains, to cover and margins of 
leaves. Marginal tear to one leaf, not affecting text. 
Creases and minor wear to cover. 

Opening price: $700 

349. HaDerech – Budapest, 1944 – Words of 
the Belzer Rebbe Upon his Escape from the 
Holocaust to Eretz Israel – Second Edition, 
Uncensored
HaDerech, Issue I, "Derech Tzaddikim – Farewell 
sermon of R. Mordechai Rokeach, Rabbi of Biłgoraj… 
which he delivered here at Tiferet Bachurim's 
celebration of the completion of a tractate"; "Derech 
Kedoshim – the words of R. Aharon Rokeach the 
Belzer Rebbe… said here in Budapest prior their 
departure to Eretz Israel". Edited by R. Menachem 
Aharon Lebovics, rabbi in Chop. Budapest, 23rd 
Shevat 1944. Second edition.
The HaDerech booklet was first published on 13th 
Shevat 1944, and contained the farewell sermon of 
R. Mordechai of Biłgoraj, delivered before leaving 
Budapest for Eretz Israel. R. Mordechai arrived in 
Budapest with his brother, the Rebbe of Belz, after 
they miraculously escaped the Bochnia ghetto, 
remaining there from Iyar 1943 until Tevet 1944. In 
the sermon, R. Mordechai of Biłgoraj describes the 
atrocities of the Holocaust in Poland and Galicia, 
and the pressing need to help refugees from those 
countries. He then apologizes for his imminent 
departure to Eretz Israel, together with his brother, 
explaining that their journey is not an escape from 
Hungary, which he confidently states will not be 
affected by the Holocaust, but rather stems from 
their yearning and love for Eretz Israel. Further in 
the booklet, the Rebbe is quoted saying that their 
trip to Eretz Israel is temporary, with the intention of 
returning, and his brother R. Mordechai of Biłgoraj 
explained that according to a tradition from their 
forefathers, settling in Eretz Israel before the coming 
of Mashiach is futile (p. 26).
Some ten days later, on 23rd Shevat 1944, a second, 
revised edition of this booklet was published, 
omitting some references to their immigration to 

הרבי  של  דבריו  עם   - תש"ד  בודפסט,   - הדרך   .349
מבעלז בעת בריחתו מהשואה לארץ ישראל - מהדורה 

שניה לא-מצונזרת

הדרך, חוברת א', "דרך צדיקים – והיא דרשת פרידה של כ"ק... 
בילגורייא...  קדושים  דקהל  הרב  שליט"א  רוקח  מרדכי  מוהר"ר 
שדרש פה בחגיגת סיום מסכת של תפארת בחורים; דרך קדושים– 
דברי קודש מהגה"ק צדיק הדור... מרן אהרן רוקח שליט"א רבינו 
הקדוש מבעלזא... שאמרו פה עיר הבירה בודאפעסט טרם עלותם 
רבי מנחם אהרן לעבאוויטש, הרב  ידי  ישראל". ערוך על  לארץ 
]1944[. מהדורה  כ"ג שבט תש"ד  בודפסט,  דק"ק טשאפ.  הצעיר 

שניה.
ובה  תש"ד,  שבט  בי"ג  לראשונה  לאור  יצאה  "הדרך"  חוברת 
הונגריה,  מיהדות  מבילגוריי  הרב  של  הפרידה  דרשת  נדפסה 
בה הוא מדבר על זוועות השואה בפולין וגליציה, והצורך לעזור 
לפליטים מארצות אלו – היה זה לאחר שהאדמו"ר מבעלז ואחיו 
הרב מבילגוריי נמלטו בניסים מגטו בוכניה, והגיעו לבודפסט, שם 
שהו מחודש אייר תש"ג עד טבת תש"ד, ויצאו משם בדרכם לארץ 
ישראל. בהמשך דבריו מתנצל הרב מבילגוריי על נסיעתם לארץ 
ישראל, ואומר בבטחון כי הרעה לא תגיע להונגריה, ולא משום 
כך הם נוסעים לארץ ישראל, רק מתשוקתו לקדושת ארץ ישראל 
החוב  עלי  "...מוטל  הקודש.  לארץ  הקדוש  אחיו  של  ואהבתו 
קרוב  שהוא  מי  כי  אונגארן...  חכמי  יקרים  ידידים  לכם  להודיע 
בסביבת אחי הגדול... שליט"א, יודע בודאי שלא במנוסה הולך... 
לעלות  ותשוקתו  שאיפתו  רק  מכאן,  ולנסוע  לנוס  רוצה  כאילו 
לאה"ק המקודשת בעשר קדושות... וירא מנוחה – שהצדיק רואה 
שתשרה פה לתושבי מדינה זאת מנוחה ושלוה... ואך טוב וחסד 
 – נעמה  כי  הארץ...  ואת  זו.  מדינה  בני  אחב"י  את  וישיג  ירדוף 
החוברת  יט(. בהמשך  )עמ'  העליון"  הנעם  שורה  כי שם  מחמת 
היא  ישראל  לארץ  נסיעתו  כי  שאמר  האדמו"ר  דברי  מובאים 
זמנית על מנת לחזור, עם הסברים מאחיו הרב מבילגוריי, שעפ"י 
מסורת בית אבותיהם הקדושים, אין תועלת בהתיישבות בארץ 

ישראל טרם ביאת המשיח )עמ' כו(.
לאחר כעשרה ימים בכ"ג שבט תש"ד יצאה לאור מהדורה נוספת 
של חוברת "הדרך", בשינויים רבים ובהשמטת דברים ביחס לעליה 
לארץ ישראל. ]לאחר כחודש, נדפסה בבודפסט מהדורה שלישית, 
"מצונזרת"[.  היא  ואף  אדר תש"ד",  שניה,  "הוצאה  הכיתוב  עם 
זהה  תוכנה  אך  שבט,  כ"ג  מתאריך  השניה  המהדורה  לפנינו 

למהדורה הראשונה של י"ג שבט, ללא השינויים וההשמטות.
]1[, כח, ]1[ עמ'. 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים, ובהם כתמי רטיבות, 
במעטפת ובשולי הדפים. קרע בשולי אחד מן הדפים, ללא פגיעה 

בטקסט. קמטים ובלאי קל במעטפת.

פתיחה: $700
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350. Collection of Letters and Permits for Agunot – Rabbis of She'erit Hapletah in Germany and Hungary After the Holocaust
signed by the rabbis of the Beit Din. Téglás, Shevat 1946.
· Handwritten letter, halachic inquiry regarding a divorce, from the "Oberrabbinat 
der U.S. Zone – Rabbinical Representative of Orthodox Rabbis of Bavaria", in the 
DP camp in Munich, addressed to the Beit Din for Agunot in Budapest. Munich, 
Shevat (January) 1948. 
· Handwritten letter, halachic question on the laws of testimony, from "Union of 
Rabbis by Jewish Central Committee of U.S. Zone Austria", addressed to the Beit 
Din for Agunot in Budapest. Linz. Elul 1948.
· Handwritten document, with rabbinic signatures. Testimony received by the 
Orthodox Beit Din in Budapest. 1952.
· Printed Kashrut certificate, "Kosher for Passover Slivovitz", by R. Mordechai 
Lebowitz. Bratislava (Pressburg), 1947.
· Printed card (sent by post). Birkat HaMazon, with good year blessings, "gift of 
Keren HaTorah in Hungary". Budapest, eve of Rosh Hashanah 1948.
10 leaves. Size and condition vary. Overall good condition.

Opening price: $400 

Varied collection of handwritten letters and printed documents. Hungary and 
Germany, after the Holocaust.
· Printed marriage permit for a man whose wife perished in the Holocaust. 
Completed by hand and signed by the rabbis of the "Central Beit Din for Agunot 
in Bratislava". 1946.
· Typewritten marriage permit for a man whose wife perished in the Holocaust. 
Completed by hand and signed by the rabbis of the "Central Beit Din for Agunot 
in Bratislava". 1948.
· Letter handwritten and signed by R. David Moshkovitz Rabbi of Bonyhád, who 
writes (to the Beit Din for Agunot), that he will not endorse a permit for an agunah, 
before his brother-in-law, the rabbi of Pupa (R. Yosef Grünwald, author of Vayechi 
Yosef) approves it, "since for reasons of properness, I must always follow his 
esteemed opinion…".
· Ordination for a shochet, handwritten and signed by R. Tzvi Hirsh Sofer Rabbi 
of Derecske. Debrecen, Elul 1945.
· Testimony regarding an agunah whose husband perished in the Holocaust,

והונגריה  בגרמניה  הפליטה"  "שארית  רבני   - עגונות  והיתרי  מכתבים  אוסף   .350
שלאחר השואה

אוסף מגוון של מכתבים בכתב-יד ומסמכים מודפסים. הונגריה וגרמניה, לאחר השואה.
· "כתב היתר" מודפס, היתר נישואין לאיש שאשתו נהרגה בשואה, עם מילוי בכת"י וחתימות רבני 

"בית דין המרכזי לתקנות עגונות בק"ק ברטיסלבא". תש"ו ]1946[.
· "כתב היתר" מודפס במכונת כתיבה, היתר נישואין לאיש שאשתו נהרגה בשואה, עם מילוי בכת"י 

וחתימות רבני "בית דין המרכזי לתקנות עגונות בק"ק ברטיסלבא". תש"ח ]1948[. 
לעניני  הדין  ]לבית  הכותב  מבוניהאד,  הרב  מושקוביץ  דוד  רבי  הגאון  וחתימת  בכתב-יד  מכתב   ·
עגונות[ כי לא יוכל להצטרף להיתר עגונה לפני שגיסו הגה"ק אב"ד פאפא ]רבי יוסף גרינוואלד בעל 
"ויחי יוסף"[ יסכים לאותו היתר, "כי מטעם ד"א ]דרך ארץ[ צריך לי תמיד לילך אחר דעתו הרמה...". 
· סמיכה לשוחט בכתב-יד וחתימת הגאון רבי צבי הירש סופר אב"ד דערעטשקא. דברצין, אלול תש"ה 

.]1945[
· גביית עדות בענייני עגונה שבעלה נהרג בשואה, בחתימות רבני בית הדין. טעגלאש, שבט תש"ו 

.]1946[
האמריקאי",  באזור   – הרבנים  אגודת  "ועד  מאת  גירושין,  בעניני  הלכתי  בירור  בכתב-יד,  מכתב   ·
במחנות העקורים במינכן, שנשלחה אל בית הדין לתקנת עגונות בעיר בודפסט. מינכן, שבט תש"ח 

]ינואר 1948[.
· מכתב בכתב-יד, שאלה הלכתית בדיני עדות, מאת "אגודת הרבנים באוסטריה", שנשלחה אל בית 

הדין לתקנת עגונות בעיר בודפסט. לינץ )Linz(. אלול תש"ח ]1948[.
· מסמך בכתב-יד וחתימות רבנים. גביית עדות בבית דין צדק האורתודוקסי בבודפסט. תשי"ב ]1952[.

· כתב הכשר מודפס, "על סליבאוויץ כשר לחג הפסח", מאת רבי מרדכי לעבאוויטש. ברטיסלאווא 
)פרשבורג(, תש"ז ]1947[.

התורה  קרן  "מתנת  טובה  שנה  ברכת  עם  המזון,  ברכת  בדואר(.  )שנשלח  מודפס  בריסטול  דף   ·
בהונגריא". בודפסט, ערב ראש השנה תש"ט ]1948[.

10 דפים. גודל ומצב משתנה. מצב כללי טוב.

פתיחה: $400

350



377

שואה ושארית הפליטה

351. Collection of Rabbinic Letters – Rabbis of She'erit Hapletah in Hungary and Romania After the Holocaust – Letters of Responsa and Torah Thoughts 
Sent to R. David Sperber Rabbi of Braşov

The recipient of the letters, R. David Sperber (1877-1962), leading Galician and 
Romanian rabbi. Born in Zablotov to a family of Kosov-Vizhnitz Chassidim, he 
was a close disciple of R. Meir Arik. He also studied under Rebbe Moshe Hager of 
Kosov, author of Ezor HaEmunah, and arranged the latter's writings for printing. He 
frequented the courts of the Chakal Yitzchak, rebbe of Spinka, and the Ahavat Yisrael 
of Vizhnitz. From 1908, he served as dayan and posek in Polien Riskeve (Poienile de 
sub Munte), and from 1922, as rabbi of Braşov (Kronstadt). He was renowned for 
the marriage permits he issued for agunot in the aftermath of the Holocaust. In the 
winter of 1950, he immigrated to Eretz Israel, where he became known as "the rabbi 
of Braşov", and served as a leader of the Moetzet Gedolei HaTorah and Chinuch 
HaAtzma'i. He authored Afarkasta D'Anya, Michtam LeDavid, Tehillah LeDavid, 
and other books.
12 letters (some several pages long). Size and condition vary.

Opening price: $300

12 letters sent to R. David Sperber Rabbi of Braşov, from Hungarian and Romanian 
rabbis. [Ca. 1945-1950].
Letters from prominent rabbis, Chassidim and Torah scholars. Most letters are 
related to matters of the rabbinate and to halachic questions which arose in the 
renewed Jewish communities of Romania after the Holocaust. 
Letters include: A long, interesting letter from R. Yochanan Sofer of Erloi (from 
the beginning of his tenure as rabbi after the Holocaust); letter from R. Yaakov 
Hager Rabbi of Pașcani, Iași 1948; letter from R. Avraham Yosef Kleinman Rabbi of 
Székelyhíd (Săcueni), 1948; the last leaf of a letter by R. Bezalel Stern (author of BeTzel 
HaChochmah); letter from R. Shalom Rosenzweig (Dermer) Rabbi in Storozhynets 
and Siret; letter from R. Mordechai Menachem Grün, Dej 1948; long letter from R. 
David Deutsch, Marghita 1950; letter from R. David Leib Freund; letter from R. Yosef 
Adler Rabbi of Turda, regarding a rabbinic committee established in Jerusalem at the 
time the rabbi of Braşov immigrated to Eretz Israel, Jerusalem, Iyar 1950; and more. 

351. אוסף מכתבי רבני שארית הפליטה בהונגריה ורומניה, לאחר השואה - מכתבי 
שו"ת ודברי תורה שנשלחו אל רבי דוד שפרבר אב"ד בראשוב

אוסף של 12 מכתבים שנשלחו אל הגאון רבי דוד שפרבר אב"ד בראשוב, מאת רבני הונגריה ורומניה. 
]תש"ה-תש"י בקירוב[.

מכתבים מרבנים ידועים, חסידים ותלמידי חכמים. רוב המכתבים עוסקים בענייני רבנות ובשאלות 
הלכתיות שנתחבטו בהם רבני הקהילות שהתחדשו ברומניה לאחר השואה.

בין המכתבים: מכתב ארוך ומעניין מהגאון מערלוי רבי יוחנן סופר ]בצעירותו, מהתקופה בה החל 
לכהן ברבנות לאחר השואה[; מכתב מרבי יעקב הגר אב"ד פשקאן, יאסי תש"ח; מכתב מרבי אברהם 
יוסף קליינמאן אב"ד סקלהיד, תש"ח; דף אחרון של מכתב מרבי בצלאל שטרן )בעל "בצל החכמה"(; 
מכתב מרבי שלום רוזנצוויג )דרמר( מרבני סטראזניץ וסערט; מכתב מרבי מרדכי מנחם גרין, דעעש 
תש"ח; מכתב ארוך מרבי דוד דייטש, מרגרטן תש"י; מכתב מרבי דוד ליב פריינד; מכתב מהגאון רבי 
לארץ  מבראשוב  הרב  עליית  בזמן  בירושלים,  שהוקם  רבנים  ועד  אודות  טורדא,  אב"ד  אדלר  יוסף 

ישראל, ירושלים, אייר תש"י; ועוד.
מקבל המכתבים: הגאון החסיד רבי דוד שפרבר )תרל"ז-תשכ"ב(, מגדולי רבני גליציה ורומניה. נולד 
ועורך  תלמידו  אריק,  מאיר  רבי  הגאון  של  מובהק  תלמיד  קוסוב-ויז'ניץ.  חסידי  למשפחת  בזבלטוב 
"אזור האמונה". הסתופף בצילם של האדמו"רים  רבי משה הגר מקוסוב בעל  כתביו של האדמו"ר 
ה"חקל יצחק" מספינקא וה"אהבת ישראל" מויז'ניץ. משנת תרס"ח כיהן כדיין ומו"צ בהאוואש-מעזא 
השואה.  עגונות  בהיתרי  התפרסם  )קראנשטאדט(.  בבראשוב  רב  תרפ"ב  ומשנת  )פאליען-ריסקווא( 
גדולי  "מועצת  מראשי  והיה  מבראשוב"  "הרב  בשם  נודע  בארץ  ישראל.  לארץ  עלה  תש"י  בחורף 
ו"החינוך העצמאי" בארץ-ישראל. בעל "אפרקסתא דעניא", "מכתם לדוד", "תהלה לדוד"  התורה" 

ועוד ספרים.
12 מכתבים )חלקם ארוכים, על כמה עמודים(. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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352. תהילים - ועד ההצלה - מינכן, תש"ח
ספר תהלים, Psalms, נדפס ע"י הועד להוצאות ספרים אצל ועד 

ההצלה. מינכן, תש"ח 1948. עברית ואנגלית.
ספר תהלים עם תרגום לאנגלית, עמוד מול עמוד. מלווה איורים 
נדפס  זה  ספר  עמודים.  שלושה-עשר  המעטרים  נאים  צבעוניים 
הפליטה",  לשארית  ההצלה  "ועד  ע"י  השואה,  לאחר  במינכן 
בורשטיין, בהכוונתם  והרב אביעזר  נפתלי בארוך  בהנהלת הרב 

של הרבנים החרדיים בארה"ב.
 Vaad" 172[ דף. 14 ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית, עם הכיתוב[

Hatzala". כתמים ופגמים קלים בכריכה.

פתיחה: $400

352. Psalms – Vaad Hatzala – Munich, 1948
Book of Psalms, printed by Vaad Hatzala. Munich, 
1948. Hebrew and English.
Book of Psalms, with English translation on facing 
pages. Colorful illustrations on thirteen pages. This 
book was printed in Munich after the Holocaust by 
Vaad Hatzala (The Rescue Committee), established 
by the Union of Orthodox Rabbis of the United States 
and Canada and directed by R. Nathan (Naftali) 
Baruch and R. Aviezer Borstein.
[172] leaves. 14 cm. Good condition. Original 
binding, captioned "Vaad Hatzala". Stains and minor 
damage to binding. 

Opening price: $400
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353. HaLevanon Newspaper – Eight Bound Volumes of 
Issues, Second to Sixteenth Years – Paris and Mainz, 1864-
1880 
HaLevanon newspaper, published by Yechiel Brill – bound 
volumes of issues from the second through sixteenth years of 
publication. Paris and Mainz, December 1864 to June 1880.
Seven bound volumes of the newspaper HaLevanon – issues from 
the second through sixteenth years of publication; some printed in 
Paris (small format) and others in Mainz (large format). Some issues 
include the scholarly Torah-based supplement Kvod HaLevanon 
(the supplement appeared at times under its own separate title, 
and other times it was published as part of the main newspaper). 
Enclosed: an additional volume containing issues of the Kvod 
HaLevanon supplement alone – tenth year: first and third issues; 
eleventh year: first and second issues.
A list of issues is available upon request. 
HaLevanon, under the editorship of Yechiel Brill, was the 
first Hebrew newspaper to be published in Eretz Israel. It was 
founded in Jerusalem in 1863, by Brill, Michel HaKohen and Yoel 
Moshe Salomon, and was considered to be the newspaper of the 
Perushim (non-Chassidic) sector of the Ashkenazi community 
in the city. Shortly after its establishment, a competing paper, 
Chavatzelet, was founded in Jerusalem under the stewardship of 
editor Yisrael Frumkin and publisher Yisrael Bak; it served as a 
mouthpiece for Jerusalem's Chassidic and Sephardi communities. 
The competition between the two newspapers was fierce, so much 
so that the editors informed on one another to the authorities, 
prompting the Turks to shut down both papers, just one year after their establishment. Brill restarted publication 
of HaLevanon in Paris; it lasted there from late 1864 to 1870, when the siege of Paris during the Franco-Prussian 
War forced the presses to close. Subsequently the paper moved to Mainz and London. Brill remained editor-in-
chief throughout the migrations.
The Torah-based supplement Kvod HaLevanon was appended to the newspaper from its very first issue. It 
featured articles by rabbis, prominent Torah scholars and Jewish researchers, and over the years hosted major 
polemic debates, such as the one regarding the renewal of ritual sacrifice. 
Eight volumes (one with issues of Kvod HaLevanon only). Multiple paginations. Size varies (approx. 19-30 cm). 
Overall good-fair condition. Dry and brittle paper in some volumes. Stains, including dark stains. Open tears. 
Wear. Old bindings. 

Opening price: $500

החל  גיליונות,  כרכי  שמונה   - "הלבנון"  עיתון   .353
מהשנה השניה ועד לשנה השש-עשרה - פריז ומיינץ, 

תרכ"ה-תר"מ

לאיש  הנדרש  דבר  כל  ולהורות  ולבשר  "להודיע  הלבנון,  עיתון 
יהודי לדעת, באשר הוא יהודי וחבר לחברת האדם", יוצא לאור 
על ידי יחיאל ברי"ל – מבחר כרכי גיליונות החל מהשנה השניה 
ועד לשנה השש-עשרה. פריז ומיינץ, טבת תרכ"ה ]דצמבר 1864[ 

עד תמוז תר"מ ]יוני 1880[.
גיליונות מהשנה השניה   – גיליונות עיתון "הלבנון"  שבעה כרכי 
עד השנה השש עשרה; חלקם נדפסו בפריז )בפורמט קטן( וחלקם 
המוסף  נספח  מהגיליונות  לחלק  גדול(.  )בפורמט  במיינץ  נדפסו 
התורני-מחקרי "כבוד הלבנון" )המוסף הופיע לעתים כגיליון עם 
נוסף  כרך  מצורף  העיתון(.  מן  כחלק  נדפס  ולעתים  נפרד,  כותר 
ובו מוספי "כבוד הלבנון" בלבד – שנה עשירית: מחברת ראשונה 

ושלישית; שנה אחת עשרה: מחברת ראשונה ושניה.
רשימת הגיליונות תישלח לכל דורש.

ָבנֹון", בעריכתו של יחיאל ברי"ל, היה העיתון העברי הראשון  "ַהלְּ
יחיאל  בידי   ,1863 בשנת  בירושלים  נוסד  העיתון  ישראל.  בארץ 
של  לעיתונם  ונחשב  סלומון,  משה  ויואל  הכהן  מיכל  ברי"ל, 
נוסד  הקמתו,  בעקבות  בעיר.  )המתנגדים(  האשכנזים-הפרושים 
פרומקין  ישראל  בעריכת  "החבצלת",  מתחרה:  עיתון  בירושלים 
ובדפוס של ישראל ב"ק, שייצג את קולם של החסידים והספרדים 
בירושלים. התחרות בין שני העיתונים היתה כה עזה, עד ששנה 
לאחר הקמתם, הביאו הלשנות הדדיות לשלטון הטורקי לסגירתם 
של שני העיתונים. ברי"ל חידש את הוצאת "הלבנון" בפריז, שם 
ראה אור מסוף שנת 1864 ועד 1870, אז המצור על פריז במלחמת 
צרפת-פרוסיה הפסיק את הוצאתו. בהמשך עבר למיינץ וללונדון. 
עורכו הראשי של העיתון, לאורך כל השנים בהן ראה אור, היה 

יחיאל ברי"ל.
המוסף "כבוד הלבנון" היה מוסף תורני שנספח לגיליונות העיתון 
החל מהגיליון הראשון של העיתון. בין כותבי המאמרים במוסף 
היו רבנים, דמויות תורניות חשובות ואנשי מחקר יהודים בולטים, 
מפורסמים,  פולמוסים  דפיו  גבי  על  התנהלו  השנים  ובמשך 

כדוגמת הפולמוס אודות חידוש עבודת הקורבנות.
הלבנון"  "כבוד  המוסף  של  מהם  )אחד  גיליונות  כרכי  שמונה 
בלבד(. ספירות דפים רבות ומשתנות. גודל משתנה )30-19 ס"מ 
בקירוב(. מצב כללי טוב-בינוני. נייר יבש ושביר בחלק מהכרכים. 
כתמים, בהם כתמים כהים. קרעים חסרים. בלאי. כריכות ישנות.

פתיחה: $500

Periodicals and Miscellaneaכתבי עת ושונות
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354. HaMagid Newspaper – 16 Bound Volumes 
of Issues – Hundreds of Issues of the Weekly 
from its Various Periods of Publication – Lyck, 
Berlin, Krakow, 1858-1899
HaMagid newspaper, published by Eliezer Lipman 
Silberman, David Gordon, Dov Gordon and Yaakov 
Shmuel Fuchs. 16 bound volumes of issues. Lyck, 
Berlin, Krakow, 1858-1899. 
16 volumes, with hundreds of issues of the weekly 
newspaper HaMagid. A list of issues is available 
upon request. 
HaMagid was the first Hebrew language weekly 
newspaper. Its inaugural issue was published in 
June 1856, in time for the Shavuot holiday, in Lyck, 
East Prussia (today Ełk, northeastern Poland). The 
newspaper aimed to publicize news items from all 
over the globe as well as developments in the Jewish 
world, but it was also a vehicle for publishing poetry, 
scientific articles, and opinion pieces. It published 
works by many of the finest Jewish authors and 
scholars of the nineteenth century. Even at its height, 
the paper attained a circulation of no more than 
1,800 copies, but these copies were passed from hand 
to hand, and it is therefore unclear how broad the 
readership actually was. In order to achieve maximal 
readership, the paper went out of its way to steer clear 
of the controversies that roiled the Jewish world at the 
time and adopted a decidedly moderate tone. Still, the 
newspaper voiced wholehearted support for Jewish 
immigration to Eretz Israel, for the "Hibbat Zion" 
movement and for the Zionist movement. Many of its news items dealt with the settlement of Eretz Israel.
From 1856 to 1880, HaMagid was edited by Eliezer Lipman Silberman and David Gordon, and in the years 1880-
86 by Gordon and his son Dov. Following his father's passing, Dov Gordon edited the paper alone until 1890, 
whereupon Yaakov Shmuel Fuchs moved the operation from Berlin to Krakow and assumed control as editor. 
HaMagid ceased publication in 1903.
16 volumes, hundreds of issues. 33-35 cm. Overall good to good-fair condition. Some issues printed on dry, 
brittle paper. Stains and wear. Open tears, affecting text. Old bindings. Wear and damage to bindings.

Opening price: $1500

מאות   - גיליונות  כרכי   16  - "המגיד"  עיתון   .354
גיליונות של העיתון לאורך תקופותיו השונות - ליק, 

ברלין, קראקא, תרי"ח-תרנ"ט

מהנעשה  ליעקב  יגיד  הימים,  קורות  "מכתב   – "המגיד"  עיתון 
ואשר  ינעם  אשר  חלד  יושבי  כל  בין  תבל  חלקי  בכל  והנשמע 
זילברמן,  ליפמן  ישראלי". הוצאת אליעזר  ראוי לדעת לכל איש 
דוד גורדון, דב גורדון ויעקב שמואל פוקס. 16 כרכי גיליונות. ליק 

)פרוסיה(, ברלין, קראקא, תרי"ח-תרנ"ט 1858-1899.
16 כרכי גיליונות, עם מאות גיליונות של עיתון "המגיד". רשימת 

הגיליונות תישלח לכל דורש. 
העברית.  העיתונות  בתולדות  הראשון  השבועון  היה  "המגיד" 
חג  לפני   ,1856 ביוני  לאור  יצא  "המגיד"  של  הראשון  הגיליון 
 Ełk כיום:   ;Lyck( המזרחית  שבפרוסיה  ליק  בעיר  השבועות, 
או  "עיתון"  המילה  אור,  לראות  כשהחל  פולין(.  בצפון-מזרח 
קורות  כ"מכתב  "המגיד"  תואר  ולכן  הומצאו  טרם  "שבועון" 
מהמתרחש  הן  ידיעות  לפרסם  היתה  "המגיד"  מטרת  הימים". 
בעולם והן מהמתרחש בקרב היהודים, אך פורסמו בו גם שירים 
הסופרים  ממיטב  בו  כתבו  ופובליציסטיים.  מדעיים  ומאמרים 
הגיע  בשיאו  התשע-עשרה.  המאה  של  היהודים  והמשכילים 
הועברו  אלה  אך  בלבד,  עותקים  כ-1,800  של  לתפוצה  העיתון 
מיד ליד כך שהמספר המדויק של הקוראים אינו ברור. על מנת 
לזכות בקהל קוראים גדול ככל האפשר השתדל העיתון להימנע 
מלהתערב בפולמוסים השונים שהסעירו את העם היהודי, ונקט 
בקו מתון. העיתון תמך בעלייה לארץ ישראל, בתנועת חיבת ציון 
ארץ  יישוב  על  רבות  ידיעות  בו  והתפרסמו  הציונית,  ובתנועה 

ישראל.
ליפמן  אליעזר  ידי  על  "המגיד"  נערך   1856-1880 השנים  בין 
ובנו דב,  גורדון  ידי דוד  בין 1880-1886 על  גורדון,  ודוד  זילברמן 
ולאחר פטירת אביו המשיך דוב גורדון לערוך את העיתון עד שנת 
)פוכס( את העיתון מברלין  יעקב שמואל פוקס  1890, אז העביר 

לקרקוב והיה לעורכו. בשנת 1903 נפסקה הופעתו של העיתון.
גיליונות. 33-35 ס"מ. מצב כללי טוב עד טוב- 16 כרכים, מאות 

בינוני. חלק מהגיליונות נדפסו על נייר יבש ושביר. כתמים ובלאי. 
קרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט. כריכות ישנות. בלאי ופגמים 

בכריכות.

פתיחה: $1500
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355. דף בכתב-יד - חישוב הקץ של מומר לדת הבהאית
ההתגלות  את  ומציג  הבהאית  לדת  מומר  יהודי  ידי  על  שנכתב  דניאל,  בספר  הקץ  חישוב  בכתב-יד,  דף 
הבהאית כהתגשמות חזיון הגאולה המקראי. ]ארץ ישראל, סוף המאה ה-19 או תחילת המאה ה-20[. ארמית 

ומעט עברית.
הדת הבהאית נוסדה בפרס כענף חדש של הכת הבאבית, בידי מירזא חוסיין-עלי נורי – המכונה בהא אללה 
)"זוהר האל", 1817-1892(. חבריה החזיקו באמונה שתהליך הגאולה המובטח בקוראן כבר החל, וכי העולם 
את  ראו  שלא  הפרסים,  השלטונות  וחוקיו.  המסורתי  האסאלם  יתבטלו  שבו  חדש  עידן  של  בפתחו  שרוי 
התנועה החדשה בעין יפה, הגלו את בהא אללה לשטחי האימפריה העות'מאנית, ואילו העות'מאנים החליטו 
על כליאתו במצודה סמוכה לעכו. כשהגיע עם משפחתו, נמסר לתושבי העיר כי האיש ובני משפחתו הנם 

אויבי המדינה, אויבי הדת ואויבי האל.
על אף התנאים הקשים, היו השנים במצודה בעכו מהפוריות והנמרצות עבור בהא אללה, ובמהלכן הגיע לידי 
גמר ספר היסוד של האמונה הבהאית – "אלכיתב אלקדס" )הספר הקדוש ביותר(, שקבע את עקרי האמונה 
יש לחתור לשלום כלל-עולמי, השמדת כלי הנשק,  החדשים: כל הדתות הן בעלות מוצא אלוהי משותף, 

התקדמות מדעית והתנהגות מוסרית.
לפנינו דף בכתב-יד, כתוב בכתיבה מרובעת ובינונית )"כתב רש"י"(, רובו בארמית. הדף כולל פתרון בהאי 
– בהא אללה, בתור  ונביאה  דניאל. הכותב מבקש להציג את התגלות הדת הבהאית  לחישוב הקץ בספר 
מושאו של חזיון הגאולה המקראי. הפתרון מתבסס על הפסוק "ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים 
אלף מאתים ותשעים" )דניאל יב, יא(, הנוקב בשנה מפורשת להתחלת תהליך הגאולה – 1290. לפי הפתרון 
שמציע הכותב, מתייחס המספר למניין השנים בספירה המוסלמית )"הימים לשנה מזמן כלפת אל עמר"(, 
ולכן תוצאתו הנה השנה העברית תרל"ג )1873( – השנה שבה התגלה ספר הקודש הבהאי לנביא בהא אללה 
במצודה בעכו: "קד זרחא כבוד אל הויה ונגהא אור אל אהיה עלה בקנות אל נורא להיכל אל ציונא במגדל 
עכו". על פי אותו פתרון, מפענח הכותב את השנה השנייה המופיעה בחיזיון, שנת מימוש הגאולה – "אשרי 
המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה" )דניאל יב' יב'(, וקובע כי היא תחול בשנת תרע"ה 

.)1915(
בראש הדף ובסופו גימטריה של שם הוויה השווה לשמו של בהא אללה, וראשי תיבות הרומזים לו. הכותב 
חותם את דבריו "איש בושר שלום על יד יקותיאל", כשהמילה "יקותיאל" מוגדלת. יתכן והיא רומזת לשם 

הכותב.
על פי השפה המשמשת בדף, הכתיבה באותיות רש"י, הפסוקים המצוטטים והשימוש בגימטריה עברית – ניתן 
לשער כי הכותב הוא יהודי, שכנראה המיר את דתו לדת הבהאית, ובכתיבת דף זה ביקש לקרב יהודים אל 

הדת הבהאית.
מספר הבהאים בארץ ישראל עד ראשית המאה ה-20 לא עלה על מאות בודדות, והללו כמעט שלא באו במגע 
עם היישוב העברי. בשנת 1903, רכשה חברת יק"א חלק מאדמות הכפר הבהאי אום ג'וני, שהפכו למקום 
מושבה הראשון של קבוצת "דגניה". בין המתיישבים העבריים והבהאיים נרקמו יחסי ידידות חמים, שתועדו 

בזכרונותיהם של חלק מחברי הקבוצה.
בזכות אדריכלות הנוף  ועכו, המפורסמים  כיום במספר אתרים בערים חיפה  המרכז הבהאי העולמי שוכן 

והמבנים הייחודיים שלהם. בשנת 2008 הוכרזו 26 מן המרכזים כאתרי מורשת עולמית.
]1[ דף. 26.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים, סימני קיפול ופגמים קלים.

פתיחה: $750
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356. ספרייתו של ד"ר ישראל מהלמן - אלפי ספרים בנושאים שונים
אוסף בן אלפי ספרים, בנושאים שונים ומגוונים – ספרי קודש וספרות כללית – 
בין  שנדפסו  מהלמן,  ישראל  הנודע  הספרים  ואספן  הביבליוגרף  של  מספרייתו 

השנים 1640-1985 בקירוב.
של  הרחב  המגוון  את  המשקף  מהלמן,  ישראל  של  מעזבונו  גדול  ספרים  אוסף 
תחומי העניין שלו. האוסף כולל בין היתר: · ספרים שנדפסו במאות ה-17 וה-18. · 
ספרים שנדפסו במאה ה-19 )ספרי תפילה, קבלה, מוסר וחסידות(. · ספרי ראשית 
ההשכלה וחכמת ישראל. · ספרי ביבליוגרפיה ומחקר הספר העברי. · ספרי הגות, 
פילוסופיה, אמנות ושירה. · ספרים במהדורות ביבליופיליות ומצומצמות. · ספרות 

עממית ביידיש ובלאדינו. · כתבי עת, ספרי פולמוס ופרסומים שונים. · ועוד.
רשימה מפורטת של הספרים הנמכרים תשלח לכל דורש. הרשימה נערכה ע"י 
המשפחה והספרים לא נבדקו ע"י מומחי קדם. יתכנו שינויים קלים בין הרשימה 

לבין הספריה בפועל וכן במצבי הספרים. אחריות הבדיקה על הרוכש.
תצוגת האוסף תתקיים בבית המשפחה, בתיאום מראש עם משרדי קדם.

פתיחה: $10,000

356. Dr. Israel Mehlman's Library – Thousands of Books 
on Various Topics
Collection of thousands of books, on widely varying topics, from 
Jewish religious texts to scholarly and reference works, from the 
library of the renowned bibliographer and book collector Israel 
Mehlman, printed ca. 1640-1985.
A large collection of books from the estate of Israel Mehlman, 
reflecting the wide range of his fields of interest. The collection 
includes: · Books printed in the 17th and 18th centuries. · Books 
printed in the 19th century (prayer books, Kabbalah, Musar 
and Chassidut). · Early Haskalah movement and Judaic studies 
works. · Hebrew bibliography works. · Books of Jewish thought, 
philosophy, art and poetry. · Books in bibliophile and limited 
editions. · Folk literature in Yiddish and Ladino. · Periodicals, 
polemic books and various publications. · And more.
A comprehensive list of the books will be sent upon request. 
The list was drawn up by the family, and the books were not 
examined by Kedem specialists. There may be slight differences 
between the list and the actual library, as well as in the state of 
the books. The buyer is responsible for verifying the accuracy 
of the information.
The viewing of the collection will take place at the family's 
home. Appointments can be scheduled through the Kedem 
office.

Opening price: $10,000

355. Handwritten Leaf – Messianic Calculations by a Convert to the Bahá'í Faith
Handwritten leaf, with messianic calculations from the Book of Daniel, written by a Jew who 
converted to the Bahá'í faith. The calculations present the Bahá'í revelation as the fulfillment of the 
Biblical prophecies of Redemption. [Eretz Israel, late 19th century or early 20th century]. Aramaic 
and some Hebrew.
The Bahá'í faith was founded in Persia as an offshoot of Bábism, by Mírzá Husayn-Alí 
Núrí – known as Bahá'u'lláh ("Glory of G-d", 1817-1892). Its adherents maintained that the 
redemption process described in the Koran had already began, and that the world was on the 
brink of a new era, in which traditional Islam and its laws would be annulled. The Persian 
authorities, who were wary of this new movement, exiled Bahá'u'lláh to the Ottoman Empire, 
where he was imprisoned in the citadel near Acre. When he arrived there with his family, 
they were presented to the townspeople as enemies of the state, of G-d and of His religion. 
Despite the difficult conditions, the years spent in the Acre fortress were the most fruitful and 
intensive for Bahá'u'lláh, and in this time he completed the central book of the Bahá'í faith – Kitáb-i-
Aqdas (the Most Holy Book), which defines the principles of this new faith: all religions derive from 
a common, G-dly source, striving for universal peace, destruction of weapons, scientific advance and 
ethical conduct.
This leaf, handwritten in square and semi-cursive script (Rashi script), mostly in Aramaic, offers a 
Bahá'í interpretation to the messianic calculations outlined in the Book of Daniel. The writer wishes 
to present the advent of the Bahá'í faith and its prophet – Bahá'u'lláh, as the fulfillment of the 
Biblical prophecy of Redemption. This interpretation is based on the verse: "And from the time the 
daily sacrifice was removed and the silent abomination placed, is one thousand, two hundred, and 
ninety" (Daniel 12:11), which designates the year 1290 as the onset of the Redemption. According to 
the solution suggested by the writer, this number refers to the Islamic year 1290, which corresponds 
with the year 1873 – year of the revelation of the Kitáb-i-Aqdas in the Acre fortress. Accordingly, 
the writer interprets the second date mentioned in the prophecy, the year of the realization of the 
Redemption – "Fortunate is he who waits and reaches days of one thousand, three hundred, and 
thirty-five" (Daniel 12:12), as the year 1915.
The text opens and ends with the numerical value of the Tetragrammaton corresponding with that 
of Bahá'u'lláh, and acronyms alluding to him. The writer ends with: "A man who received tidings of 
peace from Yekutiel", with the word "Yekutiel" enlarged. This may allude to the name of the writer.
In view of the language employed in this leaf, the Rashi script, the verses quoted and the usage of 
Hebrew numerical values, one can conjecture that the writer was a Jew who presumably converted 
to the Bahá'í faith, and wished to draw other Jews to this faith through his calculations.
The number of Bahá'ís in Eretz Israel until the early 20th century did not exceed a few hundred, 
with almost no contact with the Jewish settlement. In 1903, the Jewish Colonization Association 
acquired some of the land of the Bahá'í village Umm Junieh, which later became the first moshava 
of the Degania group. Close friendship ties developed between the Jewish and Bahá'í settlers, as 
documented in the memoirs of some of the members of the group.
The Bahá'í World Centre is located today in several locations in Haifa and Acre, and they are 
renowned for their unique landscapes and structures. In 2008, 26 of them were inscribed on the 
World Heritage List.
[1] leaf. Approx. 26.5 cm. Good condition. Stains, folding marks and minor damage.

Opening price: $750
356<<<
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מזכרונותיו של חובב-ספרים / ד"ר ישראל מהלמן

)דברי מבוא לספר "גנזי ישראל", ירושלים, תשמ"ה 1985(

חבורת  אל  להצטרף  אני  שעתיד  כך  על  העידו  כבר  ובנערותי,  בילדותי  לי  שנגלו  שונים,  "סימנים 

הביבליופילים. אולם, כפי שהמציאות הוכיחה, לא דבקתי במידותיהם בכל נפשי ומאודי; היו לי עוד 

עיסוקים שמשכו את לבי. בעודי נער קטן, בהיותי לומד בחדר ובבית ספר ממשלתי כאחת בברזאן 

שבגליציה, דבקה בי אהבת הקריאה והפכה תאוה. הייתי להוט אחר סיפורים וספרי שירים, ולעתים 

בשובי בערב מן הספריה הציבורית הביתה הייתי נשען, מקוצר רוח, אל פנס-רחוב ומתחיל בקריאה. 

רציתי לאסוף ספרים, והצלחתי היתה מועטה, לפי תנאי החיים בעיירה גליצאית.

תור הזהב לאספנותי התחיל בוינה, בירת אוסטריה. לשם הגעתי עם בני משפחתי כפליט מלחמת 

לבי  תשומת  את  משכו  העיר  ברחובות  בטיילי  שנה.  עשרה  ארבע  לי  כשמלאו  הראשונה,  העולם 

חלונות-הראוה של חנויות הספרים, גירו אותי הכריכות הצבעוניות והאותיות המוזהבות של הספרים, 

ורמזו לי לסודות כמוסים שלא ידעתים. שעות רבות הייתי עומד, מסתכל ומשתכר ממראה עיני. לאט 

לאט העזתי להיכנס אל החנויות. המוכרות, רובן היו נשים, שבעליהן ובניהן גויסו לצבא. רבות מהן, 

ביחוד הזקנות בהן, התבוננו בסקרנות בנער המוזר, אשר חמד את הספרים ואף קנה מפעם לפעם. 

במרוצת הזמן נתנו לי רשות לפשפש באיצטבאות, ואחדות מהן הובילו אותי אחר סגירת החנות אל 

המרתפים והראו לי ספרים ישנים בלים. התפעלותי היתה עזה. מאז רכשתי ספרים בכמויות הולכות 

וגדלות, על אף האפשרויות הכספיות המוגבלות. אספתי ללא סדר וללא שיטה כל מה שמצא חן בעיני 

וכפי הישג ידי. בדירתנו הצרה, דירת פליטים, הורגש תיכף חסרון-מקום, וארון הספרים הראשון שלי 

היה ארגז מתחת למיטתי ]...[

עם זה החלה בשנות ה-20-25 לחיי להתרקם במחשבתי תכנית נועזת לבנין ספריתי. שאיפתי היתה 

הדורות,  במשך  ניכר  שרישומם  לפלגותיו,  ישראל  עם  התחנך  היסוד, שלאורם  ספרי  כל  את  לכנס 

ופירושיו, את  היום, אם בהרבה אם במעט. תכניתי הקיפה את התנ"ך  עד  לא פסקה  ושהשפעתם 

התלמוד והפוסקים, ספרי שאלות ותשובות, מדרשים וספרי דרוש, הקבלה והחסידות, הפילוסופיה 

והמוסר, ספרי תפילה ושירה, ספרות דברי הימים והתנועות המשיחיות. וכל אלה במידת האפשר לא 

רק בעברית אלא גם ביידיש ובלאדינו ]...[

כעשרים שנה עמלתי, בוינה, בליטא ובישראל, בהתמדה ובשקידה, כדי להפעיל ולהגשים את תכניתי 

הנועזת ]...[

כשעליתי בשנת 1935 ארצה, הבאתי אתי אחד עשר ארגזי ענק מלאי ספרים, ומחצית הארגז שהכיל 

בגדים ולבנים, אבל אלה נגנבו בדרך, כנראה במכס של יפו. באמצע מלחמת העולם השניה, כשמלאו 

לי ארבעים שנה, ופרק זמן אחר כך, התחוללה תמורה חדה בכיוון אספנותי, אם כי לא הרגשתי בכך 

תחילה. התגבר בי בולמוס הרכישה וסמכתי יותר על האינטואיציה שלי מאשר על שיקול דעת ישר 

לכאורה. הספרים החלו להשרות עלי משום קסם פלאי ומשכוני בכוח מאגי אדיר, שלא יכולתי לעמוד 

נגדו. היה זה מעבר מהיר למדי מאהבת ספרים לשגעון לספרים, מן הביבליופיליה אל הביבליומאניה. 

הוקסמתי מספרים מוזרים, יוצאי דופן בצורתם או בתכנם. נמשכתי אל ספרים שנדפסו על קלף, על 

משי, ואף על קרטון, אל מהדורות שנדפסו על נייר אדום או בדיו אדומה או באותיות זהב. נתחבבו 

עלי קונטרסים ודפים בודדים, שעניינם ריבות, ליצנות, כרוזים אקטואליים ושירים לעת מצוא. רדפתי 

אחרי דברי דפוס, שהיו יקרי מציאות מאד, ושלא נשתיירו מהם אלא עותקים מועטים ויום שמחה היה 

לי ביום בו השגתי קונטרס שלא נודע לחוקרי ספרות".

"ר ישראל מהלמן )תר"ס-תשמ"ט, 1900-1989(, נודע כאחד מגדולי אספני הספרים ובעושר ד

הביבליוגרפי של ספרייתו שנאספה בעמל ובדקדוק רב. על בניית ספרייתו עמל עוד מילדותו 

בראש  עמד  וכאשר   1935 בשנת  לארץ  עלייתו  עם  מכן  לאחר  בה  והמשיך  וינה,  בעיר  כפליט 

מוסדות חינוך ואקדמיה. עד לימיו האחרונים המשיך ד"ר מהלמן באיסוף ובקיטלוג מסודר של 

ספריו.

וינה עם משפחתו, כפליט  נולד במזרח גליציה; בגיל ארבע עשרה הגיע אל העיר  ד"ר מהלמן 

מלחמת העולם הראשונה, ובאוניברסיטה שלה עשה את לימודיו האקדמיים. בשנת 1935 עלה 

בירושלים  ילין  דוד  ע"ש  למורים  העברי  המדרש  בית  לראש  ונתמנה  כמחנך  עבד  בה  לארץ, 

ולראש המחלקה החינוכית של הסוכנות היהודית. ד"ר מהלמן אף נמנה עם מייסדי אוניברסיטת 

תל-אביב ובשנים 1958-1963 עמד בה בראש החוג לספרות כללית ולדרמה.

בירושלים  לספריה הלאומית  נתרם  ספרים,  כ-35,000  בשיאה  מספרייתו, שהחזיקה  ניכר  חלק 

ובנה את ספרייתו במלוא המרץ. עם  ולבית התפוצות, אולם לאחר התרומה שב ד"ר מהלמן 

תרומת האוסף, הדפיסה הספרייה הלאומית קטלוג אלבומי – "ספר גנזי ישראל – ספרים, חוברות 

רישום  ובו  והאוניברסיטאי"  הלאומי  הספרים  בבית  אשר  מהלמן  ישראל  ד"ר  מאוסף  ועלונים 

ביבליוגרפי של 1893 ספרים מהאוסף, לצד 47 לוחות-תמונה.

Dr. Israel Mehlman (1900-1989) is renowned as one of the greatest book 
collectors, and for the bibliographic wealth of his library, which he 

laboriously and meticulously compiled. He began building up his library 
as a young refugee in Vienna, continually adding books and works after 
immigrating to Eretz Israel in 1935, and as head of educational and academic 
institutions. Until his final days, Dr. Mehlman continued collecting and 
methodically cataloging his books.
Dr. Israel Mehlman was born in Eastern Galicia; at the age of fourteen, as 
WWI broke out, his family fled to Vienna, where he continued his studies, 
eventually graduating from the Vienna University. A teacher and educator, 
he continued his work in Eretz Israel after immigrating there in 1935. He 
was appointed principal of the David Yellin Teachers College in Jerusalem, 
and head of the Jewish Agency Department of Education. Dr. Mehlman was 
also one of the founders of the Tel-Aviv University, and served as head of the 
department of literature and dramatic studies.
A large part of his library, which comprised at its zenith approximately 35,000 
books, was donated to the National Library in Jerusalem, and to Beit Hatfutsot. 
After the donation, Dr. Mehlman enthusiastically resumed the development 
of his library. The National Library, upon receiving the collection, published a 
catalog, Ginzei Yisrael – The Israel Mehlman Collection in the Jewish National 
and University Library, An Annotated Catalogue of the Hebrew Books, 
Booklets and Pamphlets, with a bibliographic record of 1893 books from the 
collection, with 47 plates.
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357. Parchment Haftarot Scroll – United States, 
First Half of 20th Century
Parchment Haftarot scroll. [United States, first half of 
20th century].
Neat Ashkenazic Stam script (titles in Vellish script), on 
two rollers. Comprising the haftarot for the entire year, 
including the haftarot for the second festival day in the 
Diaspora. Instructions in Rashi script. Several columns 
headed with crown-like decorative elements.
Wooden rollers, turned, carved and engraved. Set with 
celluloid. 
Scroll height: approx. 50 cm. Rollers height: 78 cm. 
Overall good condition. Many stains. One upper handle 
missing. Velvet embroidered mantle, reading "Sefer 
Haftarot".

Opening price: $1000

357. ספר הפטרות על קלף - ארצות הברית, המחצית הראשונה של המאה ה-20 
ספר הפטרות על קלף. ]ארצות הברית, המחצית הראשונה של המאה ה-20[.

כתיבת סת"ם אשכנזית נאה )עם כותרות בכתב "וועליש"(, גלול על שני "עצי חיים". מכיל את הפטרות כל 
השנה, כולל ההפטרות ל"יום טוב שני של גלויות". הוראות בכתב "רש"י". בראשי חלק מהעמודים עיטורים 

נאים דמויי תפרחות או כתרים.
עצי החיים עשויים עץ חרוט, מגולף וחקוק, משובץ בכפתורי צלולואיד.

גובה הקלף: 50 ס"מ בקירוב. גובה עצי החיים: 78 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים רבים. ידית עליונה חסרה 
באחד מעצי החיים. נתון במעיל קטיפה רקום תואם, עם הכיתוב: "ספר הפטרת".

פתיחה: $1000

Esther and Haftarot Scrollsמגילות אסתר וספר הפטרות

357a

357b
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358. Esther Scroll – Germany, 17th Century – Traditions Not Customary in 
Later Times – Wooden Case, Dated 1652
Esther scroll. [Germany, ca. 17th century].
Script typical of 17th century Germany. 25 lines per column. Further characteristics 
consistent with the period, including several medieval Ashkenazi traditions which 
were not customary in later centuries (see enclosed expert's report). In two places, 
letters highlighted with serifs spell out the four-lettered Names of G-d.
Turned wood case, with engraved text: "Yonah son of Aryeh Nesher 1652". The 
preliminary margin inscribed "Yonah" in Ashkenazi hand.
Scroll height: 18 cm. Good-fair condition. Many stains. Creases and wear. Several 
holes. Case height: approx. 24.5 cm. Case in good condition, with minor 
damage. Loss to shaft, with handle completely missing. 
Expert's report enclosed.

Opening price: $300

358. מגילת אסתר - גרמניה, המאה ה-17 - שינויים מהמסורה המאוחרת - נרתיק 
עץ ועליו כתובת המתוארכת לשנת תי"ב

מגילת אסתר. ]גרמניה, המאה ה-17 בקירוב[.
שתואמים  נוספים  מאפיינים  במגילה  בעמודה.  שורות   25 ה-17.  במאה  לגרמניה  אופיינית  כתיבה 
לתקופה הנ"ל, בהם מספר מנהגים התואמים למקובל באשכנז בימי הביניים ואינם תואמים למסורת 
המקובלת במאות השנים האחרונות )ראה על כך באישור המומחה המצורף(. בשני מקומות הודגשו 

אותיות שם הוי"ה באמצעות תיוג עבה.
נתונה בנרתיק עץ חרוט. בבסיס הנרתיק חקוקה כתובת: "יונה בן אריה נשר תי"ב לפ"ק". על שולי 

הקלף בראש המגילה מופיע רישום בכתב-יד אשכנזי: "יונה".
גובה הקלף: 18 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים רבים. קמטים ובלאי. מספר נקבים. גובה הנרתיק: 24.5 

ס"מ בקירוב. הנרתיק במצב טוב, עם פגמים קלים. ידית הגלילה שבורה בבסיסה וחסרה.
מצורפת חוות דעת מומחה.

פתיחה: $300

358a

358b
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359. מגילת אסתר - איטליה, המחצית הראשונה של המאה ה-17 - כולל ברכות המגילה ופזמון, 
עם קולופון הסופר

מגילת אסתר. ]איטליה, המחצית הראשונה של המאה ה-17 בקירוב[.
כתיבה ספרדית, אופיינית לאיטליה )ראה ניתוח פליאוגרפי בחוות דעת המומחה המצורפת(. 22 שורות בעמודה. 
חסרות ויתירות תואמים למנהג איטליה. תפירת היריעות אופיינית לאיטליה במאה ה-17. בשישה מקומות הודגשו 

שמות קודש בראשי או סופי תיבות. גלולה על ידית עץ.
למגילה מצורפת פיסת קלף, שנכתבה בכתב יד זהה למגילה, עליה נכתבו ברכות המגילה והפזמון "קוראי מגילה הם 
ירננו". הנוסח הוא כמנהג איטליה, והוא כולל את משפט הסיום "כשם שנפרע מן הראשונים כך יפרע מן האחרונים 
אמן" – משפט שנמחק או הושמט מחלק מן המחזורים מפני אימת הצנזורה. על פיסת הקלף חתם הסופר את שמו 
ומקומו: "נאם הכותב... המתגורר בארץ נכריה לא לו, מרדכי בר שמרי' כצ"י סופר סת"ם מק"ק מי"ץ שבצרפת יצ"ו 

ע"ע מתושבי ק"ק פוסאנו בפיימונט"י". 
גובה הקלף במגילה: 33.5 ס"מ. גובה ידית העץ: 45 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים ופגמים במספר מקומות, 

עם מחיקות ופגיעה בטקסט של כמה מילים. 
גובה פיסת הקלף: 18.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, קמטים ובלאי. מספר נקבים. קרע חסר בשוליים העליונים, 

ללא פגיעה בטקסט.
מצורפת חוות דעת מומחה.

פתיחה: $500

359. Esther Scroll – Italy, First Half of 17th Century – Including the Blessings for the 
Reading of the Scroll and a Piyyut, with Scribe's Colophon
Esther scroll. [Italy, ca. first half of 17th century].
Sephardic script, typical of Italy (see paleographic analysis in the enclosed expert's report). 
22 lines per column. Italian spelling tradition. Membranes sewn as customary in 17th century 
Italy. In six places, enlarged letters spell out the four-lettered Names of G-d. Wooden roller.
Separate parchment benediction leaf, written in the same hand, with the blessings recited 
when reading the Esther scroll and with the liturgical poem "Kor'ei Megillah". The text 
follows the Italian rite, and includes the closing line of prayer that G-d will take revenge on 
contemporary persecutors of the Jewish people just as He did in earlier times, frequently 
censored in prayer books. Signed: "So says the writer… residing in a foreign land, Mordechai 
son of Shemariah… scribe from Metz, France… residing in Fossano, Piedmont".
Scroll height: 33.5 cm. Roller height: 45 cm. Good-fair condition. Stains. Tears and damage. 
Fading and damage to some words.
Leaf height: 18.5 cm. Good-fair condition. Stains, creases and wear. Several holes. Open tear to 
upper margin, not affecting text.
Expert's report enclosed.

Opening price: $500
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360. Esther Scroll – Unusual Serifs
Esther scroll. [Poland, ca. 18th century].
Script typical of 18th century Western Poland. 20 lines per column. Many decorative serifs. The 
letter chet decorated with scrolling feet (typical of 18th and 19th century Germany). Wooden 
roller.
The heads of letters shin, ayin, tet, nun, zayin, gimmel and tzadi written in accordance with the 
opinion of the Arizal, including the reversed tzadi.
Scroll height: 16.5 cm. Roller height: 44 cm. Good-fair condition. Stains. Wear and creases. Several 
holes. Many letters retraced.

Opening price: $300

360. מגילת אסתר - עיטורי תגים מיוחדים
מגילת אסתר. ]פולין, המאה ה-18 בקירוב[.

כתיבה אופיינית למערב פולין במאה ה-18. 20 שורות בעמודה. עיטורי תגים רבים. תיוגים 
על  גלולה  וה-19[.  ה-18  במאות  לגרמניה,  האופייני  ]בסגנון  חי"ת  האות  ברגלי  מיוחדים 

ידית עץ.
ראשי אותיות שעטנ"ז ג"ץ נכתבו כנראה במכוון כשיטת האריז"ל וכך גם האות צ' שנכתבה 

במהופך.
טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   44 העץ:  ידית  גובה  ס"מ.   16.5 הקלף:  גובה 
דיו  הועברה  מקומות  במספר  נקבים.  מספר  וקמטים.  בלאי  כתמים. 

מחדש על חלק מהשורות. 

פתיחה: $300

360a
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362. מגילת אסתר על גוויל - מרוקו, המאה ה-17/18
מגילת אסתר. ]מרוקו, המאה ה-17/18[.

כתובה על גוויל כהה. 29 שורות בעמודה. גלולה על ידית עץ חרוטה ומעוטרת במגזרת מתכת.
ובכתיבה ספרדית-בינונית. מעל  נכתבו ברכות המגילה, בכתיבה מרובעת  בשובל שבסוף המגילה, 

המילים בברכת "הרב את ריבנו" נכתבו כוונות קבליות.
גובה הקלף: 32 ס"מ. מצב בינוני. מספר מקומות במצב גרוע. כתמים, בהם כתמים כהים. בלאי וקמטים. 

מחיקות, דהיית דיו ופגמים שונים. באחת היריעות – קרעים חסרים עם פגיעה בטקסט. גובה ידית העץ: 57 ס"מ. 
הידית במצב טוב-בינוני. סדקים ארוכים. שברים חסרים. פיסות חסרות ממגזרת המתכת. 

פתיחה: $500

362. Gevil Esther Scroll – Morocco, 17th/18th Century
Esther scroll. [Morocco, 17th/18th century].
Dark gevil. 29 lines per column. Wooden roller, turned, with metal openwork.
The text is followed by the blessings, penned in square and Sephardi semi-cursive scripts. 
Kabbalistic kavanot added over the words of the final blessing.
Scroll height: 32 cm. Fair condition. Several places in poor condition. Stains, some dark. 
Wear and creases. Erasures, faded ink and damage. Open tears to one membrane, affecting 
text. Roller height: 57 cm. Roller in good-fair condition. Long cracks. Losses to wood and 
metal openwork.

Opening price: $500

361. מגילת אסתר, עם עיטורי תגים נאים - פולין )שלזיה(, המאה ה-19
מגילת אסתר. ]פולין )כנראה שלזיה(, המאה ה-19[.

רבים  תגים  עיטורי  עם  נאה,  כתיבה אשכנזית  בעמודה.  שורות   37 גדול.  בפורמט  מגילה 
ונאים. 

גובה הקלף: 37 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קמטים ובלאי. נתונה בנרתיק קרטון, פגום.

פתיחה: $300

361. Esther Scroll with Fine Decorative Serifs – Poland (Silesia), 
19th century
Esther scroll. [Poland (probably Silesia), 19th century].
Large scroll. 37 lines per column. Neat Ashkenazic script, with many fine 
decorative serifs. 
Scroll height: 37 cm. Good condition. Stains, creases and wear. Cardboard 
case, damaged.

Opening price: $300

361
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363. Parchment Esther Scroll – With Dozens of Naive Illustrations
Illustrated Esther scroll. [Eretz Israel, ca. mid-20th century].
Ink on thin parchment. Sephardic Stam script (unskilled). 23 columns. With dozens 
of naive illustrations, in watercolor (and other media), depicting various scenes 
from the Megillah narrative and the history of the Jewish people. The illustrations 
were added after the Megillah was penned, above and below the columns, in the 
intercolumnar spaces and in the column describing the hanging of the ten sons of 
Haman.
Scroll height: approx. 24.5 cm. Good-fair condition. Tears and wear. Stains.

Opening price: $700

363. מגילת אסתר על קלף - עם עשרות איורים עממיים
מגילת אסתר מעוטרת. ]ארץ ישראל, אמצע המאה ה-20 בקירוב[.

דיו על קלף דק. כתיבת סת"ם ספרדית ]עממית[. 23 עמודות. עם עשרות איורים עממיים, בצבעי מים 
נוספו  האיורים  ישראל.  עם  ותולדות  מסיפור המגילה  שונות  סצינות  נוספים(, המתארים  )וחומרים 
לאחר כתיבת המגילה בשולי וראשי העמודים, ברווחים שבין העמודות ובעמוד של תליית "עשרת 

בני המן".
גובה הקלף: כ-24.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים ובלאי. כתמים.

פתיחה: $700

363a
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364. Miniature Esther Scroll in a Filigree Case – 
Israel, 1950s
A miniature Esther scroll housed in a matching filigree 
case. [Israel, 1950s?].
Silver; filigree; gilding; set turquoises.
"HaMelech" scroll, 14 lines per column. Unskilled script. 
[20th century].
Cylindrical body, consisting of two bands with repetitive 
wave pattern. Topped with a crown surmounted by a 
sphere set with a turquoise. Cylindrical shaft set with an 
additional turquoise.
Scroll height: approx. 5 cm. Good condition. Torn at 
inner edge and repaired with tape. Stains. Case height 
(including shaft): approx. 18.5 cm. Case in good-fair 
condition. Bends. Wear and loss to gilding. Domed edge 
of shaft detached (enclosed). New pull piece.

Opening price: $700

 - פיליגרן  בעבודת  מגילה  בבית  זעירה  אסתר  מגילת   .364
ישראל, שנות ה-50

מגילת אסתר זעירה בבית מגילה תואם בעבודת פיליגרן נאה. ]ישראל, 
שנות ה-50?[.

כסף; פיליגרן; הזהבה; אבני טורקיז משובצות.
מגילת "המלך", 14 שורות בעמודה. כתיבה עממית. ]המאה ה-20[.

גוף גלילי, עשוי שתי רצועות של דגם גלי חוזר. בראש הגליל כתר מוקף 
עלי כותרת מוזהבים ובמרכזו גולה מוזהבת משובצת אבן טורקיז. ידית 

גלילית בעבודת פיליגרן, ובקצָה משובצת אבן טורקיז נוספת.
ומחוזקת  הפנימי  בקצה  קרועה  טוב.  מצב  בקירוב.  ס"מ   5 הקלף:  גובה 
בנייר דבק. כתמים. גובה בית המגילה )כולל הידית(: 18.5 ס"מ בקירוב. 
בית המגילה במצב טוב-בינוני. כיפופים. הזהבות שחוקות ביותר. קצה 

הידית מנותק )מצורף(. הסוגר חדש.

פתיחה: $700

364a364b
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365. Folk Art Torah Finials – Yemen or Israel, 
20th Century
Gilt Torah finials. [Yemen or Israel, 20th century].
Gilding; engraved and soldered.
Folk craft baluster-form finials, engraved with 
geometric patterns. A convex disc under the top 
knob, hung with pairs of small bells.
Height: 24.5 cm. Good-fair condition. Minor bends 
and blemishes.

Opening price: $500

365. צמד רימונים לספר תורה בעבודה עממית - תימן 
או ישראל, המאה ה-20

רימונים מוזהבים לספר תורה. ]תימן או ישראל, המאה ה-20[.
ציפוי זהב; חריטה והלחמה.

בדגמים  מעוטרים  המֹוט,  מטיפוס  עממית  בעבודה  רימונים 
קמורה  דיסקית  נוספה  גובהם  בשלושת-רבעי  גיאומטריים. 

ובשוליה תלויה שורת צמדי פעמונים.
גובה: 24.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כיפופים ופגמים קלים.

פתיחה: $500

Jewish Ceremonial Artחפצים

366. זוג פמוטי כסף - ברלין, המאה ה-19
זוג פמוטים. ברלין, המאה ה-19.

כסף חתום בגושפנקאות ברלינאיות.
בזיכים  וברוקיות.  צמחיים  בדגמים  מעוטרים  נאים,  פמוטים 

נשלפים.
גובה: 32 ס"מ בקירוב. מצב טוב. פגמים קלים. תיקוני הלחמה.

פתיחה: $500

366. Silver Candlesticks – Berlin, 19th century
Two candlesticks. Berlin, 19th century.
Silver, Berliner hallmarks.
Handsome baroque revival candlesticks of scrolling 
design, with cartouches and acanthus leaves to base 
and knops. Detachable nozzles.
Height: Approx. 32 cm. Good condition. Minor 
blemishes. Soldering repairs.

Opening price: $500
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367. זוג פמוטי כסף - ורשה, 1865 - הצורף היהודי הרש שילדברג
פמוטי כסף מסדנתו של הצורף הרש שילדברג. ורשה, 1865.

כסף חתום "Szyldberg", 1865, "84", וגושפנקאות וורשאיות.
ופרחים.  צמחים  בדגמי  ומעוטרים  וחפתים  כדוריות  תפיחות  עשויים  רבוע,  בסיס  בעלי  גדולים  פמוטים 

הבזיכים נשלפים.
גובה: 31.5 ס"מ. מצב טוב. כיפופים.

פתיחה: $1200

367. Silver Candlesticks – Warsaw, 1865 – Jewish Silversmith R. Hersz 
Szyldberg
A pair of silver candlesticks from the workshop of silversmith R. Hersz Szyldberg. 
Warsaw, 1865.
Silver, marked Szyldberg, 1865, 84, and assay hallmarks.
Large candlesticks; skirted, knopped baluster stems, with foliate and floral patterns. 
Square bases and detachable nozzles. 
Height: 31.5 cm. Good condition. Bends.

Opening price: $1200

367a
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369. חותם פליז - "בית מסחר אתרוגים של הר' משה 
של  הראשונים  העשורים  טריאסטה,   - שור"  מרדכי 

המאה ה-20

יצוק, בית המסחר לאתרוגים של משה מרדכי שור.  חותם פליז 
טריאסטה, ]העשורים הראשונים של המאה ה-20[. 

 / שור  מרדכי  משה  הר'  של  אתרוגים  מסחר  "בית  כתובת: 
העולם  מלחמת  תום  שעד  טריאסטה,  הנמל  עיר  טריעסטע". 
הייתה  האוסטרו-הונגרית,  האימפריה  בידי  הייתה  הראשונה 

מרכז חשוב לסחר באתרוגים בפרט ובארבעת המינים בכלל.
קוטר: 3 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים.

פתיחה: $300

369. Brass Seal – Etrogim Store of R. Moshe 
Mordechai Schorr – Trieste, First Decades of 
20th Century
Cast brass seal used in the Trieste etrogim store of 
Moshe Mordechai Schorr. Trieste, [first decades of 
the 20th century].
Reads: "Etrogim store of R. Moshe Mordechai Schorr 
/ Trieste". The city and seaport of Trieste, which until 
the end of WWI was part of the Austro-Hungarian 
Empire, was an important Etrogim (and the other 
three species) trade center.
Diameter: 3 cm. Good condition. Minor blemishes.

Opening price: $300

368. Two Four-light Silver Candelabra – 
Germany, Late 19th or Early 20th Century
Two four-light candelabra. Germany, late 19th or 
early 20th century.
Silver, marked 800, German hallmarks and maker's 
mark (unidentified).
Four-light, three-arm rococo-style candelabra. 
Spiral fluted domed bases, stems and sockets; with 
scrolling, foliate and shell motifs. Detachable tops 
and nozzles.
Height: Approx. 50 cm. Good 
condition. Bends. Soldering to 
one nozzle.

Opening price: $500

סוף  גרמניה,   - נרות  לארבעה  כסף  פמוטי  צמד   .368
המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20

צמד פמוטים לארבעה נרות. גרמניה, סוף המאה ה-19 או ראשית 
המאה ה-20.

]בלתי  יצרן  וחותמת  גרמניות  גושפנקאות   ,"800" חתום  כסף 
מזוהה[.

נוסף,  מרכזי  ונר  זרועות  שלוש  בעלי  רוקוקו  בסגנון  פמוטים 
מעוטרים ברוקיות, בעלים ובצדפות. החלק העליון נשלף מפמוט 

הבסיס; בזיכים נשלפים.
גובה: 50 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כיפופים. תיקוני הלחמה בבזיך 

אחד.

פתיחה: $500
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370. אוסף וימפלים - גרמניה ושווייץ, המאה ה-19 והמאה ה-20
תרכ"ב  תשרי  ושוויץ,  גרמניה  תורה(.  לספר  )חיתולים-אבנטים  וימפלים   30
המאה  אמצע  עד  ה-19  המאה  מסוף  )רובם   ]1987[ תשמ"ז  טבת  עד   ]1861[

ה-20(. 
פשתן; דיו וצבעים; רקמה.

30 וימפלים מצוירים )להוציא שני וימפלים מאוחרים הרקומים ברקמת מכונה(, 
חופות,  בתיאורי  מעוטרים  אמן.  ידי  מעשה  וחלקם  עממית  בעבודה  חלקם 
הילד  המייצגים את  ודימויים  חיים,  בעלי  תורה, צמחים,  וכתרי  תורה  ספרי 
ומשפחתו – כד וקערה לנטילת ידיים ללוי, ידיים נשואות לברכת כהנים לכהן, 
בגרמנית  כתובות  נוספו  הווימפלים  מן  בחלק  שור.  במזל  שנולד  לילד  ושור 

ובצרפתית הנוקבות בשמו הלועזי של הילד ובתאריך הלידה האזרחי שלו. 
2.55 עד 4 מ' בקירוב. מצב כללי טוב עד בינוני. כמה מהווימפלים במצב בינוני-

גרוע. אחד הווימפלים חסר יריעה. קרעים, כתמים, פרימות.

פתיחה: $700

370. Collection of Wimpels – Germany and Switzerland, 
19th and 20th Centuries
30 wimpels (Torah binders). Germany and Switzerland, Tishrei 
1861 – Tevet 1987 (most are from late 19th century through 
mid-20th century). 
Linen, ink and paint; embroidery. 
30 wimpels, all illustrated (except for two late machine-
embroidered wimpels), some home-made and some made 
by artisans. Decorated with wedding canopies, Torah scrolls 
and Torah crowns, vegetal motifs, animals, and images 
representing the child and his family – an ewer and a basin for 
washing hands for a Levy, hands raised for priestly benediction 
for a Cohen, and a bull for a child born under the zodiac sign 
Taurus. Added on some of the wimpels are inscriptions in 
German and French with the name of the child and his date of 
birth according to the Gregorian calendar. 
Approx. 2.55 to 4 meters. Good-fair overall condition. Some 
wimpels in fair-poor condition. One lacks a sheet. Tears, stains, 
unravelling.

Opening price: $700
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371. The Binding of Isaac – Color Lithograph by Moshe Ben Yitzchak Shah 
Mizrachi – Jerusalem, 1902
"Abraham binding his son Isaac", color lithograph by Moshe ben Yitzchak [Shah] 
Mizrachi [Tehrani]. Jerusalem, [1902]. 
A large lithograph, designed as a domed structure divided into two horizontal 
sections, with a different scene in each, accompanied by captions drawn from the 
Bible and the Midrash. Seen in the lower section are Abraham with "a knife in 
his hand and saying to the two lads stay here with the donkey", Isaac with "the 
wood on his shoulder and the fire in his hand", the two lads and the donkey. Seen 
in the upper section is Isaac bound on the altar and Abraham raising the knife to 
slaughter him. Above them, an angel grasps the knife in one hand and points at the 
ram, caught in a rose bush. Around the dome appears the verse "…Do not stretch 
forth your hand to the lad, nor do the slightest thing to him…". The border reads 
"Abraham sacrificing his son Isaac / and the binding of Yitzchak on behalf of his 
descendants may You remember it today with compassion" and the year. Signed 
in the plate, within a medallion, at the bottom left corner: "Moshe son of Yitzchak 
Tehrani, resident of Jerusalem".
47.5 X 60.5 cm. Fair-poor condition. Closed and open tears with damage to the 
print, most reinforced with large pieces of paper pasted to verso. Many creases. 
Stains. Pieces of tape on verso. Some pieces of paper pasted to margins on recto. 

Opening price: $500

371. עקידת יצחק - ליטוגרפיה צבעונית מאת משה בן יצחק שאה מזרחי - ירושלים, תרס"ב
]טהראני[.  מזרחי  ]שאה[  יצחק  בן  משה  מאת  צבעונית  ליטוגרפיה  בנו",  יצחק  את  עוקד  "אברהם 

ירושלים, "שנת בנחמות ציון לפ"ק" ]תרס"ב 1902[. 
ליטוגרפיה גדולה, מעוצבת כמבנה בעל כיפה הנחלק לשתי רצועות אופקיות, ובכל אחת מהן סצנה 
שונה מלווה כתובות השואבות מן המקרא ומן המדרש. ברצועה התחתונה נראים, על פי הכתובות 
המלוות, "אברהם סכין בידו ואומר לשני נעריו שבו לכם פה עם החמור", "יצחק על כתפו העצים 
והאש בידו", שני הנערים והחמור. ברצועה העליונה נראה יצחק עקוד על המזבח ואברהם מניף את 
המאכלת לשחטו. מעליהם מרחף מלאך העוצר במאכלת בידו האחת ומצביע על האיל האחוז בשיח 
לו מאומה...". במסגרת  ואל תעש  ידך אל הנער  "...אל תשלח  לכיפה מופיע הפסוק  ורדים. מסביב 

סביב הדף מופיעות הכותרת "ועקידת יצחק היום לזרעו של יעקב אבינו תזכור" והפסוק הרומז לשנה. 
שם האמן חתום בדפוס במדליון בפינה השמאלית התחתונה: "משה ן' יצחק טהראני תושב עיה"ק 

ירושלם".
60.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. קרעים וקרעים חסרים עם פגיעה בהדפס, רובם מחוזקים בהדבקת  X47.5
פיסות נייר גדולות בצדו האחורי של הדף. קמטים רבים. כתמים. פיסות נייר דבק בצדו האחורי של 

הדף. פיסות נייר בודדות מודבקות לשולי הדף בצדו הקדמי. 

פתיחה: $500
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372. Album – "Pictures from the Gerrer Court" – The Imrei Emet of Ger
"Pictures from the Gerrer Court", an album with 20 interesting pictures 
documenting the life of the Alter Rebbe of Ger, R. Avraham Mordechai Alter, 
author of Imrei Emet. [United States? second half of the 20th century].
Reprints of vintage photographs. Most of the photographs were taken before 
WWII, some in the spa town Marienbad (Mariánské Lázně). In most photographs, 
the rebbe is seen surrounded by his family and Chassidim.
The Alter Rebbe of Ger – R. Avraham Mordechai Alter, author of Imrei Emet (1865-
1948), third Rebbe of the Ger dynasty. Son of the Sefat Emet, he was a holy and 
outstanding Torah scholar. A founder of Agudat Yisrael and prominent leader of 
Orthodox Jewry before the Holocaust, he served as rebbe to tens of thousands of 
Ger Chassidim in Poland. Most of his Chassidim and dozens of his descendants 
perished in the Holocaust, yet the Rebbe miraculously survived and immigrated 
to Jerusalem, where he rebuilt the Ger Chassidic dynasty and its yeshivot. His 
surviving sons – Rebbe Yisrael the Beit Yisrael, Rebbe Simcha Bunim the Lev 
Simcha and Rebbe Pinchas Menachem the Pnei Menachem – all in turn served as 
rebbes. He is called Imrei Emet after his book, but is better known as "Der Alter 
Gerrer Rebbe".
20 pictures, approx. 10 X 13 cm. All are reprints of vintage photographs. Very good 
condition. Placed in an elegant album ("Classic Album B'klyn"); each leaf with 
metal corners. The album is in good-fair condition. Stains, wear and some tears.

Opening price: $300

372. אלבום תמונות מחצר גור - מקבץ תמונות מחיי ה"אמרי אמת"
אלבום "תמונות מחצר גור". אלבום עם 20 תמונות מעניינות מחיי האדמו"ר הזקן מגור רבי אברהם 

מרדכי אלטר בעל ה"אמרי אמת". ]ארה"ב?, המחצית השניה של המאה ה-20[.
רפרודוקציות של תצלומים ישנים. רוב התמונות צולמו עוד בתקופה שלפני מלחמת העולם השניה, 

כאשר חלקן צולמו בעיר המרפא מרינבד. ברוב התמונות האדמו"ר מוקף בבני משפחה וחסידים.
האדמו"ר  )תרכ"ו-תש"ח(,  אמת"  ה"אמרי  בעל  אלטר  מרדכי  אברהם  רבי   – מגור  "הזקן"  האדמו"ר 
ומגדולי מנהיגי  וקדוש. מייסד "אגודת ישראל"  גאון  גור. בנו של ה"שפת אמת",  השלישי לשושלת 
נהרגו  השואה  בשנות  בפולניה.  גור  חסידי  אלפי  עשרות  של  רבם  השואה.  לפני  החרדית  היהדות 
רוב חסידיו ועשרות מצאצאיו, אך האדמו"ר ניצל בדרכי ניסים ועלה לירושלים, בה כונן מחדש את 
חסידות גור וישיבותיה. בניו הנותרים הם שלושת האדמו"רים: רבי ישראל ה"בית ישראל", רבי שמחה 
בונים ה"לב שמחה" ורבי פנחס מנחם ה"פני מנחם", שכיהנו בזה אחר זה. מכונה בעל ה"אמרי אמת" 

על שם ספרו בשם זה, אך הוא ידוע יותר בכינויו "דער אלטר גערער רבי" ]=האדמו"ר הזקן מגור[.
13 ס"מ בקירוב. כולן רפרודוקציות של תצלומים ישנים. מצב טוב מאד. נתונות  X10 20 תמונות בגודל
באלבום תמונות מהודר )של חברת "Classic Album B'klyn"(, עם פינות מתכת לכל דף באלבום. 

האלבום במצב טוב-בינוני. כתמים, בלאי ומעט קרעים.

פתיחה: $300
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374. שני תצלומים - בית הכנסת "רבן יוחנן בן זכאי" - צדוק 
בסן - ירושלים, סוף שנות ה-20 של המאה ה-20

בן  יוחנן  "רבן  בית הכנסת  ידי הצלם צדוק בסן של  שני תצלומים מעשה 
זכאי". ירושלים, ]סוף שנות ה-20 של המאה ה-20 בקירוב[.

1. מתפללים בבית הכנסת על רקע ארון הקודש הכפול. 
מתואר בלוח "בית הכנסת המהולל והעתיק ביותר קהל גדול קדוש לעדת 
זכאי  בן  יוחנן  רבן  האלקי  לתנא  המיוחס  ת"ו  ירושלם  בעיה"ק  הספרדים 
צדוק   / "צלם  הצלם:  חותמת  מוטבעת  ועליו  קרטון  ללוח  מוצמד  זיע"א". 

בסן / ירושלם".
הלוח  ס"מ.   29 X36 לוח:  בשוליים.  קלים  פגמים  טוב.  מצב  ס"מ.   23 X16.5

במצב בינוני, עם שברים ופגמים.
2. פנים בית הכנסת מנקודת המבט של עזרת הנשים. במרכז נראית הבימה 

ובעומק נראה ארון הקודש.
מתואר בלוח "בית הכנסת המהולל והעתיק ביותר קהל גדול קדוש לעדת 
זכאי  בן  יוחנן  רבן  האלקי  לתנא  המיוחס  ת"ו  ירושלם  בעיה"ק  הספרדים 
צדוק   / "צלם  הצלם:  חותמת  מוטבעת  ועליו  קרטון  ללוח  מוצמד  זיע"א". 

בסן / ירושלם".
36 ס"מ. פגמים  X29 :22.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים בשוליים. לוח X17

קלים וכתמים קלים בלוח. שבר בפינתו השמאלית התחתונה.

פתיחה: $400

374. Two Photographs – Raban Yohanan Ben Zakai 
Synagogue – Zadok Basan – Jerusalem, Late 1920s
Two photographs by photographer Zadok Basan, depicting 
the Raban Yochanan Ben Zakai synagogue. Jerusalem, [ca. 
late 1920s].
1. Congregants in front of the double Torah ark. 
Captioned in the plate. Mounted on original photographer's 
mount, blind-stamped "Photographer / Zadok Basan / 
Jerusalem" (Hebrew).
23 X 16.5 cm. Good condition. Minor blemishes to edges. 
Mount: 36 X 29 cm. Mount in fair condition, with cracks and 
blemishes.
2. Synagogue interior as seen from the women's section, the 
bimah in the center and the Torah ark in the background.
Captioned in the plate. Mounted on original photographer's 
mount, blind-stamped "Photographer / Zadok Basan / 
Jerusalem" (Hebrew).
22.5 X 17 cm. Good condition. Minor blemishes to edges. 
Mount: 36 X 29 cm. Minor blemishes and minor stains to 
mount. Crack to its lower left corner.

Opening price: $400

373. Photograph – Chabad Slonim Family of Hebron and Jaffa
A family photograph of the Slonim family of Hebron and Jaffa. [ca. 1910-1915]. 
Presumably taken by photographer Shlomo Narinsky.
Mounted on cardboard, blind-stamped: "Tzalmon photography studio, Jaffa". 
Seen in the photograph: R. Mordechai Duber Slonim of Hebron; his son, R. Shneur Zalman Slonim, 
Chabad rabbi of Jaffa; and his grandson, R. Menachem Mendel Shmuel Slonim of Jaffa.
Photograph: 12 X 17 cm. Mount: 25 X 20 cm. Good-fair condition. Stains. Tears and damage to mount. 

Opening price: $300

תצלום - משפחת סלונים החב"דית   .373
מחברון ויפו

תצלום משפחתי של בני משפחת סלונים מחברון 
 1915-1910 תר"ע-תרע"ה  השנים  ]בין  ויפו. 
שלמה  הצלם  בידי  הנראה  כפי  נעשה  בקירוב[. 

נרינסקי.
התצלום מודבק על קרטון עם חותמת תבליט של 

"פוטוגרפיה 'צלמון' יפו".
בתצלום נראים: הסבא רבי מרדכי דובער סלונים 
רבה  סלונים,  זלמן  שניאור  רבי  הבן  מחברון; 
שמואל  מנדל  מנחם  רבי  והנכד  יפו  של  החב"די 

סלונים מיפו. 
 20 X25 קרטון:  על  מודבק  ס"מ.   17 X12 תצלום: 
ופגמים  קרעים  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ. 

בקרטון.

פתיחה: $300
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375. אוסף תצלומים משפחתיים - משפחות מאייר ואוירבך, אבותיו של רבי יששכר 
מאיר, ראש ישיבת הנגב - גרמניה וארץ ישראל, סוף המאה ה-19 עד אמצע המאה 

ה-20

ארכיון עם מאות תצלומים משפחתיים של משפחות מאיר )מאייר( ואוירבך, משפחות אביו ואימו של 
ראש ישיבת הנגב רבי יששכר מאיר. גרמניה וארץ ישראל, ]סוף המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20 

)כמה תצלומים מאוחרים יותר([.
כ-500 תצלומים המתעדים את תולדות שתי המשפחות החל בסוף המאה ה-19 בגרמניה ועד העלייה 
כילד  מאיר  יששכר  רבי  נראים  בתצלומים  ה-20.  המאה  אמצע  לקראת  בה  והחיים  ישראל  לארץ 
בגרמניה, כנער וכאיש צעיר בארץ ישראל; אביו, יעקב מאיר; אמו, לאה מאיר לבית אוירבך; אחיותיו 
יהודית, שושנה ואילה מאיר; סָביו וסבותיו, בהם אהרן והלן )הינדכי( אוירבך מהמבורג, רבי יששכר 
נוספים  בני משפחה  זליג;  לבית  וִייטל מאייר  סבו, מאייר  והורי  ומתילדה מאייר מרגנסבורג,  זליגמן 
רבים; תצלומי מצבות של בני המשפחה; תצלומים וגלויות המתעדים את בית הכנסת ברגנסבורג, שם 

כיהן הסב רבי יששכר זליגמן מאייר כרב; ועוד.
יעקב מאיר, אביו של רבי יששכר מאיר, יצא מגרמניה לארץ ישראל לפני משפחתו, בכוונה להניח את 
היסודות לחיים בה ולצרף אליו במהרה את יתר המשפחה. בעת שהותו בארץ חלה, נסע לבית חולים 
במצרים ושם נפטר. לאה מאיר וארבעת ילדיה עלו לארץ ישראל דרך אמסטרדם לאחר פטירת האב, 

בשנת 1938, והתגוררו בפתח תקווה.
רבי יששכר מאיר )תרפ"ז-תשע"א(, מייסד וראש ישיבת הנגב בנתיבות. נולד בהמבורג, ובשנת תרצ"ח 
עלה לארץ ישראל עם שלוש אחיותיו. החל ללמד בישיבת לומז'ה בשנת תש"א ובהמשך היה מקבוצת 
התלמידים הראשונה בישיבת פוניבז'. בהוראת רבו, הרב יוסף שלמה כהנמן, נשלח לקזבלנקה, שם 
בני עקיבא כפר הרואה, עבר  וסמינר חרדי לבנות. לאחר שכיהן כר"מ בישיבת  גבוהה  ישיבה  ייסד 
"ישיבת  את  יסד  עמם  הדתי-לאומי,  מהציבור  בחורים  קבוצת  עם  ה-60,  שנות  בראשית  לנתיבות 
עזתה", שכונתה באופן רשמי בשם "ישיבת הנגב". תוך מספר שנים גדלה הישיבה וכמאתיים תלמידים 
למדו בה. בהמשך התבססה בנתיבות קהילה גדולה בהנהגתו של רבי יששכר מאיר, והוקמו בה גם 
תלמודי תורה ובתי ספר לבנות. בשנותיו האחרונות הקימו רבי יששכר מאיר ותלמידיו סניפים לישיבה 

בעיר שדרות ובמושב זרועה, שסביבם התגבשו קהילות של יהודים יראים ובני תורה.
רבים מן התצלומים מתוארים בגבם בכתב יד, בעברית או בגרמנית. מרבית התצלומים מודבקים לדפי 
יד, בגרמנית. מעט מן התצלומים  אלבום וחלקם מתוארים ומתוארכים על גבי דפי האלבום בכתב 
 "Photo Frankfurter" בהם  הצלמים,  בחותמות  חתומים  ישראל  בארץ  שועתקו  או  שצולמו 
מגרמניה  תצלומים  כמה  ברק.  בבני  אהרונסון"  האחים  ו"פוטו  תקוה  בפתח  איזנברג"  ל.  ו"צלמניה 

חתומים אף הם בחותמות הצלמים.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי בינוני. פגמים, קמטים, קרעים וכתמים ברבים מן התצלומים.

בעיר.  "מרגלית"  בפנסיון  שהותו  בעת  מצפת,  למשפחתו  מאיר  יששכר  רבי  גלויה ששלח  מצורפת: 
1947. גרמנית.

פתיחה: $300
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boys and girls. In his final years, R. Yissachar Meyer and his disciples founded 
branches of the yeshiva in Sderot and Moshav Zru'a, around which communities 
of G-d fearing, Torah Jews developed. 
Many photographs have handwritten captions on the verso, in Hebrew or German. 
Most photographs are pasted to album leaves and some have handwritten captions 
and dates in German on the leaves. A few of the photographs which were taken or 
reprinted in Eretz Israel bear photographers' stamps, including "Photo Frankfurter" 
and "Tzalmaniah L. Eisenberg" in Petach Tikva and "Photo Aharonsohn Brothers" 
in Bnei Brak. Some of the photographs from Germany also bear photographers' 
stamps.
Size and condition vary. Overall fair condition. Damage, creases, tears and stains 
to many photographs. 
Enclosed: postcard sent by R. Yissachar Meyer to his family from Safed, during his 
stay in the Margalit guesthouse. 1947. German. 

Opening price: $300
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375. Collection of Family Photographs – Meyer and Auerbach Families, Ancestors of Rabbi Yissachar Meyer, Dean of Yeshivat HaNegev – Germany and 
Eretz Israel, Late 19th Century to Mid-20th Century

Israel before his family, with the intent of setting himself up and bringing his 
family over shortly thereafter. During his stay in Eretz Israel, he took ill and was 
hospitalized in Egypt, where he passed away. Leah Meyer and her four children 
immigrated to Eretz Israel via Amsterdam after his passing, in 1938, and settled in 
Petach Tikva. 
R. Yissachar Meyer (1927-2010), founder and dean of Yeshivat HaNegev in 
Netivot. Born in Hamburg, he immigrated to Eretz Israel in 1938 together with 
his three sisters. He began studying in the Lomzha yeshiva in 1941, and was later 
one of the first group of students in the Ponovezh yeshiva. Upon the instructions 
of his teacher, R. Yosef Shlomo Kahaneman, he was sent to Casablanca, where he 
founded a yeshiva for higher studies and an Orthodox seminary for girls. After 
serving as lecturer in the Bnei Akiva yeshiva in Kfar HaRoeh, he moved to Netivot 
in the early 1960s, with a group of Dati-Leumi students, with whom he founded 
the Azata yeshiva, formally known as Yeshivat HaNegev. Within a few years, the 
yeshiva grew and numbered some two hundred students. A large community later 
developed in Netivot, led by R. Yissachar Meyer, and schools were established for

Archive of hundreds of family photographs of the Meyer and Auerbach families, 
relatives of the father and mother of R. Yissachar Meyer, dean of Yeshivat HaNegev. 
Germany and Eretz Israel, [late 19th century – mid-20th century (and several more 
recent photographs)]
Some 500 photographs documenting the history of both families, beginning from 
the late 19th century in Germany, until their immigration to Eretz Israel and their 
lives there in the mid-20th century. The photographs depict R. Yissachar Meyer as 
a child in Germany, as a boy and young man in Eretz Yisrael; his father, Yaakov 
Meyer; his mother, Leah Meyer née Auerbach; his sisters Yehudit, Shoshana and 
Ayala Meyer; his grandfathers and grandmothers, including Aharon and Helen 
(Hindche) Auerbach from Hamburg, R. Yissachar Seligmann and Mathilda Meyer 
from Ronsburg, his great-grandparents, Meyer and Yittel Meyer née Selig; and 
many other family members; photographs of the tombstones of family members; 
photographs and postcards documenting the synagogue in Regensburg, where his 
grandfather R. Yissachar Seligmann Meyer served as rabbi, and more.
Yaakov Meyer, father of R. Yissachar Meyer, emigrated from Germany to Eretz

375d375e



402

ספטמבר 2020

The figures often featured in his landscapes bear a 
somewhat mysterious character (thus for instance, 
when his paintings depict a man carrying baskets, 
this usually hints to his close friend, the hidden 
Tzaddik R. Yosef Waltuch, who would often walk 
around carrying baskets, and travel with him to holy 
sites in the Galilee). Wondrous stories are retold of 
his knowledge of hidden matters and the future, 
revelations of Eliyahu HaNavi, of people who came 
to him in quest of salvation; and of blessings and 
promises which were astoundingly fulfilled (see 
Mishpacha, ibid).
Approx. 28.5 X 34.5 cm. Good condition. Minor 
blemishes to paint and cardboard. Slight warping to 
cardboard. 51 X 57 cm frame; good condition.

Opening price: $800

376. Painting by the Kabbalist Rabbi Yehuda 
Leon Patilon, "The Holy Painter" – Boy with 
Tobacco Pipe 
Oil painting by the kabbalist R. Yehuda Leon Patilon.
Oil on cardboard. Signed: "Leon".
The painting depicts a hatted boy smoking a pipe.
R. Yehuda Leon Patilon (ca. 1905-Cheshvan 1974), 
painter and kabbalist, was renowned as a wonder-
worker with foreknowledge of the future and well-
versed in the domain of souls and reincarnations. 
Born in Salonika, Greece, he was orphaned of 
his father at a young age, and was raised by his 
grandfather, a kabbalist, who bequeathed to him 
his kabbalistic approach in worship of G-d, which 
included rising at midnight to pray and study of 
Kabbalah. Following his conscription in the Greek 
army, he fled to Turkey, then to France (where he 
presumably studied art). In ca. 1946, he immigrated 
alone to Eretz Israel, where he drew close to a group 
of hidden Tzaddikim in the Shabazi neighborhood 
of Tel Aviv. These men, who earned a living from 
manual labor while secretly gathering to study 
Kabbalah together, included: R. Moshe Yaakov 
Rabikov ("the shoemaker"), the hidden Tzaddik R. 
Hillel Simchon, R. Avraham Fish ("the floorer"), R. 
Ezra Eliyahu HaKohen (father of "the milkman", R. 
Chaim Kohen), and R. Yosef Waltuch "the street-
cleaner", who earned a living cleaning the streets 
of Tel Aviv. His teacher R. Hillel Simchon arranged 
his match with his wife – Rabbanit Victoria from 
the Jerusalemite Nisan family, and they lived in 
great modesty in the Shabazi neighborhood of Tel 
Aviv, barely sustained by the sale of his paintings. 
R. Patilon would set the price of his paintings based 
only on the cost of the paper, the paint and the 
work time, although as a talented artist, he could 
have asked for a much higher price (see: Mishpacha 
Magazine, issue 1404, 12th Nisan 2019, pp. 352-363). 
R. Yehuda Patilon would paint whilst engrossed in 
spiritual reflections, completely dissociated from the 
material world, yet his paintings remain realistic. 

לאון  יהודה  רבי  המקובל  ידי  מעשה  שמן  ציור   .376
פטילון, "הצייר הקדוש" - נער ובפיו מקטרת

ציור שמן מעשה ידי המקובל רבי יהודה לאון פטילון.
שמן על קרטון. חתום: "לאון".

בציור נראה נער חבוש כובע ובפיו מקטרת.
בערך-חשון  )תרס"ה  פטילון  לאון  יהודה  רבי  המקובל  הצייר 
בעולם  ובקי  עתידות  היודע  מופת  כבעל  ידוע  היה  תשל"ה( 
התייתם  רך  בגיל  שביוון.  בשאלוניקי  נולד  והגלגולים.  הנשמות 
מאביו ונתגדל בבית סבו המקובל אשר הנחיל לו את דרך עבודתו 
הנסתרת בקימת "חצות" ולימודי קבלה. לאחר גיוסו לצבא היווני 
הציור[.  אמנות  את  למד  כנראה  ]שם  ולצרפת  לטורקיה  נמלט 
אל  התקרב  בה  ישראל,  לארץ  בגפו  עלה  בערך  תש"ו  בשנת 
שעסקו  בתל-אביב  "שבזי"  משכונת  הנסתרים  הצדיקים  חבורת 
במלאכת כפיים ולמדו יחד קבלה בסתר: רבי משה יעקב רביקוב 
פיש  אברהם  רבי  שמחון,  הלל  רבי  הנסתר  הצדיק  )"הסנדלר"(, 
רבי  ה"חלבן"  הרב  של  )אביו  הכהן  אליהו  עזרא  רבי  )"הרצף"(, 
חיים כהן(, ורבי יוסף וולטוך "מנקה הרחובות" שניקה לפרנסתו 
לו  מצא  שמחון  הלל  רבי  הצדיק  רבו  אביב.  תל  רחובות  את 
והם  הירושלמית,  ניסן  ממשפחת  ויקטוריה  הרבנית   – זיווגו  את 
התגוררו בשכונת שבזי בתל אביב, כאשר הם חיים בצניעות רבה 
ומתפרנסים בדוחק ממכירת ציוריו. הרב פטילון היה מחשב את 
מחיר ציוריו רק במחירי העלות של הנייר, הצבעים וזמן-עבודה, 
למרות שהיה יכול לקבל עליהם הון רב כצייר-אמן )ראה אודות 
כך: "משפחה", גליון 1404, י"ב בניסן תשע"ט, עמ' 352-363(. רבי 
רוחניות  במחשבות  דבוק  שהוא  תוך  מצייר  היה  פטילון  יהודה 
נושאים אופי  המנותקות מעולם החומר, אך למרות זאת ציוריו 
ריאליסטי. הדמויות הקבועות המופיעות בציורי הנוף שלו נושאות 
נושא  איש  בציוריו  מופיע  כאשר  למשל  ]כך  אופי מעט מסתורי 
סלים, בדרך כלל הדבר רומז לרעו הקרוב הצדיק-הנסתר רבי יוסף 
וולטוך, שהיה רגיל ללכת עם סלים בידיו ולנסוע עמו למקומות 
ידיעת  על  מופלאים  סיפורים  עליו  מסופרים  בגליל[.  הקדושים 
אליו  שבאו  אנשים  על  הנביא,  אליהו  גילויי  ועתידות,  נסתרות 
בבקשות לפעול ישועות ועל ברכות והבטחות טובות שהתקיימו 

באופן מפתיע )ראה גליון "משפחה", שם(.
ובקרטון.  קלים בצבע  פגמים  טוב.  בקירוב. מצב  ס"מ   28.5 X34.5

51 ס"מ; מצב טוב. X57 ,הקרטון גלי מעט. נתון במסגרת

פתיחה: $800
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Item פריט 348



:Notesהערות:



Absentee bid Absentee / Telephone Bidding FormAuction No. 74 'מכירה מס Phone Participation

Tel: 077-5140223 :טלפוןFax: 02-9932048 :פקסoffice@kedemltd.comwww.kedem-auctions.com

טופס הצעת מחיר לפריטים
השתתפות טלפוניתהצעה בכתב

*		Not	including	commission	and	VAT לא כולל עמלה ומע"מ  *

*  Absentee bids which do not fall on the increments 
    may be lowered to the next acceptable increment

הצעות שלא במדרגות המחיר תעוגלנה כלפי מטה  *

Item	No.Name and Description of Item

שם ותיאור הפריטמספר פריט

Max.	 Offered	 Price	
in US $

*מחיר מירבי מוצע ב- $ Full	Name

Address

TelCellular

EmailID/Passport	No.

SignatureDate

שם מלא

כתובת

Faxטלפון סלולריפקס

ת.ז./דרכוןדואר אלקטרוני

תאריךחתימה

Instructions for Absentee Bidding: 
This	form	is	intended	for	those	who	wish	to	participate	in	the	auction	
but	cannot	attend	it	in	person	and	wish	to	place	an	absentee	bid	or	
for	 those	who	wish	 to	participate	by	phone.	Completing	 this	 form	
constitutes	an	order	to	Kedem	Auction	House	Ltd.	 to	purchase	the	
listed lot/s on behalf of the bidder for the lowest price possible and 
never	for	more	than	the	maximum	amount	indicated	in	the	form.
Completing	this	form	obligates	the	bidder	to	purchase	the	listed	lot/s	
at	the	opening	price	in	the	event	that	no	other	bids	on	the	lot/s	were	
placed	by	other	potential	buyers.	Kedem	will	do	its	best	to	place	the	
bids	as	 instructed	but	 cannot	accept	 liability	 for	 error	or	 failure	 in	
doing	so.	
Bids	are	in	accordance	and	subject	to	the	conditions	of	purchase,	as	
detailed	at	“terms	of	sale”	section.	
Bids	should	be	placed	according	to	the	following	increments.
Buyers Premium: 25%.
I	have	read	and	agree	to	the	terms	of	sale.

הנחיות להגשת הצעת מחיר:
למבקשים  או  מלהגיע  מהם  נבצר  אך  במכירה  להשתתף  למבקשים  מיועד  הטופס 
ההצעה  מגיש  של  הוראה  מהווה  הטופס  מילוי  הטלפון.  באמצעות  במכירה  להשתתף 
וזאת  בו,  המופיעים  הפריט/ים  את  עבורו  לרכוש  בע"מ  פומביות  מכירות  בית   - לקדם 
במחיר הנמוך ביותר האפשרי ובלבד שלא יעלה על המחיר המירבי המפורט להלן. מילוי 
הטופס מהווה התחייבות של מגיש ההצעה לרכוש את הפריט במחיר הפתיחה במקרה 
בו לא תהיה כל הצעה נוספת לרכישת הפריט מצד קונים אחרים. קדם תעשה כמיטב 
יכולתה למלא אחר ההוראות. אולם, לא תוטל עליה שום אחריות בגין אי ביצוע הוראות 

הצעת המחיר. 
את ההצעה יש להגיש במדרגות קבועות עפ"י הטבלה שלהלן. 

עמלת הקניה היא 25%.
הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה המופיעים בקטלוג ואני מסכים להם.

 Bid Incrementsמדרגות הצעת מחיר

מדרגהמחיר
Current BidIncrement 

$200-500$20

$500-1,000$50

$1,000-2,000$100

$2,000-5,000$200

$5,000-10,000$500

$10,000-20,000$1,000

$20,000-50,000$2,000

$50,000 +$5,000

*  Absentee	bids	must	be	placed	by	2:00	pm	on	the	day	of	the	auction הצעות תתקבלנה רק עד השעה 14:00 ביום המכירה  *



Terms of Saleתנאי מכירה
מוכרי הפריטים המוצעים למכירה  פועלת כשלוחה מטעם  "קדם"(  )להלן  פומביות"  בית מכירות   - "קדם   .1

פומבית.  
למכירה,  המוצעים  הפריטים  היתר,  בין  יפורטו,  ובו  "הקטלוג"(  )להלן:  מכירה  לכל  קטלוג  תפיק  "קדם"   .2
מספריהם ומחירי הפתיחה שלהם. למען הסר ספק, הנתונים המופיעים בקטלוג נועדו לשמש לצרכי מידע   
בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי תאור, יחוס, בעלים קודמים, תקופה, מקור או כל נתון אחר. הזכויות   

על התמונות המופיעות בקטלוג שמורות ל"קדם".  
המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים, הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה.  .3

בין היתר, לעריכת המכירה הפומבית  "קדם" תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה,   .4
וניהולה.  

מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין בהשתתפותם.   .5
אחרי  )גם  כלשהו  פריט  של  מכירה  לבטל  במכירה,  זכה  מי  לקבוע  הבלעדית  הסמכות  המכירה  למנהל   
מכירתו(, או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או   

להוציא פריט מהמכירה, או לשנות נתונים לגבי פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג.  
השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה, בשלטית ממוספרת   .6

כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.  
המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.  .7

"מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י   .8
המכירה,  מנהל  ע"י  בכוח  הקונה  של  הסידורי  מספרו  והכרזת  ה"פטיש"  הקשת  לאחר  מיד  אלה.  תנאים   
תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה   
)להלן: "הקונה הזוכה"(, בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה. הקונה בכוח שהצעתו   

נתקבלה ישלם ל"קדם", בתוספת למחיר הפטיש, עמלה )בתוספת מע"מ( בשיעור 25% עבור $180,000   
הראשונים שבכל פריט, 18% עבור הסכום שבין $180,000 ל- $1,000,000 שבכל פריט ו-12% עבור הסכום   

שמעבר ל- $1,000,000 שבכל פריט. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה.  
הסימן  בפריט מציין שזהו פריט שיובא על ידי קדם מחוץ לישראל, ולכן הוא כפוף לחוקי המס הישראליים   .9
וחייב בתשלום מע"מ על מלוא מחיר הפטיש ועמלת הקונה. עם זאת, אזרח זר שיקנה את הפריט ויבקש   

לייצאו מחוץ לישראל באמצעות חברת השילוח העובדת עם קדם יהיה פטור ממס זה.  
10. התשלום עבור הרכישות יעשה בהעברה בנקאית. יתקבלו גם תשלומים במזומן עד לסכום של 11,000 ש"ח 

)בכפוף לחוק(, בהמחאה לא סחירה ובכרטיס אשראי עד לסכום של $25,000.  
11. באחריות הקונה לדאוג להוצאת הפריטים שרכש, ישירות ממשרדי "קדם", או באמצעות שליח או חברת 
משלוחים מטעמו. במקרה שהרוכש יבקש, "קדם" תוכל, ללא אחריות מצידה, לארוז ולשלוח את הפריטים   
בתשלום מלא על חשבון הקונה. לתעריפי אריזה ומשלוח יש לפנות למשרדי "קדם". המחיר מותנה בסוג   

האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד.  
12. תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין )שער יציג( של דולר 

ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה, או לפי שער החליפין ביום התשלום, הגבוה מבין שניהם.  
כל פיגור בתשלום, יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של 2% לחודש בתוספת הפרשי   .13

הצמדה לשער הדולר ארה"ב.  
14. הרוכש פריט כל שהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר, מתחייב לשלם עבור הפריטים ולקחתם. בידי 
מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותו ובין השאר   
גם לבטל מכירה, למכור הפריט לאחר, לחייב את הרוכש בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית   

והצמדה, להגיש תביעת פיצויים, לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.  
"קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי לגרוע מהאמור   .15
מידע  על  ומבוסס  המוכר  מטעם  כשלוחה  במעמדה  ניתן  "קדם"  ע"י  הנמסר  מידע  כי  בזאת  מובהר  לעיל,   
קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני  וניסיון מומחים מטעמה. על כל  מצטבר   
המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות   
להשיג בכתב בפני "קדם" בכל הנוגע למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ-30 יום ממועד המכירה. היה ויוכח   
ל"קדם" שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב "קדם" לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד   
החזרת הפריט לחזקתה. ביצעה "קדם" הלכה כאמור, לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפיה.  

16. הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר משבוע 
מלוא  את  הקונה  שהשלים  לאחר  רק  תעשה  בפריט  החזקה  מסירת  ספק,  הסר  למען  המכירה.  ממועד   

התחייבויותיו לתשלום.  
לקוחות אלו  אינם מעוניינים להשתתף במכירה.  או  נבצר מהם  לקוחות אשר  תייצג ללא תשלום  "קדם"   .17
יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של   
"קדם". למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור, אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו/או על   

הפועלים מכוחה חבות מכל סוג. "טופס הצעת מחיר" יתקבל עד שלוש שעות לפני שעת המכירה.  
ובהקדם  מראש  לפנות  מתבקשים  הטלפון,  באמצעות  המכירה  במהלך  להשתתף  המעוניינים  לקוחות   .18

לצורך תיאום ולא יאוחר משלוש שעות לפני שעת המכירה.  
הנוגע  סכסוך  בכל  והבלעדית  היחידה  השיפוט  סמכות  מוקנית  ירושלים  בעיר  המוסמכים  המשפט  19. לבתי 

לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין "קדם" לבין הקונה.  
20. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.

1.	 “Kedem”	Public	Auction	House	(“Kedem”)	acts	as	agent	for	sellers	of	items	to	be	offered	for	sale	to	the	public	(‘the	Sellers’).
2.	 “Kedem”	will	produce	a	catalogue	for	every	sale	(‘The	Catalogue’),	which	will	include	a	list	of	items	available	at	the	sale,	their	serial	numbers	and	
	 opening	prices.	For	the	avoidance	of	doubt,	information	provided	in	the	Catalogue,	including	opening	prices,	descriptions	of	items	and	any	other	
	 information	concerning	the	items,	are	solely	for	the	purpose	of	information	for	potential	buyers	and	are	in	no	way	to	be	construed	as	stand	and\or	
	 obligation	on	behalf	of	“Kedem”	and\or	its	employees	and\or	representatives.	Kedem	reserves	all	rights	to	the	pictures	that	appear	in	the	catalog.
3.	 “Kedem”	will	appoint	a	person	as	manager	of	the	sale	(‘the	Auctioneer’)	who	will	be	responsible	on	its	behalf	for	the	execution	and	management	
	 of	the	auction.
4.	 The	Auctioneer	reserves	the	right	to	prevent	participation	in	the	auction	of	any	person.	The	auctioneer	reserves	the	right	to	determine	the	winner	
	 of	each	lot,	to	cancel	the	sale	of	any	item	(even	after	it’s	sold)	or	to	re-enter	it	for	sale,	at	his	own	discretion	and	at	any	stage	whatsoever.	The	
	 auctioneer	also	has	the	right	to	withdraw	or	add	items	to	the	sale	and	to	add	or	withdraw	from	the	Catalogue	any	information	about	an	item	to	
	 be	offered	in	the	auction	on	the	basis	of	information	received	by	“Kedem”	after	publication	of	the	Catalogue.
5.	 In	order	to	participate	in	the	auction,	a	potential	purchaser	must	obtain	a	numbered	paddle	before	the	auction	which	will	enable	him	to	bid	at	the	
	 auction.
6.	 The	auction	will	be	conducted	using	US	Dollars	as	currency.
7.	 On	the	fall	of	the	hammer	and	the	acknowledgment	of	the	numbered	paddle	of	the	offeror	by	the	Auctioneer,	the	offeror`s	offer	will	be	binding	
	 and	will	be	considered	to	be	accepted	and	title	 to	 the	 item	will	pass	 to	 the	offeror	whose	offer	was	accepted	(‘the	Purchaser’),	 subject	 to	 the	
	 fulfilment	by	the	Purchaser	of	all	payment	obligations	to	“Kedem”	as	set	out	hereunder.
8.	 The	amount	mentioned	in	an	offer	at	a	sale	by	a	Purchaser	which	is	accepted	(the	Hammer	Price)	shall	be	paid	to	"Kedem"	by	the	Purchaser,	
	 together	with	a	commission	('the	Commission')	and	Israeli	VAT	on	commission	only.	The	commission	per	lot	will	be	25%	of	the	hammer	price	up	
	 to	and	including	$180,000,	18%	of	the	portion	of	the	hammer	price	above	$180,000	up	to	an	including	$1,000,000,	and	12%	of	the	portion	of	the	
	 hammer	price	above	$1,000,000.	Payment	to	"Kedem"	shall	be	effected	immediately	upon	the	conclusion	of	the	auction	but,	at	any	event,	not	
	 later	than	seven	days	after	the	date	of	the	auction.
9.		 The	sign		 		by	the	opening	price	indicates	an	item	that	arrived	from	outside	Israel	and	is	subjected	to	the	Israeli	tax	laws,	meaning	a	17%	value	
	 added	tax	on	the	purchase	price	and	the	buyer's	commission.	This	tax	will	not	be	collected	from	foreign	residents	paying	in	foreign	currency	and	
	 exporting	the	item(s)	via	a	shipper	recognized	by	Kedem.
10.	 The	payment	for	items	can	be	remitted	by	bank	transfer.	Kedem	also	accepts	cash	payments	which	do	not	exceed	NIS	11,000	(subject	to	Israeli	law)	
	 and	checks	and	credit	card	payments	which	do	not	exceed	$25,000.	Kedem	accepts	only	non-negotiable	checks.
11.	 It	is	the	responsibility	of	the	buyer	to	collect	the	purchased	items	directly	from	the	offices	of	“Kedem,”	or	have	them	collected	by	a	delivery	service	
	 or	courier	on	his	behalf.	In	certain	cases	in	which	a	buyer	so	requests,	“Kedem”	can,	at	its	sole	discretion	and	without	taking	or	accepting	any	
	 responsibility	for	damages	or	loss,	pack	and	ship	the	items	to	the	buyer,	provided	the	buyer	pays	in	advance	for	the	full	cost	of	shipping	and	
	 handling.	The	cost	of	shipping	and	handling	varies	according	to	type,	size	and	weight	of	the	package,	the	shipping	method	and	the	shipping	
	 destination.	For	further	information	about	shipping	methods	and	charges,	please	contact	“Kedem”.
12.		 An	item	which	is	priced	in	US	dollars	will	be	calculated	in	New	Israel	Shekels	in	accordance	with	the	representative	rate	of	exchange	as	published	
	 by	Israel	Bank	on	the	date	of	the	auction	or	on	the	date	of	payment,	the	higher	of	the	two	exchange	rates.
13.	 A	Purchaser	is	liable	to	pay	interest	on	any	delay	in	payment,	at	the	rate	of	2%	per	month	of	the	amount	payable,	with	adjustments	to	index-link	
	 all	outstanding	amounts	payable	to	the	Dollar	Exchange	Rate.
14.	 The	purchaser,	whether	for	himself	or	for	another,	is	obliged	to	pay	for	the	items	and	take	them.	The	auctioneer	has	the	right	to	take	any	means	
	 he	thinks	appropriate	to	ensure	the	purchaser	keeps	his	obligation,	among	these	to	cancel	a	sale,	sell	the	item	to	another,	charge	the	purchaser	
	 with	an	expenses	caused	to	the	auctioneer	including	interest	and	index	linkage,sue	for	compensation,	delay	the	release	of	the	item	and	add	all	
	 expenses	to	the	sum	due.
15.	 “Kedem”	 is	 responsible	 for	 the	 information	 given	 regarding	 the	 items’	 nature,	 originality	 and	 condition.	However	 all	 information	 given	 by	
	 “Kedem”,	in	its	capacity	as	agent	for	the	consignor,	and	based	on	accumulated	information	and	the	experience	of	its	experts.	It	is	entirely	the	
	 responsibility	of	the	prospective	purchaser	to	check	and	inspect	the	items	to	determine	condition,	quality,	authenticity,	size,	authorship	during	
	 the	allocated	time	prior	to	the	auction.	The	purchaser	may	submit	in	writing,	any	doubts	regarding	the	authenticity	and	condition	of	the	item	
	 within	30	days	of	the	sale.	If	it	is	proven	to	“Kedem”	that	there	has	clearly	been	an	error	in	the	information	which	was	given	relating	to	any	tem,	
	 “Kedem”	shall	refund	any	sums	paid	by	the	purchaser	and	the	item	shall	be	returned	to	the	possession	of	“Kedem”.	Subject	to	this	obligation,	the	
	 purchaser	shall	have	no	claims	and\or	further	demands	with	respect	to	that	item.
16.	 A	purchaser	is	obliged	to	collect	the	purchased	item	and	to	fulfill	his	obligations	to	pay	for	the	item	no	later	than	seven	days	from	the	date	of	the	
	 sale	of	the	item.	For	the	avoidance	of	doubt,	the	right	to	possession	of	the	item	will	pass	only	once	the	purchaser	has	fully	filled	his	payment	
	 obligations	as	set	out	in	these	conditions.
17.	 “Kedem”	will	represent,	free	of	charge,	potential	purchasers	who	do	not	wish	or	who	are	unable	to	attend	the	auction.	These	potential	purchasers	
	 are	requested	to	complete	the	Absentee	bidding	form	in	the	catalogue	or	website,	no	later	than	one	day	prior	to	auction.	“Kedem”	will	not	be	
	 liable,	under	no	circumstances,	for	any	error,	emissions	in	connection	therewith.	Absentee	bidding	forms	will	be	received	no	later	than	3	hours	
	 before	the	auction.
18.	 Any	potential	purchaser	who	wishes	to	participate	in	the	auction	via	telephone	shall	make	the	necessary	arrangements	within	a	reasonable	time	
	 before	commencement	of	the	auction	and	no	later	than	3	hours	before	the	auction.
19.	 The	courts	of	Jerusalem,	Israel,	shall	have	the	sole	jurisdiction	in	any	dispute	between	“Kedem”	and	the	purchaser	or	any	potential	purchaser,	
	 based	on	the	details	of	this	agreement	and\or	related	to	the	sale	and\or	to	the	transfer	of	any	item.
20.	 In	any	case	of	doubt	the	Hebrew	version	of	this	Terms	Of	Sale	will	be	the	binding	document.	
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