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Bibles and Tehillimתנ"ך ותהלים
 

1. מקראות גדולות - כתובים - ונציה, רפ"ה-רפ"ו - כרך מתוך מהדורת מקראות גדולות בעריכת יעקב בן 
חיים ן' אדוניהו - דפוס דניאל בומברג

מקראות גדולות, חלק רביעי, כתובים. ונציה, ]רפ"ה-רפ"ו 1525-1526[. דפוס דניאל בומברג. 
כרך מתוך מהדורת מקראות גדולות שהדפיס דניאל בומברג בוונציה. מהדורה זו, בעריכתו של יעקב בן חיים ן' אדוניהו, נחשבת 
לאחת המהדורות החשובות ביותר של התנ"ך, נודעה בדיוקה וביופיה, ושימשה כמודל וכבסיס הנוסח לכל המהדורות הבאות 

אחריה. 
בראש הספר נכרך דף שער )פגום וחסר בחלקו(. שער זה אינו מקורי למהדורה זו, אלא שייך למהדורה השנייה של מקראות גדולות 
)רישום בעלות בשער זה: "אשר חנן אלדים את עבדו הצעיר  ידי קורנילייו אדיל קינד( בוונציה, ש"ז-ש"ט  שהדפיס בומברג )על 

אברהם קולון אשכנזי ס"ט"(. 
]230[ דף. חסרים 3 דפים: דף השער המקורי, הדף שאחריו, ודף אחרון )דף ריק במקור(. 39.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי 
נייר.  ובמילוי  גדולות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות  פגיעות  וקרעים. קרעים חסרים במספר דפים, עם  רב  רטיבות. בלאי 

קרעים חסרים גדולים בדף השער, עם פגיעה במסגרת השער )חלק גדול ממנה הושלם בצילום(. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $1000 

1. Mikraot Gedolot – Ketuvim – Venice, 1525-1526 – Volume from Mikraot Gedolot Edited by 
Yaakov ben Chaim ibn Adonyahu – Printed by Daniel Bomberg
Mikraot Gedolot, Part IV, Ketuvim. Venice: Daniel Bomberg, [1525-1526].
Volume from Mikraot Gedolot printed by Daniel Bomberg in Venice. This edition, edited by Yaakov ben 
Chaim ibn Adonyahu, is considered to be one of the most important editions of the Bible. It is known for 
its accuracy and splendor and served as prototype for all following editions.
Non-original title page (damaged) – from Bomberg's second edition of Mikraot Gedolot.
[230] leaves. Lacking 3 leaves: original title page and following leaf, and final blank leaf. 39.5 cm. Fair 
condition. Stains, including dampstains. Significant wear and tears. Open tears to several leaves, with 
significant damage to text, repaired in part with paper. Large open tears to title page, affecting border (a 
large part of it was replaced in photocopy). Stamps. New binding.

Opening price: $1000
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תנ"ך ותהלים

2. "תנ"ך פררה" - מהדורה ראשונה של התנ"ך כולו בתרגום לספרדית - פררה, 1553 - 
עותק חסר

 Biblia en  lengua espanola traduzida palabra por ,תורה, נביאים וכתובים מתורגמים לספרדית
 palabra dela verdad Hebrayca por muy excelentes letrados vista y examinada por el
 Jerónimo אברהם אושקי( עבור( Duarte Pinel פררה, שי"ג 1553[. ]דפוס[ .officio dela Inquisicion

de Vargas )יום טוב בן לוי אטיאש([. 
עץ  בחיתוכי  מעוטרות  הפתיחה  מאותיות  חלק  לספרדית.  בשלמותו  התנ"ך  תורגם  בה  ראשונה  מהדורה 

נאים. מספר הגהות ורישומים. 
היו  התרגום  הדפסת  יוזמי   .1553 בשנת  נדפסה  בה  העיר  שם  על  פררה"  "תנ"ך  בשם  נודעה  זו  מהדורה 
הלועזיים  מוכרים בשמותיהם  טוב אטיאס, שהיו  יום  והמו"ל הספרדי  אושקי  המדפיס הפורטוגזי אברהם 
ו-Jerónimo de Vargas, שמות שנאלצו לאמץ עקב איומי האינקוויזיציה. כפי הנראה,   Duarte Pinel
יועד התרגום לשימושם של אנוסים ויהודים שנמלטו מאימת האינקוויזיציה הספרדית. המהדורה נדפסה על 
נייר איכותי בפורמט פוליו מרשים; גוף הטקסט נדפס בשני טורים, בגופן חצי-גותי. לתרגום הנוכחי, שזכה 
הצורה  בעקבות  הספרדית,  דובר  היהודי  בעולם  רבה  חשיבות  נודעה  הבאות,  במאות  חוזרות  להדפסות 

הייחודית על פיה נעשה תרגום הפסוקים, והיותו בסיס חשוב לתרגומים שנעשו אחריו. 
ידועים מספר ווריאנטים ממהדורה זו, הנבדלים זה מזה, בין היתר, בנוסח דף הקולופון )הקדשות לאישים 
בחלק  כן,  כמו  ההדפסה(.  תאריך  גם  וכך  הלועזי  או  העברי  בשמם  מופיעים  המדפיסים  שמות  שונים, 
מהעותקים ישנם שני דפים לפני דף הקולופון, בהם נדפס לוח ההפטרות לכל שבתות השנה, בספרדית. הבדל 
מעניין נוסף הוא תרגום המילה "עלמה" בספר ישעיהו, פרק ז' פסוק יד )דף 186 טור 2 במהדורה זו(: "לכן 
 ,"moça"-יתן ה' הוא לכם אות, הנה העלמה הרה וילדת בן...". לצד גרסה שבה תורגמה המילה "עלמה" ל
שמשמעה בספרדית "אשה צעירה", קיימת גרסה )שהיא השכיחה יותר בין העותקים הקיימים(, בה מופיע 
בתרגום התעתיק הפשוט של המקור העברי - "alma", על מנת לפתור )או לעקוף( את בעיית הפרשנות. 
קיימת גם גרסה שלישית, היא הגרסה הנוצרית, ובה תורגמה המילה "עלמה" ל"virgen" )בתולה(, בעקבות 

 ."alma" הפרשנות הנוצרית של ספר ישעיהו. העותק שלפנינו שייך לגרסה השניה, בה מופיעה המילה
העותק שלפנינו מתחיל באמצע הפרק הראשון של ספר שמות ומסתיים באמצע פרק לז בספר איוב. מלבד 

הספרים החסרים, חסרות גם חמש המגילות, המופיעות במקור לאחר ספר דברי הימים. 
עותק חסר. 240-26, 333-240 דפים. סך הכל נמצאים 309 דפים מתוך 412 במקור. חסרים 103 דפים: 33 
דפים בהתחלה ו-70 דפים בסוף, כולל דף השער המאויר, דפי ההקדמה, לוח ההפטרות ודף הקולופון. 31 
ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. כתמים רבים, בלאי רב וקמטים, בחלק מהדפים. קרעים רבים ופגעי עש 
במקומות שונים, עם פגיעה בטקסט. קרע גס באחד מן הדפים, עם חסרון בטקסט. קונטרסים מנותקים, ללא 

כריכה. 
לפרטים נוספים אודות הדפסת התנ"ך, נוסח התרגום והווריאנטים השונים, ראה חומר מצורף.

פתיחה: $6000 
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3. Bible – Amsterdam 1701 – Goral HaGra Edition – Engraved Title Page
Five books of the Torah, with Neviim Rishonim, Neviim Acharonim and Ketuvim. Amsterdam: 
Gerardus Borstius and partners, [1701]. 
Three title pages, the first one engraved, depicting Moshe and Aharon and the Holy of Holies. 
Second title page in Hebrew, and the third in Latin. Two columns per page. 
This Bible edition was used by R. Aryeh Levin for Goral HaGra, following a special tradition 
transmitted from the Gaon of Vilna. 
[6], 292 leaves, 293-306, [4] pages. 15.5 cm. Good condition. Stains. Tears to engraved title page, 
slightly affecting border, repaired with paper. New leather binding. 

Opening price: $800

2. Ferrara Bible – First Edition of the Complete Spanish 
Translation of the Bible – Ferrara, 1553 – Incomplete Copy
Torah, Neviim and Ketuvim translated into Spanish – Biblia 
en lengua española traduzida palabra por palabra dela verdad 
Hebrayca por muy excelentes letrados vista y examinada por el 
officio dela Inquisicion. [Ferrara: Duarte Pinel (Abraham Usque) for 
Jerónimo de Vargas (Yom Tob ben Levi Atias), 1553]. 
First printed Spanish translation of the entire Bible. Woodcut 
historiated initials. Several glosses and inscriptions.
The publishing of this Bible, known as the Ferrara Bible, was 
initiated by the Portuguese printer Abraham Usque and the 
Spanish publisher Yom Tob Atias, known by their 'Christian' names 
Duarte Pinel and Jerónimo de Vargas, names adopted due to the 
threats of the Inquisition. It was presumably intended for the use 
of Marranos and Jews who had fled the Spanish Inquisition. The 
edition was printed on high-quality paper, in an impressive folio 
format; the body of the text was printed in two columns, in semi-
Gothic typeface.
The Spanish translation, reprinted in subsequent centuries, is 
of particular importance for Spanish speaking Jewry, due to the 
unique way the verses were translated, and it forming an important 
basis for subsequent translations. 
There are several known variants of this edition. In this copy, the 
word "alma" (Yeshayahu 7:14; leaf 186 column 2 in this edition) is 
transliterated. In other variants, it is translated as "moça" – Spanish 
for "young woman", or "virgen" (virgin) – following the Christian 
interpretation.
This copy begins in the middle of the first chapter of Shemot, and 
ends in the middle of chapter 37 of Iyov. It is also missing the Five 
Megillot, originally appearing after Divrei HaYamim. 
Incomplete copy. 26-240, 240-333 leaves. Altogether containing 309 
leaves, out of 412 original leaves. Lacking 103 leaves: 33 leaves at the 
beginning and 70 leaves at the end, including illustrated title page, 
introduction leaves, table of Haftarot and colophon leaf. 31 cm. 
Fair condition. Stains and wear. Many stains, extensive wear and 
creases to some leaves. Many tears and worming in several places, 
affecting text. Large open tear to one leaf, with loss of text. Detached 
gatherings. Without binding. 

Opening price: $6000

 - 3. תנ"ך - אמשטרדם, תס"א - מהדורת "גורל הגר"א" 
שער מאויר

עשרים וארבעה - חמשה חומשי תורה, עם נביאים ראשונים, אחרונים 
וכתובים "לפי סדר הפרשיות פתוחות וסתומות... בלי נקודות... הוגה 
בורשטיוס  גערארדוס  דפוס   .]1701 ]תס"א  אמשטרדם,  רב".  בעיון 

ושותפיו.
שלושה שערים, הראשון שער מאויר בתחריט נחושת, עם איורי משה 
השלישי  והשער  בעברית  השני  השער  הקדשים.  קודש  ובית  ואהרן 
עולם אשר היתה,  "תורת  ושיר בעברית:  בלטינית  בלטינית. הקדמה 

בטרם - כל יציר נברא".
שני טורים בכל עמוד. בתנ"ך ממהדורה זו, שנדפסה בשנת תס"א, היה 
נוהג רבי אריה לוין לערוך את "גורל הגר"א", לפי המסורת המיוחדת 
כיצד לערוך את הגורל - שעברה אליו מהגר"א מווילנא, דרך רבותיו 
לוין  אריה  רבי  שערך  המפורסם  הגורל  ]על  וואלוז'ין  ישיבת  ראשי 
לזיהוי גופות חללי שיירת הל"ה, ראה צילום מצורף מספר "איש צדיק 

היה", עמ' 113-117, עם צילום ספר התנ"ך שבו נערך הגורל[.
]6[, 292 דף, 306-293, ]4[ עמ'. 15.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים 
משוקמים  השער,  במסגרת  קלות  פגיעות  עם  המאויר,  השער  בדף 

במילוי נייר. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $800 

3
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4. חמישה חומשי תורה, עם חמש מגילות והפטרות - 
אמשטרדם, תפ"ז-תפ"ט

אונקלוס,  )תרגום  תרגומים  שלושה  עם  תורה  חומשי  חמשה 
רש"י,  פירושי  עם  ירושלמי(,  ותרגום  עוזיאל  בן  יונתן  תרגום 
חמש  עם  אהרן,  תולדות  הטורים,  בעל  חכמים,  שפתי  רשב"ם, 
 .]1727-1729[ ]תפ"ז[-תפ"ט  אמשטרדם,  הפטרות.  ועם  מגילות 

דפוס נפתלי הירץ לוי )רופא(. 
בדף שאחרי השער הסכמות רבני אמשטרדם, פוזן והמבורג. שער 

נפרד לחמש מגילות ולהפטרות. 
הקדשה )מאוחרת( בדף הבטנה הקדמי. 

]2[, שנ; נ; כט דף. 25.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים )בהם כתמי 
רטיבות( ובלאי. דפים ראשונים ואחרונים מנותקים. קרעים קטנים 
ופגמים בשולי חלק מהדפים. רישומי בעלות בכתב-יד בדף השער 

)מחוקים(. חותמת. כריכת עור ישנה, מנותקת ופגומה.

פתיחה: $400 

4. Five Books of the Torah, with the Five 
Megillot and Haftarot – Amsterdam, 1727-1729
Five books of the Torah, with three translations 
(Onkelos, Yonatan ben Uziel and Yerushalmi), 
and with Rashi, Rashbam, Siftei Chachamim, Baal 
HaTurim and Toldot Aharon; with the Five Megillot 
and Haftarot. Amsterdam: Naftali Hertz Levi (Rofe), 
[1727]-1729.
Divisional title page for the Five Megillot and 
Haftarot.
[2], 350; 50; 29 leaves. 25.5 cm. Fair-good condition. 
Stains (including dampstains) and wear. First and 
final leaves detached. Small marginal tears and 
damage to some leaves. Handwritten ownership 
inscriptions on title page (deleted). Stamp. Old 
leather binding, detached and damaged.

Opening price: $400

5. תקון סופרים הישרים - אמשטרדם, תקכ"ז - סט בחמישה כרכים 
תקון סופרים הישרים, חמשה חומשי תורה, עם הפטרות וחמש 

מגילות. אמשטרדם, ]תקכ"ז 1767[. חמישה כרכים.
שני שערים בכל כרך, הראשון מאויר בתחריט נחושת. 

"תקון סופרים" מדוייק מאת רבי איצק פרעמסלא, שיצא לאור ע"י 
בנו רבי הרש. בשער הראשון איור צבי הרומז כנראה לשמו של 
רבי הרש, המו"ל. הסכמות רבי שאול אב"ד אמשטרדם וגיסו רבי 

שאול הלוי אב"ד האג.
5 כרכים. בראשית: ]5[, ד, פח; ו; ]2[, י דף. שמות: ]5[, פט-קסא, 
יג-טו דף של  דף.  ]4[, קסג-ריב  ויקרא:  דף.  יא-כד   ,]2[ ז-יב;   ;]3[
שיר השירים, ו-]2[ דפים עם השער להפטרות וברכות ההפטרה 
דברים.  בכרך  נכרכו  זה,  כרך  של  ההפטרות  דפי  יתר  חסרים. 
כרך  של  ההפטרות  ודפי  רות  מגילת  דף.  ריג-רפג   ,]4[ במדבר: 
זה, נכרכו בחלק דברים. דברים: ]4[, רפד-שמז; יט-כ, ]1[; מא-נה 

חסרים  ההפטרה  וברכות  להפטרות  פנימי  שער  עם  דף   ]2[ דף. 
נכרכו דפים השייכים במקור לכרכים  זה. לאחר דף שמז,  בכרך 
בראשית(,  בכרך  גם  מופיעים  אלה  דפים  )קהלת,  דף  ו  אחרים: 
ז-יב דף )מגילת אסתר, דפים אלו מופיעים גם בכרך שמות(, טז-יח 
דף )מגילת רות(. לאחר מגילת איכה נכרכו הדפים הבאים: כה-

לא, ]7[, לג-לה דף )הפטרות ויקרא(, ]2[, לג-מ, ]2[ דף )הפטרות 
במדבר(.

20 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים )בהם כתמי רטיבות רבים, בעיקר 
מנותקים  דברים  בכרך  הדפים  מקונטרסי  חלק  ויקרא(.  בכרך 
)מגילות אסתר, רות ואיכה(. כריכות עור חדשות, אחידות, נתונות 

בקופסה. 

פתיחה: $400 
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5. Tikkun Sofrim HaYesharim, Amsterdam 
1767 – Five-Volume Set 
Tikkun Sofrim HaYesharim. Five books of the Torah, 
with Haftarot and Five Megillot. Amsterdam, [1767]. 
Five volumes. 
Additional engraved title page in each volume.
Accurate Tikkun Sofrim by R. Izek Premisla, 
published by his son R. Hirsch. Illustration on first 
title page, depicting a deer, presumably in reference 
to the name of the publisher. Approbations by R. 
Shaul Rabbi of Amsterdam, and his brother-in-law 
R. Shaul HaLevi Rabbi of The Hague.
5 volumes. Vayikra vol. lacking leaves 13-15 of Shir 
HaShirim and [2] leaves with Haftarot title page and 
blessings for Haftarot. Haftarot of Vayikra, Megillat 
Ruth and Haftarot of Bamidbar bound in Devarim 
volume. Devarim vol. lacking [2] leaves with 
Haftarot title page and blessings for Haftarot. Leaves 
originally belonging to other volumes bound in 
Devarim vol. after leaf 347: 6 leaves (Kohelet, present 
also in Bereshit vol.), leaves 7-12 (Megillat Esther, 
present also in Shemot vol.), leaves 16-18 (Megillat 
Ruth). Following leaves bound after Megillat Eichah: 
25-31, [7], 33-35 leaves (Haftarot Vayikra), [2], 33-40, 
[2] leaves (Haftarot Bamidbar).
20 cm. Overall good condition. Stains (including 
many dampstains, primarily to the Book of Vayikra). 
Some gatherings of the Book of Devarim detached 
(Megillot Esther, Ruth and Eichah). New matching 
leather bindings, slipcased.

Opening price: $400

6. ספר תהלים עם פירוש "חזה ציון", מאת המקובל רבי עמנואל 
- ליוורנו, תק"ב-תק"ג - המחבר נהרג על קידוש השם  חי ריקי 

באמצע ההדפסה

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

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

ב"ר נתן קרפי.
רבי עמנואל חי ריקי )תמ"ח-תק"ג(, מגדולי המקובלים באיטליה, בעל "משנת 
חסידים" וחיבורים נוספים; נדד רבות, ובין היתר הגיע לארץ ישראל, בה הקים 
ישיבה בירושלים )בישיבתו זו ישב ה"אור החיים" הקדוש(. בשנת תק"ב סובב 
בין קהילות איטליה לגייס כספים לישיבתו. באותה עת החל להדפיס את ספרו 
שלפנינו בליוורנו. בראש חודש אדר תק"ג, כשהיה בדרכו ממודינה לבולוניה, 
התנפלו עליו אנשי צבא נוכריים. הם ניסו להכריחו לאכול חזיר ולאחר שסירב 
בכל תוקף חנקו אותו למוות ברצועות התפילין שלו ובזזו את כספי הצדקה 
שאסף. בן דודו, רבי עמנואל בן רבי יצחק בן ציון ריקי, כותב בקינתו: "דמו 
נמצה כי לא רצה התגאל את נפשו ברה". רבי יעקב מלונדין בהקדמתו לספר 
ריקי:  חי  עמנואל  רבי  הירצחו של  על  כותב  )ליוורנו, תק"ה(  עינים"  "שבעה 
ג' בעלי  "שנהרג על קדושת ה' באותו היום שחזרתי בדרך הזה... שלכדוהו 
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 מספר 
על 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 דרך 
בולוניא... פגעו בו זדים ארורים... בחרבם על ירכם חגורים... ושללו שלל ובזזו בז והפגיעו באיש קנאי...". הוא מספר כיצד נודע הדבר 
ליהודי מודינה ואלו הביאוהו לקבר ישראל: "ולא אהיה כפוי טובה... לבני מודינא יע"א... כי כבוד עשו לו במותו, 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...".
מפליא הדבר שאת חיבורו שלפנינו, בשורות האחרונות של פירושו, חתם המחבר גם כן בענין 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...".
במרכז השער: דגל-משפחה של משפחת המחבר, במרכזו איור אריה שבפיו גבעול חיטה, עם הכיתוב: "אריה כבקר אוכל תבן את הבר / 

אות לבית אב המחבר המדובר".
קלח, ]2[ דף. 32 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. בלאי קל וסימני שימוש בדפים הראשונים והאחרונים. קרעים בשולי דף השער 

ומספר דפים נוספים, כמעט ללא חיסרון. כריכה חדשה.

פתיחה: $300 
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6. Tehillim with the Chazeh Tzion Commentary, by 
Kabbalist Rabbi Immanuel Chai Ricchi – Livorno, 1742-
1743 – Author Killed Sanctifying G-d's Name in the Course 
of the Printing
Chazeh Tzion, Tehillim with multifaceted (Pardes) commentary, 
by 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. His name was printed on the title 
page with the blessing for 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 traversed many countries, 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 
collect 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, foreign 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 which he had collected.
At the beginning of the book is a long autobiography of the 
author. In his epilogue to the book, the author's son, R. Avraham 
Shmuel Ricchi, provides further details about the author and 
describes his murder and burial. 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 – a 
documentation of a dream he had in which he was informed that 
he 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. 
Interestingly, the author concludes this composition, in the last 
lines of his commentary, with the topic of the ten martyrs, with 
specific mention of R. Yehuda ben Bava.
In the center of the title page: the crest of the author's family, 
featuring a lion holding a stalk of wheat in its mouth and a 
Hebrew inscription.
138, [2] leaves. 32 cm. Most leaves are in good condition. Stains. 
Minor wear and signs of usage to first and last leaves. Marginal 
tears to title page and several other leaves, almost without loss. 
New binding.

Opening price: $300

התהלים  ספר   - תקצ"ג  צפת,   - תהלים  ספר   .7
הראשון שנדפס בארץ ישראל

]תקצ"ג  צפת,  ציון.  ומצודת  זוהר  באורי  עם  תהלים,  ספר 
1833[. דפוס רבי ישראל ב"ק. 

בעיר  ב"ק  ישראל  רבי  בידי  שנדפסו  הראשונים  מהספרים 
התהלים  ספר  בעיר.  דפוסו  בית  יסוד  לאחר  כשנה  צפת, 

הראשון שנדפס בארץ ישראל. 
"וכל  ב"ק:  ישראל  רבי  המדפיס  הקדמת  השער,  לדף  מעבר 
הקונים אשר יקנו ויזולו זהבם וכספם על הספרים אשר יהיו 
הזוהר  עם  תהלים  ספרי  ובפרט  תוב"ב  באה"ק  פה  נדפסים 
ונזק  צער  מכל  יצילם  השי"ת  ובתרמילו,  בחיקו  יחזיק  אשר 
רבי  לדפוס,  מהמביא  ארוכה,  נוספת,  הקדמה  ובהלה...". 
גרשון מרגליות, בה מספר כיצד הפציר ברבי ישראל ב"ק שלא 
ידפיס את הביאור הקבלי "באורי זוהר" לבדו, אלא לצד פסוקי 
התהלים. רבי ישראל ב"ק נעתר לו וכך אכן הדפיס בסופו של 

דבר במהדורה שלפנינו.
הכרך  כולל  כן  המשורר".  "כוונת  נדפסה  מזמור  כל  בראש 
ולליל  ביום-טוב  בשבת,  בחול,  תהלים  ואחר  קודם  תפילות 

הושענה רבה, תפלה בעד החולה וסדר פדיון הנפש.
]4[, קנא דף. חסר דף אחרון. 14.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. 
קרעים. סימני עש רבים עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי 
נייר )הספר עבר שיקום מקצועי(. רישומים בכתב-יד. כריכת 

עור חדשה. 

פתיחה: $1500 

7. Tehillim – Safed, 1833 – First Tehillim Printed in Eretz Israel
Tehillim, with the Be'urei Zohar and Metzudat Zion commentaries. Safed: R. Yisrael Bak, [1833]. 
One of the first books printed by R. Yisrael Bak in Safed, about one year after he established his 
printing press in the city. First Tehillim printed in Eretz Israel.
Introduction by the printer R. Yisrael Bak on verso of title page: "And all who purchase and spend 
their gold and silver on books printed here in the Holy Land, especially books of Tehillim with 
the Zohar to carry in his bosom and in his bag, G-d should save him from all distress, harm and 
fright…". This is followed by another long introduction by R. Gershon Margaliot. He tells how he 
begged Yisrael Bak not to print the Kabbalistic commentary Be'urei Zohar alone, rather alongside 
verses of Tehillim and in the end his advice was heeded.
Kavanat HaMeshorer (the intent of the poet) is printed at the beginning of each Psalm. The volume 
also contains prayers recited before and after reading Tehillim on weekdays, Shabbat, Yom Tov and 
Leil Hoshana Raba and a prayer for the sick and Seder Pidyon HaNefesh.
[4], 151 leaves. Lacking final leaf. 14.5 cm. Fair condition. Stains. Tears. Extensive worming, affecting 
text, repaired with paper (the book has been professionally restored). Handwritten inscriptions. 
New leather binding. 

Opening price: $1500
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8. מחזור עם פירוש קמחא דאבישונא - בולוניה, ש'-ש"א - שני חלקים שלמים בשני כרכים
מחזור כפי מנהג ק"ק רומא, עם פירוש קמחא דאבישונא, תפילות ופיוטים לימות החול, שבתות ומועדי השנה. כולל: 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[. שני חלקים בשני כרכים. מהדורה ראשונה של פירוש 

רבי עובדיה ספורנו למסכת אבות, שנדפסה בחייו.
מן המחזורים החשובים שנדפסו באיטליה. מהדורה ראשונה של הפירוש "קמחא דאבישונא", ביאור מקיף על התפילות והפיוטים, מאת 
רבי יוחנן ב"ר יוסף טריוויש ]הפירוש נדפס בעילום שמו; על טפסים שונים של מחזור זה, שבחלקם נדפס 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[.
תפילה בכתב-יד מעבר לשער של הכרך השני ועל פיסת דף נוספת שנכרכה בסופו של כרך זה )פגומה(. רישומים, הגהות ותיקונים 

בכתב-יד במספר מקומות. 
שני חלקים שלמים בשני כרכים. כרך ראשון: ]200[ דף. כרך שני: ]189[ דף. כ-28 ס"מ. נייר עבה ואיכותי. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני 
עש בדפי השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט במספר מקומות. קרעים עם פגיעות בטקסט במספר מקומות, משוקמים בהדבקות 
ומילוי נייר )באחד מהדפים השלמה של חלק מהטקסט בכתב-יד(. דף השער של הכרך הראשון שוקם בהדבקה על נייר. חיתוך דפים עם 
פגיעות קלות במסגרות השערים המאוירות, וחיתוך על גבול הטקסט במספר דפים. מחיקות צנזורה. כרך ראשון בכריכת עור עתיקה, 

עם פגמים ושדרה קרועה. כרך שני בכריכה חדשה. 
בבולוניה נדפסו פחות מעשרים ספרים עבריים, מחזור זה הוא מהאחרונים שבהם.

פתיחה: $2200 

8. Machzor with the Kimcha DeAvishona Commentary – Bologna, 1540 – Two Parts in Two Volumes 
(Complete)
Roman-rite machzor, with the Kimcha DeAvishona commentary. Including: 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]. Two parts in two volumes.
One of the most prominent machzorim printed in Italy. First edition of Kimcha DeAvishona, comprehensive 
commentary to prayers and piyyutim, by R. Yochanan son of R. Yosef Treves (the commentary was published 
anonymously).
Handwritten prayer on verso of title page of Vol. II and on a piece of paper bound at the end of Vol. II. 
Handwritten inscriptions, glosses and corrections in several places. 
Two parts in two volumes (complete). Vol. I: [200] leaves. Vol. II: [189] leaves. Approx. 28 cm. Thick, high-quality 
paper. Good-fair condition. Stains. Worming to title pages and other leaves, affecting text in several places. 
Tears, affecting text, repaired with paper (on one leaf, some of the text was completed in handwriting). Title 
page of Vol. I mounted on paper. Leaves trimmed close to text on some pages, slightly affecting illustrated title 
borders. Censorship deletions. Vol. I in early leather binding, with damage; torn spine. Vol. II in new binding.
Less than twenty Hebrew books were ever printed in Bologna. This machzor was one of the last books printed 
there. 
Opening price: $2200
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הגהות   - ש'-ש"א  בולוניה,   - ראשון  חלק  דאבישונא,  קמחא  פירוש  עם  מחזור   .9
עתיקות רבות

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[. מהדורה ראשונה של פירוש רבי עובדיה ספורנו למסכת 

אבות, שנדפסה בחייו.
מן המחזורים החשובים שנדפסו באיטליה. מהדורה ראשונה של הפירוש "קמחא דאבישונא", ביאור 
מקיף על התפילות והפיוטים, מאת רבי יוחנן ב"ר יוסף טריוויש ]הפירוש נדפס בעילום שמו; על טפסים 
שונים של מחזור זה, שבחלקם נדפס 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[.
בדפי המחזור הגהות רבות בכתיבה איטלקית עתיקה, מחכם לא מזוהה, מתקופת ההדפסה. מספר 
בהגהות  בטקסט.  פגיעה  עם  דהויות,  חלקן  קצוצות,  ההגהות  כל  כמעט  נוספים.  מכותבים  הגהות 
מוזכרים ספרים שיצאו לאור באותה תקופה )כגון: ספר מאור עינים לרבי עזריה מן האדומים, דרך 
ועוד(. הכותב מביא  יוסף הלועז,  לרבי  ביאור האזהרות  לונזאנו,  די  ועבודת המקדש למהר"ם  חיים 
מנהגים שונים ונוסחאות תפלה, מוסיף דברים מסברתו ובשם בני דורו ]לדוגמה: "כבר אמרו שצריך 
]פרו[ המופלא  הגאון  אומר  ]ש[היה  לי  "...הוגד  הספרדים";  בנוסח  דעתי...  ולפי  חתימה...  להיות 

בינצאלו זצ"ל..."; "כך... כמוהר"ר פנחס יצ"ו", "הגירסא הנכונה לפי דעתי היא...", ועוד[.
]200[ דף. 29 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים, חלק מהדפים במצב טוב או בינוני  חלק ראשון בלבד. 
גסים  קרעים  עש.  נזקי  בחלק מהדפים.  רב  בלאי  רטיבות.  כתמי  כתמים.  בינוני-גרוע.  במצב  וחלקם 
רבים בדף השער ובכעשרים מהדפים הראשונים, עם פגיעה וחסרון במסגרת השער ובטקסט. קרעים 
רבים בדפים נוספים באמצע הכרך ובדף האחרון. הדבקות נייר לשיקום בחלק מהמקומות, לעיתים עם 

פגיעות בטקסט. דפים מנותקים. כריכת עור עתיקה ובלויה, עם פגמים.
בבולוניה נדפסו פחות מעשרים ספרים עבריים, מחזור זה הוא מהאחרונים שבהם.

פתיחה: $1000 

9. Machzor with the Kimcha DeAvishona Commentary, Part I – Bologna, 1540 – Many Early Glosses
various customs and textual variations, adding his own thoughts and those of 
contemporary Torah scholars (for instance: "They have already said that there 
must be a closing line… and in my opinion… in the Sephardi rite"; "…I was told 
that the exceptional Torah scholar [Pro]vencal…"; "So… R. Pinchas"; "The correct 
text in my opinion is…", and more).
Part I only. [200] leaves. 29 cm. Condition varies, some leaves in good or fair 
condition, and some in fair-poor condition. Stains. Dampstains. Extensive wear 
to some leaves. Worming. Many large tears to title page and approx. twenty first 
leaves, affecting border and text, with some loss. Many tears to other leaves in the 
middle of book, and to final leaf. Paper repairs in some places, with occasional 
damage to text. Detached leaves. Early leather binding, worn and damaged.
Less than twenty Hebrew books were ever printed in Bologna. This machzor was 
one of the last books printed there. 

Opening price: $1000

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. First edition of Kimcha 
DeAvishona, comprehensive commentary to prayers and piyyutim, by R. 
Yochanan son of R. Yosef Treves (the commentary was published anonymously).
The machzor contains many glosses in Italian script by an unidentified Torah 
scholar, from the time of the printing. Several glosses from other writers. Almost 
all the glosses are trimmed and some are faded, with damage to text. The glosses 
mention books published in that period (such as Meor Einayim by R. Azariah 
dei Rossi, Derech Chaim and Avodat HaMikdash by R. Menachem de Lonzano, 
commentary to Azharot by R. Yosef HaLoez, and others). The writer mentions
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10. מחזור כמנהג הספרדים לימים נוראים - אמשטרדם, תע"ב - פורמט כיס - כריכת 
עור מעוטרת

"מחזור ספרדים לימים נוראים". אמשטרדם, ]תע"ב 1712[. דפוס שלמה פרופס. פורמט כיס. 
שני חלקים. שער נפרד לכל חלק. בחלק הראשון - תפלות לימות השנה, בחלק השני - תפלות לראש 
רבי  נדפסו הסכמות של רב הקהילה הספרדית באמשטרדם  וליום הכפורים. בראש המחזור  השנה 

שלמה אאיליון ושל רב הקהילה האשכנזית רבי צבי אשכנזי - ה"חכם צבי".
מד; ]1[, שיא-תסח דף. 10 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קטנים בדפים האחרונים, משוקמים בהדבקות 
נייר )עם פגיעה קלה בטקסט(. רישום בכתב-יד. כריכת עור, עם עיטורים מוזהבים והטבעה מוזהבת על 

השדרה: .A.M. פגמים קלים בכריכה.

פתיחה: $400 

10. Sephardi Rite Machzor for the 
High Holidays – Amsterdam, 1712 
– Pocket Edition – Gilt-Decorated 
Leather Binding
Sephardi rite machzor for the High 
Holidays. Amsterdam: Solomon Proops, 
[1712]. Pocket edition. 
Two parts. Divisional title pages. Part I – 
year-round prayers, Part II – prayers for 
Rosh Hashanah and Yom Kippur. 
44; [1], 311-468 leaves. 10 cm. Good 
condition. Stains. Small tears to final 
leaves (slightly affecting text), repaired 
with paper. Handwritten inscription. 
Gilt-decorated leather binding; "A.M." 
lettered on the spine. Minor damage to 
binding.

Opening price: $400 

11. סידור השל"ה "שער השמים" - מהדורה ראשונה, אמשטרדם, תע"ז - ספר סגולה 
- עותק חסר

וסליחות  פיוטים  יוצרות, הגדה של פסח,  ומועדים,  - תפלות לימי החול, שבת  סידור שער השמים 
לתעניות, ספר תהלים ומעמדות, עם פירוש התפלות ע"פ הקבלה הנקרא בשם "שער השמים" - מאת 
רבינו ישעיה הלוי סגל הורוויץ - השל"ה הקדוש. עם לקט דינים והנהגות, מאת העורך והמו"ל רבי 

אברהם סגל הורוויץ מפוזן, נין המחבר. אמשטרדם, ]תע"ז 1717[. מהדורה ראשונה. שני כרכים. 
שער נפרד לספר תהלים ושער נפרד לסדר מעמדות )השערים הראשונים חסרים(.

רבינו השל"ה הקדוש כותב בהקדמה לסידור: "ברוך ה'... אשר הנחני בדרך אמת... והביאני לירושלים 
עיר הקודש, בשנת שפ"ב, ביום הששי פרשת וזה שער השמים... השער שעולות בו התפילות... דרך 
שער השמים". בצוואת המחבר הנדפסת בתחילת סידורו, הוסיף: "...ואז עלה במחשבתי לחבר חיבור 
הקודש הזה, כדי שיהיה נדפס, שיתפשט בכל תפוצות ישראל, כדי שיהיה לי זכות וחלק בכל תפילות 

ישראל".
התפילות בסידור נדפסו רובן בנוסח אשכנז, למעט חלק מהתפילות שנדפסו בנוסח האשכנזי ובנוסח 
הספרדי זה לצד זה. דבר זה נעשה ע"פ צוואת המחבר בעל השל"ה שנדפסה בתחילת הסידור )אך 

למעשה העורך והמו"ל לא הכניס את כל הוראות המחבר בעניין שינויי הנוסחאות בגוף הסידור(.
התפילה בסידור זה יש בה סגולה מיוחדת שהתפילה תתקבל ולא תשוב ריקם, כפי שכתב בעל הב"ח 
בתוכו שאין  מי שמתפלל  כל  ישראל,  בקרב  כשיתפשטו  ספק אצלנו  אין  "כי  זה:  לסידור  בהסכמתו 
בהסכמתו  זו  סגולה  הזכיר  מסדיגורא  הראשון  האדמו"ר  יעקב  אברהם  רבי  ריקם".  חוזרת  תפילתו 
השל"ה  הקדוש  מהגאון  השמים  שער  "סידור  תרמ"ב(:  )ווארשא  הסידור  של  השלישית  למהדורתו 
וכאשר העיד הגאון הקדוש המפורסם בעל הב"ח ז"ל כלשונו הזהב - אין ספק אצלינו שכל המתפלל 
מייחס  חכמים"  "סמיכת  בעל  כ"ץ  נפתלי  רבי  הקדוש  המקובל  הגאון  ריקם".  תשוב  לא  תפילתו  בו 
כסדרן  תמידין  התפילות  "...סדר  במכתבו:  לשונו  וזו  הקדוש,  השל"ה  בעל  עצמו,  למחבר  זו  סגולה 
ומוספין כהלכתן לשבתות וחדשים וימים נוראים מראשית השנה ועד אחרית השנה שסידר וחיבר 
וגזר  זה הסידור,  על  גדולים  געגועין  לו  והיה  לוחות הברית',  'שני  בעל  סג"ל  ישעיה  הגאון מוהר"ר 
על יוצאי חלציו שיביאוהו לבית הדפוס, לזכות את הרבים שיתפללו כסדר הזה בכוונות אלו, וברית 
כרותה מאתו אם כסדר הזה יעשו לפני שומע תפלה בכל כח ובכוונות ההם, לא ישובו ריקם מלפניו. 
ופוק חזי מאי עמא דבר והסכמות הגאוני' הגדולים הקדמונים המפורסמים שבאותו הדור... מוהר"ר 
יואל סירקיס בעל בית חדש והגאון הגדול המפורסם מוהר"ר יעקב ז"ל אב"ד מלובלין... והגאון הגדול 
המפורסם מוהר"ר יום טוב ליפמן העליר זצ"ל בעל תוספות יו"ט... וכל הנביאים מתנבאים בסגנון אחד 

הגאונים הנ"ל, שאם יתפללו בכוונות אלו שאין תפילתן חוזרת ריקם".
מסופר על בעל התניא, שבצעירותו "סדר עבודתו היה אז ע"פ סדר השל"ה הקדוש וכוונותיו בספרו 

השל"ה וסידורו שער השמים" )בית רבי, ברדיטשוב תרס"ב, עמ' 2, פרק א(.
מספר הגהות בכתב-יד, מכמה כותבים )אחת מהן חתומה: "הק' שלמה בכמהר"]-?["(

)הושלמו  הראשונים  השער  דפי   ]2[ חסרים  דף.  ד-רלט   ,]3[ ראשון:  כרך  כרכים.  שני  חסר.  עותק 
בצילום(. כרך שני: רמ-שלה; קלט; קל; ]1[, מט דף. חסרים שלושה דפים אחרונים )הושלמו בצילום(. 
ובלאי.  בינוני. כתמים  כללי  ס"מ. מצב   20.5 שני:  כרך  ס"מ;   24 כרך ראשון:  גודל הכרכים משתנה, 
קרעים בדפים רבים בשני הכרכים, חלקם עם פגיעות וחיסרון בטקסט )בעיקר בכרך השני(, משוקמים 
שוליים  עם  דפים  כ-25  הראשון  בכרך  מקצועי,  שיקום  עברו  הכרכים  )שני  נייר  ובהדבקות  במילוי 
קרועים וחסרים אשר שוקמו באופן מקצועי בהשלמת נייר להשוותם לגודל שאר דפי הכרך(. סימני 
עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. כריכות עור חדשות מהודרות, נתונות במארז תואם. 

פתיחה: $15,000 
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11. Shelah Siddur Shaar HaShamayim – First Edition, Amsterdam, 1717 – Segulah Book – 
Incomplete Copy
Shaar HaShamayim siddur – prayers for weekdays, Shabbat and festivals, Yotzerot, Passover Haggadah, 
piyyutim and Selichot for fasts, book of Tehillim with Maamadot. With Shaar HaShamayim – a kabbalistic 
commentary on the prayers, by R. Yeshaya HaLevi Horowitz – the Shelah. Includes an anthology of laws 
and customs, by the editor and publisher R. Avraham Segal Horowitz of Posen, great-grandson of the 
author. Amsterdam, [1717]. First edition. Two volumes. 
Separate title pages for the book of Tehillim and Seder Maamadot (lacking first title pages).
Most of the prayers in this siddur follow the Ashkenazi rite, apart from some prayers which were 
printed in both Ashkenazi and Sephardi rite side by side, as the author requested in his will.  
Praying from this siddur bears the special segulah of the prayer being accepted, as prominent rabbis 
attested in their approbations to this siddur.
Several handwritten glosses by different writers. 
Incomplete copy. Two volumes. Vol. I: [3], 4-239 leaves. Lacking first [2] title pages (replaced in photocopy). 
Vol. II: 240-335; 139; 130; [1], [49] leaves. Lacking final three leaves (replaced in photocopy). Size varies, 
Vol. I: 24 cm; Vol. II: 20.5 cm. Overall fair condition. Stains and wear. Tears to many leaves in both 
volumes, including some with damage and loss of text (primarily in Vol. II), repaired with paper (both 
volumes professionally restored, marginal open tears to 25 leaves in Vol. I, professionally remargined for 
conformity). Worming, affecting text, repaired with paper. New, elegant leather bindings, slipcased.

Opening price: $15,000

12. סידור "דרך ישרה" - פרנקפורט דמיין, תפ"ג - דף בכתב יד, עם שבועה שלא לשחק בקלפים
"סדר תפלה דרך ישרה", נוסח ומנהג אשכנז, תפלות לימות החול, שבת, מועדים וימים נוראים, סליחות ופיוטים, הלכות ומנהגים, 
ספר תהלים  "קיצור של"ה"(, עם  )מחבר הספר  סגל עפשטיין  מיכל  יחיאל  רבי  ליידיש, מאת  וההלכות  ופירוש התפלות  תרגום 

ומעמדות, וסדר תחינות לנשים. פרנקפורט דמיין, ]תפ"ג 1723[.
שני שערים בראש הספר, הראשון מאויר. שער נפרד לספר תהלים ושער נוסף לסדר תחינות.

הסידור "דרך ישרה" מאת רבי יחיאל מיכל סגל עפשטיין נדפס לראשונה בפרנקפורט בשנת תנ"ז. סידור זה זכה לפופולריות רבה 
נדפסו  רבות שלא  והלכות  תפילות  נדפסו  הסידור, שבה  של  הרביעית  לפנינו המהדורה  זה.  אחר  בזה  מהדורות  במספר  ונדפס 
בשלושת המהדורות שקדמו לה, וכפי שנכתב בשער השני: "ואף שכבר הי' לעולמים, שנדפס סדר תפלה דרך ישרה זה שלשה 

פעמים, אמנם עתה נישנית מפני הרבה דברים שנתחדשו בה...".
בסוף העותק שלפנינו נכרך דף בכתב-יד, ובו "תפלה לעציר]ת[ הגשמים, אחר אמירת תהלים". בשולי הדף נכתב: "תק"ס לפ"ק". 
בצדו השני של הדף מופיע רישום: "זה התפלה נכרך ביו']ם[ ג' מנחם ]אב[ תקנ"ה, הקטן אברהם בן כ' חיים כץ ז"ל דק"ק טערקהיים 

]=טורקהיים שבאלזס[.
רישום נוסף באותו דף ובו שבועה שנשבע הכותב שלא לשחק בקלפים במשך עשר שנים: "יום ה' ער"ח אייר תקע"ג לפ"ק האבע 

איך איין שבועה גטאהן דז איך מיט קיין קארטען שביהלען וויל אין צעהן יאר" ]=נשבעתי שלא לשחק עם קלפים לעשר שנים[.
קרעים חסרים בחלק  ובלאי.  קרעים  כהים(,  )חלקם  בינוני-טוב. כתמים  כללי  בין הדפים. מצב  ס"מ. מצב משתנה   20 דף.   ]417[
מהדפים, עם פגיעה משמעותית בטקסט )בדף סח/2 חסר חלקה התחתון של "מנורת למנצח"(. חלק מן הקרעים תוקנו בהדבקות 
נייר )באופן לא מקצועי(. סימני עש. חיתוך השוליים ברוב הדפים פוגע בטקסט של הכותרת ובמספור הדפים ולעתים גם בשורות 

טקסט בתחתית הדף. כריכה ישנה, ללא שדרה, עם פגמים. הספר מפורק וחלק מהקונטרסים רופפים.
המהדורה שלפנינו לא מופיעה בקטלוג הספריה הלאומית )במפעל הביבליוגרפיה מציינים כי ראו צילומים של דפים אחדים בלבד(. 

פתיחה: $400 

11
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12. Derech Yeshara Siddur – Frankfurt am 
Main, 1723 – Handwritten Leaf, Pledge Not to 
Play Cards
Derech Yeshara siddur, Ashkenazi-rite, year-
round prayers, selichot and piyyutim, laws and 
customs, with Yiddish translation and explanation 
of the prayers and laws, by R. Yechiel Michel Segal 
Epstein (author of Kitzur Shelah); Tehillim and 
Maamadot; supplications for women. Frankfurt am 
Main, [1723].
Additional engraved title page. Divisional title 
pages for the Book of Tehillim and the order of 
supplications.
The Derech Yeshara siddur was first published 
in 1697 in Frankfurt am Main. It gained great 
popularity, and was reprinted in several editions. 
This is the fourth edition of the siddur, with many 
additional prayers and laws. 
A handwritten leaf was bound at the end of 
the siddur, with a prayer for a drought, and an 
inscription dated 1795. In another inscription on 
this leaf, dated 1813, the writer pledges not to play 
cards for ten years. 
[417] leaves. 20 cm. Condition varies. Overall fair-
good condition. Stains (including dark stains), 
tears and wear. Open tears to some leaves, with 
significant damage to text (lacking lower half of 
LaMenatze'ach Menorah on p. 68b). Tears repaired in 
part (nonprofessional repair). Worming. Margins of 
most leaves trimmed, with damage to headings, leaf 
numerals and occasionally text at bottom of page. 
Old binding, without spine, damaged. Book split, 
some gatherings loose.

Opening price: $400

12a12b

12c12d
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סידורים ותפילות

14. Four Miniature Prayer Books – Amsterdam, 18th-19th Centuries
Four miniature prayer and selichot books printed in Amsterdam. 
1. Sephardi rite selichot. Amsterdam: Proops, [1708]. Lacking one leaf in middle 
(leaf 44). 12.5 cm.
2. Seder Chamisha Taaniot. Amsterdam: Proops, [1712]. Two title pages. 10 cm.
3. Seder Chamisha Taaniot. Amsterdam: Antones, [1712 or 1717]. Lacking four 
leaves in middle (2, 65, 116-117). 10.5 cm.
4. Sephardi rite siddur. Amsterdam: Proops, 1823. Copy lacking end after leaf 
[3]. 10.5 cm. 
Four books. Condition varies.

Opening price: $300

 - - אמשטרדם, ת"ק  סדר חמשה תעניות   .13
מהדורה מיניאטורית 

סדר חמשה תעניות, כמנהג ק"ק ספרדים. אמשטרדם, 
]ת"ק 1740[. דפוס אברהם בן רפאל חזקיהו עטיאש.

מהדורה מיניאטורית.
תענית  בטבת,  עשרה  גדליה,  לצום  וקריאות  תפילות 

אסתר, י"ז בתמוז ותשעה באב.
קצט, ]1[ דף. כ-8 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חיתוך דפים 
עם פגיעות בטקסט. פגמים קלים וקמטים בשולי מספר 
רישום  האחרונים.  הדפים  בשני  קטנים  קרעים  דפים. 
בקופסת  נתון  נאה.  עור  כריכת  אחרון.  בדף  בכתב-יד 

קרטון תואמת.

פתיחה: $300 

13. Seder Chamishah Taaniot – Amsterdam, 1740 – 
Miniature Edition
Order for the five fasts, Sephardi rite. Amsterdam: Abraham ben Raphael Hezekiah 
Athias, [1740].
Miniature edition. 
Prayers and Torah-reading for Tzom Gedaliah, 10th Tevet, Taanit Esther, 17th 
Tammuz and 9th Av.
199, [1] leaves. Approx. 8 cm. Good condition. Stains. Leaves trimmed with damage 
to text. Minor marginal damage and creases to several leaves. Small tears to final two 
leaves. Handwritten inscription on final leaf. Fine leather binding, slipcased.

Opening price: $300

 - מיניאטוריים  תפילה  ספרי  ארבעה   .14
אמשטרדם שנות הת'-ת"ק

ארבעה ספרי תפילה וסליחות מיניאטוריים שנדפסו 
באמשטרדם:

הספרדים[.  ]כמנהג  הבוקר  לאשמורות  סליחות   .1
דף  חסר  פרופס.  דפוס   .]1708 ]תס"ח  אמשטרדם, 

אחד באמצע )דף מד(. 12.5 ס"מ.
 .]1712 ]תע"ב  אמשטרדם,  תעניות.  חמשה  סדר   .2

דפוס פרופס. שני שערים. 10 ס"מ.
3. סדר חמשה תעניות. אמשטרדם, ]תע"ב או תע"ז[. 
דפוס אנטוניס. חסרים 4 דפים באמצע הספר )ב, סה, 
קטז-קיז(. במפעל הביבליוגרפיה נרשם הספר רק לפי 

צילום השער. 10.5 ס"מ.
אמשטרדם,  ספרדים.  ק"ק  כמנהג  תפלות  סדר   .4
תקפ"ג ]1823[. דפוס פרופס. טופס חסר בסוף לאחר 
דף ]3[ )כמו העותק שנרשם במפעל הביבליוגרפיה(. 

10.5 ס"מ.
ארבעה ספרים. מצב משתנה.

פתיחה: $300  

13a

13b
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15. סידור מיניאטורי בכתב-יד - מיועד לדרכים - תפילות לכל ימות השנה - מזרח אירופה, תקפ"ד
אירופה?[,  ]מזרח  לכל השנה.  בכתב-יד, תפילות  מיניאטורי  סידור   - מלוקטים"  "תפלת הדרך, עם שארי תפלות 

תקפ"ד ]1823-1824[.
)כ-300 דף(, בגודל מיניאטורי. כתיבה מרובעת )עממית(, מנוקדת. עם דינים והוראות ביידיש,  כרך עבה במיוחד 

באותיות צו"ר.
שמורה  )כפי  בדרכים  לנשיאה  מיועד  אשכנז.  בנוסח  סידור 
ימות  ימות השנה:  כל  תפילות  בו  נכתבו  להלן(.  ראה  שמו, 
חול, שבתות, ראשי חודשים, ימים נוראים, שלוש רגלים ועוד. 
הכותר "תפלת הדרך", המצביע על ייעודו של הסידור, מופיע 
באותה  ובפראג  בגרמניה  שנדפסו  כיס  בפורמט  בסידורים 
תקופה, ומסתבר שאחד מהם היווה לכותב כמודל, או כמקור 

להעתקה.
בשער ובקולופון שבעמוד האחרון מופיעים פרטי הכותב: "צבי 
בן ר' יוסף", "צבי הירש דאנציג". בשער מופיעים התאריכים: 
"בשנת תקפ"ד לפ"ק", "כ"ב כסליו... תקפ"ד" )יתכן ותאריך זה 
מתייחס לתחילת הכתיבה(. הקולופון בעמוד האחרון מעוטר 

בעיטורים פרחוניים.
רצט דף. 7 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. חלק 
מהדפים הוכהו מאד. קרעים וחריכת דיו במספר דפים, עם 
פגיעה בטקסט. סימני עש בחלק מהדפים. כריכת עור מקורית, 

בלויה ופגומה, מנותקת בחלקה.

פתיחה: $1000 

15. Miniature Manuscript Siddur – Travel Siddur – Year-Round 
Prayers – Eastern Europe, 1823-1824
Tefillat HaDerech – miniature manuscript siddur, with year-round 
prayers. [Eastern Europe?], 1823-1824.
Particularly thick, miniature volume (approx. 300 leaves). Square script 
(unskilled), vocalized. With laws and instructions in Yiddish, in Tzena-
rena typeface. 
Ashkenazi rite travel siddur, with prayers for weekday, Shabbat, Rosh 
Chodesh, High Holidays, Three Festivals and more. 
The title "Tefillat HaDerech" (Traveler's Prayer) appears in pocket-size 
siddurim printed in Germany and Prague at that time. This siddur may 
have been inspired by or based on one of these siddurim. 
Floral ornaments on last page. 
299 leaves. Approx. 7 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Some 
very browned leaves. Tears and ink erosion to several leaves, affecting 
text. Worming to some leaves. Original leather binding, worn and 
damaged, partially detached.

Opening price: $1000

15a
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הגדות של פסח

16. הגדה של פסח, עם איורים - זולצבאך, תצ"א 
הגדה של פסח, עם פירוש אברבנאל ופירוש על פי הסוד, ועם איורים. זולצבאך, ]תצ"א 1731[. 

איורים רבים בחיתוכי עץ.
]1[, יח דף. 30 ס"מ. מצב בינוני. מספר דפים במצב בינוני-גרוע. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות וכתמי אוכל 
כהים. בלאי רב וקמטים. קרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט ובאיורים, חלקם משוקמים בהדבקות נייר. סימני 

עש. כריכה ישנה, עם שדרת עור. פגמים קלים בכריכה.
יערי 104; אוצר ההגדות 167. 

פתיחה: $300 

16. Illustrated Passover Haggadah – 
Sulzbach, 1731
Illustrated Passover Haggadah, with the 
Abarbanel commentary and a kabbalistic  
commentary. Sulzbach, [1731].
Many woodcut illustrations.
[1], 18 leaves. 30 cm. Fair condition. Several 
leaves in fair-poor condition. Many stains, 
including dampstains and dark food stains. 
Significant wear and creases. Open tears, 
affecting text and illustrations, repaired in 
part with paper. Worming. Old binding, 
with leather spine. Minor damage to 
binding.
Yaari 104; Otzar HaHaggadot 167.

Opening price: $300

17. הגדה של פסח - "מעלה בית חורין" - עם מפת ארץ ישראל - אמשטרדם, 
תקמ"א

הגדה של פסח - מעלה בית חורין, "כמנהג אשכנזים וכמנהג ספרדים", עם פירוש האלשיך, 
יקר[.  כלי  ]בעל  מלונטישיץ  אפרים  לרבי שלמה   - אפרים  ועוללות  למהר"ל,   - ה'  גבורות 

אמשטרדם, ]תקמ"א 1781[. דפוס פרופס. מהדורה ראשונה של ההגדה בשם זה.
קדם-שער בפיתוח נחושת. איורי ההגדה בפיתוחי נחושת לפי מהדורת אמשטרדם תנ"ה. 

בסוף ההגדה: דף גדול )מקופל( עם תחריט מפת ארץ ישראל.
]2[, נב דף + לוח מקופל )מפה(. 25.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים רבים, כתמי רטיבות כהים בכל 

הספר ובמפה. מספר קרעים. כריכת עור חדשה מהודרת.
יערי 199; אוצר ההגדות 300.

פתיחה: $2000 

Passover Haggadotהגדות של פסח
 

16

17a



20

מרץ 2021

17. Passover Haggadah – Maaleh Bet Chorin – With Map of Eretz Israel – Amsterdam, 1781
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 Kli Yakar). Amsterdam: Proops, 
[1781]. 
First edition of the Haggadah under this title.
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.
[2], 52 leaves + folded plate (map). 25.5 cm. Good condition. Many stains, dark dampstains to entire book and map. Several 
tears. New, elegant leather binding. 
Yaari 199; Otzar HaHaggadot 300.

Opening price: $2000

18a
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הגדות של פסח

18. אוסף ענק של הגדות של פסח - כ-320 הגדות
אוסף הגדות ענק ומגוון, של כ-320 הגדות לפסח. מקומות הדפסה 

שונים, שנות הת"ק-שנות הת"ש.
אוסף גדול מאוד ומגוון של הגדות, הנחלק לשלושה חלקים מרכזיים: 
ביניהם  ישראל לאורך הדורות,  פירושים שונים מגדולי  הגדות עם 
פירושים חסידיים, פירושים מגדולי ליטא, ועוד; הגדות עם תרגומים 
הונגרית,  ערבית-יהודית,  אנגלית,  יידיש,  )גרמנית,  שונות  לשפות 
בארץ-ישראל  שנדפסו  פירוש  וללא  תרגום  ללא  הגדות  ועוד(; 

ומחוצה לה.
בין ההגדות:

עץ.  בחיתוכי  איורים  ועם  ביידיש,  ביאור  עם  פסח,  של  הגדה   ·
ההגדות  אוצר   ;264 יערי  בערך[.   1800 ]תק"ס  )אופנבך(,  אופיבאך 

.428
ירושלים,  ביידיש.  גדולות  נפלאות  ספורי  עם  פסח,  של  הגדה   ·

]תרמ"ח 1888[. יערי 1308; אוצר ההגדות 1746. ש' הלוי, מס' 615.
· הגדה של פסח, עם פירוש החתם סופר, ופירוש חתנו רבי שמואל 
יערי  ראשונה.  מהדורה   .1884 תרמ"ד  וינה,  סופר".  "חתן  ערנפלד 

1233; אוצר ההגדות 1636.
· הגדה של פסח - מעלה בית חורין, עם פירוש האלשיך, גבורות ה' 
ועוללות אפרים. פעסט, תרכ"ח 1868. עם דינים בלאדינו וביידיש-

דייטש. איורים בפיתוחי נחושת. יערי 987; אוצר ההגדות 1307.
· הגדה של פסח עם פירוש "שמחת הרגל" להחיד"א. לבוב, ]תרכ"ב[ 

1862. יערי 863; אוצר ההגדות 1162.
· ספר יום טוב מקרא קודש הזה, סדר הגדה, עם פירושי רבי אפרים 

חיות. ליוורנו, ]תקע"ט 1819[. יערי 426; אוצר ההגדות 597.
גד", מאת רבי צבי הירש ראב"ד הורדנא,  "זרע  · הגדה עם ביאור 
ופירוש המגיד מדובנא. ווילנא, תרי"ב 1852. יערי 709; אוצר ההגדות 

.963
· Pessach-Haggada, הגדה של פסח עם ציורים מאת יוסף בודקה. 
הוצאת "לאוויט", וינה-ברלין, תרפ"א ]1921[. עברית וגרמנית. אוצר 

ההגדות 2822.
ירושלים,  התחיה,  הוצאת  ציורים.  ח"י  עם  פסח,  של  הגדה  סדר   ·
]תש"ט 1949[. אוצר ההגדות 4125. עם כריכת עץ זית נאה, מאויירת.

· הגדה של פסח, ערוכה ומצוירת בידי נתן )אוטו( גייסמר, עם תרגום 
לגרמנית. ברלין, ]תרפ"ח 1928[. יערי 2079; אוצר ההגדות 3121.

יערי   .]1919[ ג'רבה תרע"ט  לרבי צמח הכהן.  · ספר מדרש הגדה, 
1893; אוצר ההגדות 2698.

· ומאות הגדות נוספות.
כ-320 הגדות. יתכן וחלקן כפולות. ההגדות לא נבדקו בידינו לעומק, 
והן נמכרות כמות שהן. רשימה מפורטת )מטעם המוכר, שלא נבדקה 

על ידינו( תשלח לכל דורש.

פתיחה: $5000 

18. Large Collection of Passover Haggadot – Some 320 
Haggadot
Large collection of Haggadot, comprising some 320 
Haggadot. Various places of printing, 18th-20th centuries.
This assorted collection can be divided into three main 
categories: Haggadot with various commentaries from 
leading Torah scholars throughout the generations, 
including Chassidic commentaries, commentaries from 
leading Lithuanian Torah scholars, and more; Haggadot 
translated into various languages (German, Yiddish, 
English, Judeo-Arabic, Hungarian and more); Haggadot 
without translation and commentary printed in Eretz Israel 
and around the world.
Approx. 320 Haggadot. Possibly including some duplicates. 
The collection was not thoroughly inspected, and is being 
sold as is. A detailed list (prepared by the consignor, has not 
been reviewed by Kedem) will be sent upon request.

Opening price: $5000

18c18d
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Die Haggadah von Sarajevo - החיבור המדעי הראשון על הגדת סרייבו,   .19
מלווה תצלומי פקסימיליה רבים - וינה, 1898 

 Die Haggadah von Sarajevo, eine Spanisch-Judische Bilderhandschrift des
 ,Alfred Hölder הוצאת .Mittelalters, Von Dav. Heinr. Müller und Julius v. Schlosser

וינה, ]תרנ"ח[ 1898. מהדורה ראשונה. 
וחוקר  מהדורה ראשונה של החיבור המדעי הראשון אודות הגדת סרייבו, פרי עטם של האשורולוג 
סרייבו  הגדת  בנוסח  עוסק  המחקר  שלוסר.  פון  יוליוס  האמנות  וחוקר  מילר  היינריך  דוד  הליטורגיה 
ובאיורים המופיעים בה בהשוואה להגדות כתב-יד נוספות, ומלווה בתמונות רבות בשחור-לבן ובצבע 

מתוך ההגדה.
שני חלקים בכרך אחד: חלק ראשון עם ביאורים, וחלק שני של לוחות פקסימיליה מתוך ההגדה.

חלק ראשון: ]1[, iv, 316 עמ'. חלק שני: ]3[ עמ', 35 לוחות. 26.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. כריכה 
עם שדרת עור, מנותקת. בלאי ופגמים בכריכה.

אוצר ההגדות 2053.

פתיחה: $400 

19. Die Haggadah von Sarajevo – First Comprehensive Research on the 
Sarajevo Haggadah, with Many Facsimile Illustrations – Vienna, 1898
Die Haggadah von Sarajevo, eine Spanisch-Judische Bilderhandschrift des 
Mittelalters, Von Dav. Heinr. Müller und Julius v. Schlosser. Vienna: Alfred 
Hölder, 1898. First edition.
First edition of the first comprehensive research on the Sarajevo Haggadah, by 
Orientalist David Heinrich Müller and art historian Julius von Schlosser. The 
study compares the text of the Sarajevo Haggadah and its illustrations to other 
manuscript Haggadot, and is accompanied by figures and plates in black and 
white and in color.
Two parts in one volume. Part I (text): [1], iv, 316 pages. Part II (plates): [3] pages, 
35 plates. 26.5 cm. Good condition. Minor stains. Binding with leather spine, 
detached. Wear and damage to binding.
Otzar HaHaggadot 2053.

Opening price: $400

20. הגדת ברצלונה - פקסימיליה מפוארת
ותרגום  ביאורים  כרך  כולל   ,Facsimile Editions בהוצאת  מפוארת  פקסימיליה  ברצלונה,  הגדת 
 Ad Personam - לאנגלית. לונדון, 1992. עותק 91/500 )סך הכל נדפסו 550 עותקים, בהם 50 עותקי

AP, 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. פגמים קלים בשדרות הכרכים. בלאי ופגמים בקופסה. 

פתיחה: $1000 

20. 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. 91/500 (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. Minor damage to spines. Wear and damage to 
slipcase. 

Opening price: $1000

19
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הגדות של פסח

21. הגדת דרמשטט - פקסימיליה מפוארת
הגדת דרמשטט. פקסימיליה מפוארת. לייפציג, 1928. עותק מס' 252 מתוך מהדורה של 350 עותקים 

ממוספרים. כולל כרך טקסט בגרמנית. 
פקסימיליה של הגדת דרמשטדט, הגדה מאוירת מן המאה ה-15. נדפסה על נייר איכותי. 

 .Bruno Italiener בעריכת ,Die Darmstadter Pessach-Haggadah :עם כרך הטקסט הנלווה
לייפציג, 1927. גרמנית. 

פקסימיליה: ]1[ דף שער, ]58[ דפי פקסימיליה. 34.5 ס"מ. כרך ביאורים: XI, ]1[, 313, ]1[ עמ' + 17 
לוחות. 27 ס"מ. מצב טוב. כתמים בדפי הבטנה והכריכה של הפקסימיליה. פגמים בכריכות. 

יערי 2064; אוצר ההגדות 3094.                                    

פתיחה: $400           

21. Darmstadt Haggadah – Exquisite Facsimile
Darmstadt Haggadah, exquisite facsimile. Leipzig, 1928. Copy no. 252 from an 
edition of 350 numbered copies. Including German text volume. 
Facsimile of the Darmstadt Haggadah, an illuminated 15th century manuscript. 
Printed on high-quality paper. 
Including text volume: Die Darmstadter Pessach-Haggadah, edited by Bruno 
Italiener. Leipzig, 1927. German. 
Facsimile: [1] title page, [58] facsimile leaves. 34.5 cm. Text volume: XI, [1], 313, 
[1] pages + 17 plates. 27 cm. Good condition. Stains to endpapers and binding of 
facsimile volume. Damage to bindings. 
Yaari 2064; Otzar HaHagaddot 3094. 
Opening price: $400

20a
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מרץ 2021

22. משנה תורה להרמב"ם - ספר טהרה - קושטא, רס"ט
משנה תורה להרמב"ם - ספר טהרה. ]קושטא, רס"ט 1509. דפוס האחים דוד ושמואל ן' נחמיאש[.

ספר טהרה מתוך מהדורת משנה תורה להרמב"ם שנדפסה בדפוס האחים דוד ושמואל ן' נחמיאש 
כהמשך  יח,  ממוספר  החסר  הראשון  )הדף  הראשון  הדף  למעט  כולו  טהרה  ספר  לפנינו  בקושטא. 

לספירת הדפים הקודמת לו, והחל מהדף השני מתחילה ספירה חדשה(. 
נוסח הרמב"ם נדפס באותיות מרובעות. השגות הראב"ד נדפסו בראש הדף ובשוליו ב"כתב רש"י". 

סה דף. 28.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, עקבות רטיבות קלים. סימני עש בשולי הדפים, משוקמים במילוי 
נייר. כריכה חדשה. 

בני משפחת נחמיאש הקימו את הדפוס העברי הראשון בקושטא. על מפעלם בהדפסת ספרי יסוד בדור 
שאחרי הגירוש מספרד מתוך שליחות של הצלת ספרות הקודש מאבדון, ראה: יערי, הדפוס העברי 

בקושטא, עמ' 20; וראה על מהדורה זו שם, עמ' 63-64.

פתיחה: $400 

22. Mishneh Torah by the Rambam – Sefer Taharah – Constantinople, 1509
Mishneh Torah by the Rambam – Sefer Taharah. [Constantinople: David and 
Shmuel ibn Nahmias, 1509].
Sefer Taharah from the Nahmias brothers' edition of Mishneh Torah by the 
Rambam. Lacking first leaf (leaf 18). A new foliation sequence begins on the 
second leaf.
65 leaves. 28.5 cm. Good condition. Stains, minor traces of past dampness. Marginal 
worming, repaired with paper. New binding. 

Opening price: $400

דפוסים עתיקים ודפוסי ערש - שנות הר' והש'
ראה עוד במדורים: תנ"ך ותהלים, סידורים ותפילות, ספרי קבלה, ספרים עם חתימות והגהות

Early Printed Books – 16th-17th Centuries
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דפוסים עתיקים ודפוסי ערש - שנות הר' והש'

 - בומברג  דפוס   - רפ"ב-רפ"ג  ונציה,   - קדשים  מסדר  מסכתות  כרך   - בבלי  תלמוד   .23
מהדורה ראשונה - עותק חסר ופגום

תלמוד בבלי, מסכתות תמורה, כריתות, מעילה, קינים, מידות ותמיד, ורבינו אשר על הלכות קטנות. ונציה, 
רפ"ב-]רפ"ג 1522[. דפוס דניאל בומברג. מהדורה ראשונה.

כרך עם מספר מסכתות מסדר קדשים, מתוך מהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס דניאל בומברג בוונציה. 
במהדורה זו נדפס לראשונה התלמוד הבבלי בשלמותו. מהדורה נודעת זו )"דפוס ונציה"( היתה למהדורת 
הֵאם של כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, וכן "צורת הדף" עם מספור הדפים 

שנוהג עד ימינו.
הכרך שלפנינו כולל ארבעה חלקים ממהדורת בומברג: 1. מסכת תמורה, שנדפסה בשנת רפ"ב )נכרכה בסוף 
הכרך וחסרה שער ומספר דפים(. 2. מסכת כריתות שנדפסה בשנת רפ"ב )נכרכה בראש הכרך - כוללת את דף 
השער, אך חסרה שני דפים באמצעה(. 3. מסכתות מעילה וקינים ומידות ותמיד, עם מסכתות קטנות - נדפס 
בשנת רפ"ג )חסרים שער ומספר דפים(. 4. "רבינו אשר על ההילכות קטנות" ]הלכות קטנות להרא"ש[ - נדפס 

בשנת רפ"ב )חסר שער(. 
כרך חסר ופגום. מסכת כריתות: יא, יד-כח דף. חסרים 2 דפים: יב-יג. מסכתות מעילה, קינים, מדות, תמיד, 
עם מסכתות קטנות: ג-כב, כד-מ דף. חסרים 10 דפים: דף השער, דף ב ודף כג, וכן דפים מא-מז )חסרות רוב 
המסכתות הקטנות. מופיעה רק מסכת שמחות ואף היא חסרה בסופה(. רבינו אשר על הלכות קטנות: ב-טו 
דף. חסר דף השער. מסכת תמורה: ג-לב דף. חסרים 4 דפים: דף השער ודפים ב, לג-לד. 32.5 ס"מ. מצב בינוני-
גרוע. כתמים ועקבות רטיבות קשים, עם סימני פטריה. קרעים רבים חסרים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים 
בהדבקות נייר. סימני עש קשים עם פגיעות רבות בטקסט. רישומים בכתב-יד. כריכה ישנה, פגומה ובלויה, 

עם שדרת עור.

פתיחה: $2500 

23. Babylonian Talmud – Volume of Tractates from Order Kodashim – Venice, 
1522 – Printed by Bomberg – First Edition – Incomplete and Damaged Copy
Babylonian Talmud, Tractates Temurah, Keritot, Me'ilah, Kinnim, Middot and Tamid, 
with Rabbenu Asher on Halachot Ketanot. Venice: Daniel Bomberg, 1522. First edition.
Volume of several tractates from Order Kodashim, from the first complete edition of the 
Babylonian Talmud printed in Venice by Bomberg. Prototype for all subsequent Talmud 
editions.
Incomplete and damaged copy. Tractate Keritot: 11, 14-28 leaves. Lacking two leaves: 
12-13. Tractates Me'ilah, Kinnim, Middot, Tamid and minor tractates: 3-22, 24-40 
leaves. Lacking 10 leaves: title page, leaves 2 and 23, and leaves 41-47 (lacking most of the 
minor tractates; only tractate Semachot is present, though lacking end). Rabbenu Asher 
on Halachot Ketanot: 2-15 leaves. Lacking title page. Tractate Temurah: 3-32 leaves. 
Lacking 4 leaves: title page and leaves 2, 33 and 34. 32.5 cm. Fair-poor condition. Stains 
and significant traces of dampness, with mold stains. Many open tears, affecting text, 
repaired with paper. Significant worming, with extensive damage to text. Handwritten 
inscriptions. Old binding, damaged and worn, with leather spine.

Opening price: $250023



26

מרץ 2021

- דפוס דניאל  ונציה, רפ"ב   - יורה דעה  וחלק  ארבעה טורים, חלק אורח חיים   .24
בומברג - הגהות

ארבעה טורים, חלק ראשון - אורח חיים, וחלק שני - יורה דעה, לרבינו יעקב בר אשר. ]ונציה, רפ"ב 
1522. דפוס דניאל בומברג[. 

שני חלקים בכרך אחד. עותק חסר מספר דפים. שער חלקי לחלק השני.
בחלק אורח חיים עשרות רבות של הגהות קצרות, בהן מבאר הכותב ומתרגם מילים ומונחים שונים 
לשפה לא-מזוהה באותיות עבריות )כנראה שפה מאזור הבלקן(. בדף יח של חלק אורח חיים הגהה 

ארוכה בכתיבה ספרדית. מספר הגהות נוספות. 
שני חלקים בכרך אחד. חלק ראשון )אורח חיים(: ט-קמז דף. במקור: קמח דף. חסרים 9 דף: דף השער 
ודף ההקדמה שאחריו, ששה דפי מפתחות והדף האחרון. חלק שני )יורה דעה(: ]125[ דף. במקור: ]127 
דף[ - 16 קונטרסים, ממוספרים כ-לה, בני 8 דף כל אחד )למעט הקונטרס האחרון שהוא במקור 7 דף(. 
חסרים 2 דף: דף ראשון של קונטרס לד והדף האחרון. קונטרסים ל-לא נכרכו בטעות בין הקונטרסים 
כא-כב. 23 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים רבים. קרעים ובלאי )שוליים 
חתוכים או פגומים ברוב דפי הספר(. סימני עש, עם פגיעה בטקסט בחלק מהדפים. קרעים חסרים 
נו(. קרעים עם פגיעה בטקסט בדפים  )דף  נוסף  ובדף  גדולים בשניים מדפי המפתחות בראש הכרך 

נוספים. עקבות עובש ופטריה בחלק מהדפים. מספר דפים מנותקים. כריכה ישנה, פגומה.
מהדורה זו נדפסה ברובה בשנת רפ"ב ונשלמה )על פי הקולופון שבסוף החלק הרביעי( בחודש תשרי 

שנת רפ"ג. 

פתיחה: $600 

24. Arbaa Turim, Orach Chaim and Yoreh De'ah Parts – Venice, 1522 – 
Printed by Daniel Bomberg – Glosses
Arbaa Turim, Part I – Orach Chaim, Part II – Yoreh De'ah, by Rabbenu Yaakov son 
of Asher. [Venice: Daniel Bomberg, 1522].
Two parts in one volume. Copy lacking several leaves. Half-title for part II.
Dozens of brief glosses in Orach Chaim part, where the writer explains and 
translates various words and terms in an unidentified language (presumably a 
language from the Balkans region), written in Hebrew characters. Lengthy gloss in 
Sephardic script on leaf 18. Other glosses. 
Two parts in one volume. Part I (Orach Chaim): 9-147 leaves. Originally: 148 leaves. 
Lacking 9 leaves: title page and following leaf of foreword, 6 leaves of indexes and 
final leaf. Part II (Yoreh De'ah): [125] leaves. Originally: [127] leaves. 16 gatherings of 8 
leaves each (apart from final gathering which originally comprised 7 leaves). Lacking 
2 leaves: first leaf of gathering 34 and final leaf. Gatherings 30-31 erroneously bound 
between gatherings 21-22. Approx. 23 cm. Fair condition. Stains, including many 
large dampstains. Tears and wear (margins of most leaves trimmed or damaged). 
Worming, affecting text on some leaves. Large open tears to two leaves of indexes at 
beginning of volume, and to leaf 56. Tears affecting text on other leaves. Mold stains 
to some leaves. Several detached leaves. Old binding, damaged.

Opening price: $600
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דפוסים עתיקים ודפוסי ערש - שנות הר' והש'

)המיוחסות  הרשב"א  שו"ת   .25
מהדורה   - רע"ט  ונציה,   - לרמב"ן( 

ראשונה 

נחמן.  בר  משה  לרבינו  שאילות  תשובות 
ונציה, ]רע"ט, 1519[. ]דפוס דניאל בומברג[. 

מהדורה ראשונה. 
אסופת שאלות ותשובות מאת רבינו שלמה 
בטעות  המיוחסות  )רשב"א(,  אדרת  בן 
לא  "יען  המגיה:  כותב  בהקדמה  לרמב"ן. 
התשובות  אודיע...  נעדרת...  האמת  תהיה 
הלזו אשר נתייחסו ביחס... רבינו משה בר 
זרים  ויש ביניהם אשר  יש  זצ"ל. אכן  נחמן 
עברו בתוכו כרשב"א וסיעתו וכהנה בהרבה 
מקומות מאלו הגאונים אשר שתו מימיו...".

סימן  בעקבות  נעשה  לרמב"ן  הספר  ייחוס 
הרמב"ן  תשובת  שהיא  מפורש  בו  רפד, 
לרבינו יונה, אך למעשה רק תשובה זו היא 
מאת הרמב"ן ושאר הספר מהרשב"א )ראה 
לספרו  קארו בהקדמה  יוסף  רבי  דבריו של 
הדפוס  למהדורת  המתייחס  יוסף",  "בית 
שלפנינו: "בא לידי קצת תשובות הרשב"א 
וכתוב  בדפוס,  ועופרת  ברזל  בעט  כתובות 

בתחלתן שהם תשובות הרמב"ן"(.
רישומים וחתימות בשער: "זה הספר שלי יצחק הלוי שקניתי אותו לעבודת האל יתברך", "משה הלוי", 

לה"ו מז"ט שליט", "הר"ר לימא מברייזיך", ועוד.
]94[ דף. 22 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות קשים ברבים מהדפים. קרעים בדף השער, עם 
פגיעה בטקסט בצדו השני, משוקמים בהדבקת נייר )פיסות נייר גדולות מודבקות על השער(. סימני עש 

קלים. כריכה ישנה, עם שדרה ופינות מעור. פגמים בכריכה.

פתיחה: $1500 

25. Responsa of the Rashba (Attributed to the Ramban) – Venice, 1519 – 
First Edition
Responsa of R. Moshe son of Nachman. Venice: [Daniel Bomberg, 1519]. First edition.
Collection of responsa from R. Shlomo ibn Aderet (the Rashba), mistakenly 
attributed to the Ramban. This error stems from the fact that section 284 includes a 
responsum from the Ramban to Rabbenu Yonah. It is however the only responsum 
in this book actually composed by the Ramban.
Inscriptions and signatures on title page.
[94] leaves. 22 cm. Fair condition. Stains, including significant dampstains to many 
leaves. Tears to title page, affecting text on verso, repaired with paper (large pieces 
of paper pasted on title page). Minor worming. Old half-leather binding, damaged.

Opening price: $1500

 - לרמב"ן  האדם  תורת  ספר   .26
מהדורה ראשונה - קושטא, רע"ט 

עם  אבלות,  הלכות  האדם,  תורת  ספר 
נחמן  בן  משה  רבי  מאת  הגמול,  שער 

)הרמב"ן(. ]קושטא, רע"ט 1518[. 
מהדורה ראשונה של אחד מספרי היסוד 
קבורה,  בדיני  העוסקים  ההלכתיים, 
להם.  הנוגעים  נוספים  ועניינים  אבלות 
הגותיים  בדיונים  גם  עוסק  זה  חיבור 
והגמול.  המוות  לשאלת  הקשורים 
השער האחרון של הספר, הנקרא בשם 
האמונה  בעניין  עוסק  הגמול",  "שער 
ובשכר  המתים  בתחיית  הבא,  בעולם 
ועונש, על פי המסורת היהודית. "שער 
למהדורה  קודם  בנפרד  נדפס  הגמול" 
שלפנינו, בנאפולי ר"נ )1490(, ונדפס גם 

בהמשך כספר בפני עצמו. 
מהור"ר  בן  "יעקב  השער:  בדף  חתימה 

שמואל שן מק"ק טרנאפיל".
]63[ דף. חסר דף אחרון. 24.5 ס"מ. מצב 
טוב-בינוני. כתמים )בהם כתמי רטיבות( 
בדף  קטן  חסר  קרע  עש.  סימני  ובלאי. 
משוקם  בטקסט,  פגיעה  עם  האחרון, 

בהדבקת נייר. חיתוך דפים עם פגיעות קלות בטקסט בדפים בודדים. רישומים בכתב-יד בדף השער. 
כריכה חדשה.

פתיחה: $3000 

26. Torat HaAdam by the Ramban – First Edition – Constantinople, 1518
Torat HaAdam, laws of mourning, with Shaar HaGemul, by R. Moshe son of 
Nachman (the Ramban). [Constantinople, 1518]. 
First edition of a classic halachic and philosophical work dealing with the topics 
of death, mourning and retribution in the World to Come.
Signature on title page. 
[63] leaves. Lacking final leaf. 24.5 cm. Good-fair condition. Stains (including 
dampstains) and wear. Worming. Small open tear to final leaf, affecting text, 
repaired with paper. Leaves trimmed with slight damage to text of a few leaves. 
Handwritten inscriptions on the title page. New binding.

Opening price: $3000
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28. ספר פסקי הלכות רקנטי - בולוניה, רצ"ח - חתימות
בולוניה,  מריקאנטי.  מנחם  רבינו  מהמקובל  הלכות  פסקי  ספר 
]רצ"ח 1538[. דפוס השותפים העוסקים במלאכת המשי. מהדורה 

ראשונה.
 ,)1250-1310 )ה'י'-ה'ע"א  רקנאטי  בנימין  בן  מנחם  רבי  המחבר, 
מראשוני המקובלים באיטליה. לפנינו ספר הפסקים ההלכתי שלו. 
חיבור זה שימש מקור חשוב לפסיקת הלכה בדורות שאחריו, והוא 
מובא בדברי הפוסקים כדוגמת הבית יוסף, הש"ך והמגן אברהם.

חתימת בעלים בשער הספר: "אי"ש צעיר ס"ט" ]אולי רבי אליהו 
שנהג  אליהו  וכסא  אליהו  קול  בעל  אלכסנדריה,  אב"ד  ישראל 

לחתום כך[. חותמת רבי בן ציון וועזעל אב"ד טורדא.
]12[, סב דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי קל. סימני 
עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר )הספר עבר שיקום 

מקצועי(. רישומים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000 

- עותק  - דפוס שונצינו  - קושטא, רצ"ו  ספר כתר תורה   .27
חסר

ויטאל.  דוד  רבי  מאת  דרבנן,  מצוות  וז'  מצוות  תרי"ג  תורה,  כתר  ספר 
קושטא, רצ"ו ]1536[. דפוס אליעזר בן גרשום שונצינו.

של  חתנו  איטליה,  ומרבני  ספרד  )ממגורשי  ויטאל  דוד  רבי  המחבר, 
המהרד"ך מקורפו(, ביסס את חיבורו על שיר בן 620 מילים ]כמניין כת"ר[, 
אשר כל אחת מהן רומזת למצווה אחרת מתרי"ג המצוות ומשבע מצוות 
הנוסח  מאותיות  מורכב  השיר(  התיבות של  )ראשי  דרבנן. האקרוסטיכון 
עם  בשיר,  הרמזים  ביאורי  הוא  החיבור  רוב  הדברות.  עשרת  של  המלא 

דינים וחידושים על כל מצוה.
בספר מופיעים שירים נוספים מהמחבר. 

)להלכות  הבהמה  של  הפנימיים  האיברים  איור  נדפס  הדפים  מן  באחד 
טרפות(. איורי ה"ידים" לחישוב תקופות, שנדפסו במקור בדף ]14[ חסרים, 

ולא נמצאים בעותק שלפנינו.
רישומי בעלות עתיקים מטושטשים בדף השער: "אני ישראל בר ---?". 

13-16 של  )דפים  דפים באמצע   4 דפים:   8 דף. חסרים   ]120[ עותק חסר. 
משתנה.  מצב  עבה.  נייר  ס"מ.   18.5 אחרונים.  דפים  ו-4  ד'(,  קונטרס  כל 
מרבית הדפים במצב טוב. דף שער ודפים אחרונים במצב בינוני. כתמים. 
רבה  פגיעה  עם  הדפים האחרונים,  ובארבעת  בדף השער  חסרים  קרעים 
בטקסט ובמסגרת השער, משוקמים בהשלמת נייר. סימני עש קלים בדפים 

הראשונים. חיתוך דפים על גבול הטקסט במספר דפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $800 

27. Keter Torah – Constantinople, 1536 – Printed by Soncino – Incomplete Copy
Keter Torah, 613 commandments and 7 rabbinical commandments, by R. David Vital. Constantinople: Eliezer 
son of Gershom Soncino, 1536.
The composition is based on a 620-word poem (numerical value of Keter), where each word alludes to a different 
commandment, with commentaries, laws and novellae. 
Illustration of internal organs of a cow (pertinent to laws of terefot). Lacking illustration of hands (relating to 
calendar).
Early ownership inscrptions on title page.
Incomplete copy. [120] leaves. Lacking 8 leaves: 4 leaves in middle (leaves 13-16 – gathering 4) and 4 final leaves. 
18.5 cm. Thick paper. Condition varies. Most leaves in good condition. Title page and final leaves in fair condition. 
Stains. Open tears to title page and four final leaves, with significant damage to text and border, repaired with 
paper. Minor worming to first leaves. Margins of several leaves trimmed close to text. New binding. 

Opening price: $800 
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28. Piskei Halachot Recanati – Bologna, 1538 – 
Signatures
Piskei Halachot by R. Menachem of Recanati. 
Bologna: Silk Weaver's Guild, [1538]. First edition.
The author, R. Menachem son of Binyamin Recanati 
(1250-1310), was an early Italian Kabbalist. The 
present work, comprising his halachic rulings, served 
as an important source for halachic authorities of 
subsequent generations. 
Signature on the title page (possibly of R. Eliyahu 
Yisrael Rabbi of Alexandria, author of Kol Eliyahu 
and Kiseh Eliyahu). Stamp. 
[12], 62 leaves. 20.5 cm. Good-fair condition. 
Stains and minor wear. Worming, affecting text, 
repaired with paper (book professionally restored). 
Inscriptions. New leather binding. 

Opening price: $1000

29. ספר עבודת הלוי - ונציה, ש"ו
סדר  לפי  המצוות  לתרי"ג  מקומות  מראי  הלוי,  עבודת  ספר 
 .]1546[ ונציה, ש"ו  בן אליעזר הלוי.  רבי שלמה  הרמב"ם, מאת 

דפוס מארקו אנטוניאו יושטיניאן.
ציון מראי מקומות לששה סדרי משנה, למדרשי חז"ל, ולספרות 
הראשונים ]הרי"ף, הסמ"ג, הסמ"ק, ארבעה טורים, רבינו ירוחם, 

הרוקח ועוד[.
בדף כא/2 הגהה בכתיבה אשכנזית עתיקה.

כח דף. 20 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב. כתמים רבים )בהם כתמי 
רטיבות(. כריכה חדשה.

פתיחה: $300 

 - הרמב"ן  השגות  עם  להרמב"ם,  המצוות  ספר   .30
ונציה, ש"י - המהדורה המפורסמת של מהר"ם פדובה 

)שבעקבותיה התגלגלה גזירת שריפת התלמוד(

"ספר המצות שחבר הרב רבינו משה בר מיימון ז"ל, והשגות הרב 
רבינו משה בר נחמן ז"ל שהשיג על הרמב"ם ז"ל במנין המצות". 

]ונציה, ש"י 1550[ דפוס בראגדין. 
בדף האחרון נדפס איור שלושה כתרים, וקולופון עם פרטי הדפוס: 
"נדפס במצות השר מאנייפיקו מיסיר אלוויזי ברגדין... שנת חמשת 

אלפים ושלוש מאות ועשרה לבריאת עולם... בויניציאה". 
)שנכתב  הרמב"ם  של  המצוות  ספר  את  כולל  שלפנינו  הספר 
במקור בערבית, ונדפס במהדורה זו על פי תרגומו של רבי משה 
שלפנינו  במהדורה  החיבור.  על  הרמב"ן  השגות  עם  אבן-תבון(, 
נדפסו בשוליים ציונים לפרשיות התורה, בהן מופיעות המצוות, 
והפניה אל הפרק וההלכה המתאימה במשנה תורה להרמב"ם, 

שם מבוארים פרטי המצווה בהרחבה.
של  המפורסמת  המהדורה  מן  כחלק  נדפסה  שלפנינו  המהדורה 
 - קצנלנבוגן  מאיר  רבי  הגאון  לדפוס  הביא  אותה  תורה,  משנה 
מהר"ם פדובה )רל"ג?-שכ"ה(, מגדולי אותו הדור. מהדורת משנה 
תורה זו נדפסה בשנת ש"י בדפוס בראגדין בוונציה, בשני כרכים. 

בסוף הכרך השני נדפס ספר המצוות שלפנינו, עם דף שער נפרד.
ובנו  פדובה  מהר"ם  ע"י  בדקדוק  הוגה  זו  שבמהדורה  הנוסח 
והשקיע  טרח  אף  פדובה  מהר"ם  קצנלנבוגן.  יהודה  רבי שמואל 
מכספו בהדפסת מהדורה זו וציפה להתפרנס ממכירת הספרים, 
אך המדפיס הווניציאני יוסטיניאן, מתחרהו של בראגדין, גנב את 
הגהותיו של מהר"ם פדובה, והדפיס אותן במהדורה דומה משלו 
)בוונציה, בשנים ש"י-שי"א( ומכרה במחיר נמוך יותר. פרשה זו 
עוררה בשעתו סערה ומחלוקת גדולה. הרמ"א )קרובו של מהר"ם 
פדובה( כתב אז תשובה ארוכה ומנומקת )נדפסה בשו"ת הרמ"א 
חרם  הטיל  המתחרה,  המהדורה  את  להפצה  אסר  בה  י(,  סימן 
ונידוי על מי שירכוש אותה, ועודד לרכוש את המהדורה שלפנינו 
בכסף מלא )בסופו של דבר יצאה מריבת המדפיסים משליטה עד 
שהביאה לבסוף לגזירת שריפת התלמוד באיטליה בראש השנה 

שי"ד(.
מא, ]1[ דף. 39.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים )בהם כתמי רטיבות( 
ללא  תוי-ספר.  חותמת.  רישומים.  עש.  סימני  קרעים.  ובלאי. 

כריכה.

פתיחה: $1000 

29. Avodat HaLevi – Venice, 1546
Avodat HaLevi, references for the 613 
commandments following the order of the Rambam, 
by R. Shlomo son of Eliezer HaLevi. Venice: Marco 
Antonio Justinian, 1546.
Handwritten gloss, in early Ashkenazic script, on p. 
21b.
28 leaves. 20 cm. High-quality paper. Good condition. 
Many stains (including dampstains). New binding. 

Opening price: $300
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על חשיבות ספר המצוות של הרמב"ם

עם  להרמב"ם  המצוות  ספר   - שלפנינו  הספר  חשיבות  על 

השגות הרמב"ן - כתב רבי שמעון בן צמח דוראן )הרשב"ץ( 

]ספר  הספרים  שני  "אלה  הרקיע:  זוהר  לספרו  בהקדמה 

חמודים  הם  להרמב"ן[  ההשגות  וספר  להרמב"ם,  המצוות 

מזהב. כל אחד מהם הראה בו כחו ומעשה תקפו וגבורתו 

ואני  ערוך.  כשולחן  בפניהם  היה  וכי  התלמוד,  בבקיאות 

בינותי בספרים ההם, וראיתים נותנים לפתאים ערמה. ומי 

הוא חכם בעיניו ובקי בתלמוד בראותו הספרים ההם, יראה 

בעיניו ולבבו יבין, כי אין ידיעתו קודם ראותו אותם... כנגד 

מה שידע אחרי קריאתו אותם... ויראה עצמו כאלו הוא בריה 

חדשה עקב תהיה רוח אחרת עמו מהרוח הנאצל עליו מהרוח 

אשר עליהם, ויחשוב עצמו ראוי להמנות עם היושבים בשבת 

תחכמוני... אשריהם ואשרי מי שזכה לשמוע תורה מפיהם, 

הלא במעט הדבש הזה אשר הנחילונו אורו עינינו". 

שנדפס  )במכתבו  דומים  דברים  כותב  סופר"  ה"חתם  גם 

שהרמב"ם  "וידוע  תקצ"ה(:  וינה  מהדורת  תורה  במשנה 

ספר  והוא  היד,  לספר  הקדמה  להיות  ההוא  הספר  חיבר 

נפלא מאוד, וכל ההוגה בו ויודעו מוצא טעם צפיחית בדבש 

]המדפיסים שלא הדפיסו את  יפה עשו  ולא  אמרותיהם... 

מדעת  ושינו  תורה[,  משנה  ספרי  עם  יחד  המצוות  ספר 

ידי כך ממש  ועל  ז"ל,  בעליו הלא הוא קדוש ה' הרמב"ם 

על  נאבדה  טובה  והרבה  חכמינו,  מרוב  ספר  אותו  נשכח 

ידי זה...".

30. Sefer HaMitzvot by the Rambam, with Hasagot of the Ramban – Venice, 1550 – Famous Edition of 
Maharam Padua (Which Instigated the Burning of the Talmud in Italy)

glosses were however stolen by Giustiniani, a rival 
Venice printer, who produced his own edition of 
Mishneh Torah (Venice, 1550) and sold it at a lower 
price. A great dispute ensued, and the Rama issued a 
ban on Giustiniani's edition. This dispute eventually 
drew the Pope's intervention, resulting in the decree 
of the burning of the Talmud in Italy on Rosh 
Hashanah 1553.
41, [1] leaves. 39.5 cm. Fair condition. Stains 
(including dampstains) and wear. Tears. Worming. 
Inscriptions. Stamp. Bookplates. Without binding.

Opening price: $1000 

Sefer HaMitzvot by the Rambam, with Hasagot of the 
Ramban (objections to Sefer HaMitzvot). [Venice]: 
Bragadin, [1550].
Three-crowned printers' device of Bragadin on final 
leaf, and colophon with details of printing.
 This edition of Sefer HaMitzvot was printed as part 
of the famous edition of Mishneh Torah, brought to 
print by the Torah leader R. Meir Katzenellenbogen 
– Maharam Padua (1473?-1565). 
The text was carefully corrected by Maharam Padua 
and his son R. Shmuel Yehuda Katzenellenbogen. 
Maharam Padua also sponsored the printing. His
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32. LeChol Chefetz – Venice, 1552 – Only Edition
LeChol Chefetz, texts of legal documents in 
accordance with Jewish law, by R. Eliezer Melli. 
Venice: Daniel son of Cornelio Adelkind [in 
Justinian's press], 1552.
Many inscriptions, pen trials and ink stains to title 
page and entire book (the book was apparently 
owned by a scribe, who copied legal documents 
from it on a regular basis).
[16] leaves. 20 cm. Good-fair condition. Stains, 
some wear. Many inscriptions and ink stains. New 
binding.

Opening price: $500

31. ספר מרכבת המשנה )אברבנאל( - סביוניטה, שי"א 
- מהדורה ראשונה 

ספר מרכבת המשנה, פירוש על ספר דברים )משנה תורה(, מאת 
דון יצחק אברבנאל. סביוניטה, שי"א ]1551[. דפוס טוביה פואה. 

מהדורה ראשונה.
שער מאוייר.

חתימה  עם  ספרדית,  בכתיבה  בעלות  רישום  האחרון,  בעמ' 
הצעיר  אני  לבנים  בארבעים  הספר  זה  "]קני[תי  נאה:  קליגרפית 
הלחמי  בית  ישי  משורש  חבריא  דמן  זעירא  בכאן  החתום 
שמואל]?[ בכמה"ר יצחק בכ"ר הרב אדון יעקב אברבניאל ז"ל". 

בשער ובדף שאחריו חותמות חברת "תועלת" )באמשטרדם(.
קמה, ]1[ דף. 29 ס"מ בקירוב. מצב משתנה, מרבית הדפים במצב 
דפי  של  האחרונים  הדפים  שבעת  כתמים.  טוב-בינוני.  עד  טוב 
המפתחות עם עקבות רטיבות קשים וסימני פטריה. קרעים קטנים 
משוקמים בהדבקה בשולי דף השער. קרעים משוקמים בהדבקות 

נייר בדף האחרון. כריכה ישנה.
הספר העברי הראשון שנדפס בסביוניטה )איטליה(. 

בסוף העמוד האחרון מופיע דגלו של המדפיס טוביה פואה, בתוך 
מסגרת עגולה. במפעל הביבליוגרפיה נרשם טופס בו מופיע דגל 
מדפיס נוסף, של רבי יוסף ב"ר יעקב מפאדובה, אך ישנם טפסים 
נוספים, בהם מופיע רק דגל אחד, כמו הטופס שלפנינו. ראה: א' 
יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים תש"ד, מס' 19, 20-21. 

פתיחה: $700 

31. Mirkevet HaMishneh (Abarbanel) – 
Sabbioneta, 1551 – First Edition
Mirkevet HaMishneh, commentary on the Book 
of Devarim (Mishneh Torah), by Don Yitzchak 
Abarbanel. Sabbioneta: Tobias Foa, 1551. First 
edition.
Title within architectural floral border.
Ownership inscription in Sephardic script on final 
page. Stamps.
145, [1] leaves. Approx. 29 cm. Condition varies, 
most leaves in good to good-fair condition. Stains. 
Significant dampness damage and mold to seven final 
leaves of indexes. Small marginal tears to title page, 
repaired. Tears to final leaf, repaired. Old binding.
First Hebrew book printed in Sabbioneta (Italy).
With Tobias Foa's printers' device on final page.

Opening price: $700

32. ספר לכל חפץ - ונציה, שי"ב - מהדורה יחידה
רבי  מאת  וכהלכה,  משה  כדת  שטרות,  תקון  חפץ,  לכל  ספר 
אליעזר מילי. ונציה, שי"ב ]1552[. נדפס ע"י דניאל בן קורנילייו 

אדיל-קינד ]בדפוס יוסטיניאן[.
ובכל  השער  בדף  דיו  וכתמי  קולמוס  נסיונות  רבים,  רישומים 
דפי הספר )כפי הנראה הספר היה ברשותו של סופר, שעשה בו 

שימוש תדיר והעתיק ממנו שטרות(. 
]16[ דף. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, מעט בלאי. רישומים 

רבים וכתמי דיו. כריכה חדשה.
אדיל-קינד  דניאל  המדפיס  ע"י  שנדפסו  הספרים  הם  מעטים 

בוונציה. ראה: א.מ. הברמן, ארשת ו', עמ' 70-76.

פתיחה: $500 
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 - שט"ז  קרימונה,   - סמ"ק   - גולה  עמודי  ספר   .33
הגהות

ספר עמודי גולה, הנקרא ספר מצוות קטן - סמ"ק, לרבינו יצחק 
ב"ר משה מקורביל. קרימונה, ]שט"ז 1556[. דפוס וויצינצו קונטו. 

מהדורה שניה. שער מאוייר.
רישומי בעלות בכתב יד עתיק )החתימות קצוצות או מחוקות(. 

מעט תיקונים בכת"י.
]8[, קנו, ]5[ דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרע בשולי 
וקרעים  בטקסט,  פגיעה  ללא  נייר,  במילוי  משוקם  השער,  דף 
פגיעות  עם  דפים,  חיתוך  נוסף.  בדף  נייר  בהדבקות  משוקמים 
בטקסט במספר דפים. סימני עש קלים. רישומים. כריכה חדשה.

שנת  בקושטא,  שנדפסה  הראשונה,  ההוצאה  מן  שונה  הנוסח 
תוספות  הגהות,  זו  במהדורה  נוספו  זאת,  מלבד  בערך.   1510

והשמטות.

פתיחה: $700 

33. Amudei Golah – Semak – Cremona, 1556 
– Glosses
Amudei Golah, Sefer Mitzvot Katan – Semak, by 
R. Yitzchak son of R. Moshe of Corbeil. Cremona: 
Vincenzo Conti, [1556]. Second edition. Historiated 
title page. 
Early ownership inscriptions (signatures trimmed 
or deleted). A few handwritten corrections.
[8], 156, [5] leaves. 18.5 cm. Good-fair condition. 
Stains. Marginal tear to title page, not affecting 
text, repaired with paper, and tears to another leaf, 
repaired with paper. Margins of several leaves 
trimmed with damage to text. Minor worming. 
Inscriptions. New binding.

Opening price: $700

/ השגות  טוב  טוב אבן שם  ספר האמונות לרבי שם   .34
החכם רבי משה אלאשקר - פירארה, שי"ו-שי"ז

ודעות והתנגדות לפילוסופיה, מאת  ספר האמונות, בענייני אמונות 
עם:  נדפס   .]1556[ שי"ו-שי"ז  פירארה,  טוב.  שם  אבן  טוב  שם  רבי 
שם  רבי  שכתב  מה  על  אלאשקר  משה  רבי  החכם  שהשיג  השגות 
טוב בספר האמונות שלו נגד הרמב"ם זכרונו לברכה. פירארה, ]שי"ז 

1556[. דפוס אברהם ן' אושקי. מהדורה יחידה של ספר האמונות.
תמוז  התאריך:  מופיע  האמונות  ספר  בשער  ל"השגות".  נפרד  שער 
בשער  שי"ז.  תשרי  התאריך:  מופיע  הספר  שבסוף  בקולופון  שי"ו, 

ה"השגות" מופיע פרט השנה שי"ז.
ספר האמונות הוא ספר פולמוס נגד חכמת הפילוסופיה ובעד חכמת 
הקבלה. המחבר, רבי שם טוב אבן שם טוב, מחכמי ספרד בדור הגירוש, 
במילים  כנגדו  מתבטא  והוא  הרמב"ם  כלפי  חיציו  עיקר  את  מפנה 
הפילוסופיה  מתומכי  היו  הזקן  טוב  שם  רבי  של  ונכדו  בניו  חריפות. 
וממעריצי הרמב"ם ואף היו למפרשיו הגדולים של חיבורו מורה נבוכים 
)נכדו רבי שם טוב השני הוא בעל הפירוש הידוע "שם טוב" על ספר 
זה(. לפי עדות אחד מבני אותו הדור, בעת הגירוש לפורטוגל השליכו 
בליסבון,  הכנסת  בבית  אביהם  ספרי  כל  את  טוב  שם  רבי  של  בניו 
ולכבודו  במז"ל  כנגד הר"מ  היו מתביישים ממה שמדבר אביהם  "כי 
גנזוהו" )ראה על כך: מאיר בניהו, מקור על מגורשי ספרד בפורטוגאל, 
ספונות יא, עמ' רלו-רמד(. ספר האמונות ניצל משריפה בידי הנוצרים 
בפורטוגל יחד עם עוד כתבי-יד חשובים ונפוץ לאחר מכן בהעתקות 
רבות, אחת מהן הגיעה לידי רבי משה )מהר"ם( אלאשקר שהתקומם 
מאד על ביזוי כבודו של הרמב"ם. בתגובה כתב חיבור "השגות" כנגד 
הספר ובו מתבטא בחריפות נגד המחבר, מאשים אותו בזיוף ובכוונות 
זדון, וכותב עליו בין היתר: "האיש הזה המורד והמזייף, הכותב דברים 
כאלו על הרב הגדול... ואם ראוי לחמול על איש כזה ולכסות על קלונו 
וזיופיו...". בראש חיבור ההשגות כותב מהר"ם אלאשקר: "קנא קנאתי 
ליסוד הדת והאמונה שורש המדע... הרב המובהק החסיד הגדול אור 
העולם... הוא הקדוש הרמב"ם ז"ל...". לאורך השגותיו מרבה להתקיף 
את מחבר ספר האמונות, וכותב עליו בין היתר: "נוח לו לזה המשיג 
כותב  היה  ולא  פניו  על  נהפכת  שליתו  שהיתה  או  נברא  היה  שלא 
דברים כאלו על עמוד העולם ובטלים הם דבריו...", ואף דן את הספר 
לשריפה: "תמה אני איך עמדו הראשונים על הספר הזה ולא גזרו לשרפו 
ביום הכפורים שחל להיות בשבת שעשאו לרבינו הרב ז"ל כופר בעיקר 
יותר מהאומות...". השגותיו אלו של מהר"ם אלאשקר נדפסו תחילה 
בתוך ספר השו"ת שלו )סימן קיז(, שנדפס בסביוניטה שי"ד. עם הבאתו 
של ספר האמונות לראשונה על מזבח הדפוס, במהדורה שלפנינו, ראה 
המביא לבית הדפוס, ברוך עוזיאל לבית חזקיטי, חובה לעצמו להדפיס 
יחד עם ספר האמונות את השגותיו של מהר"ם אלאשקר. בהקדמתו, 
שנדפסה מעבר לשער של חיבור ההשגות, כותב ברוך עוזיאל הנ"ל כי 
תלו האשמות שווא ברמב"ם, "כאשר עשה זה המחבר רבי שם טוב 
בספר האמונות...". הוא טוען כי הקב"ה תבע את כבודו של הרמב"ם 
והמחבר לא הצליח להשלים את חיבורו, שכן כל כתבי היד הידועים 
לנכון  ראה  כי  כותב  ולבסוף  בסופם,  חסרים  נמצאו  החיבור  מן  לו 
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בסוף  ולצרפו  אלאשקר  מהר"ם  של  ההשגות  חיבור  את  להדפיס 
הבאים  התלמידים  יטעו  פן  עמו  ושוברו  קול  יהיה  "למען  הספר: 
אחרי הספר הזה ויקבעו הלכה לדורות...". ספר האמונות לא נדפס 

בשנית מאז ועד היום.
בשני הדפים האחרונים של ספר האמונות נדפס קטע מספר הזוהר 
וקרימונה  )הדפסה שקדמה להדפסת הזוהר לראשונה במנטובה 

בשנים שי"ח-ש"כ(.
בשער ספר האמונות, בדף האחרון של הספר ובשער ה"השגות" 
נדפס דגל המדפיס של רבי אברהם ן' אושקי, שבמרכזו איור של 
אצטרולב, ממנו משתלשל עוגן, עם הכיתוב "קויתי ה' קותה נפשי 
יי' יחליפו  "וקוי  .A.U והכיתוב:  ולדברו הוחלתי", ראשי התיבות 

כח...". 
חותמות של בית מדרש "עץ חיים" ו-"סעדת בחורים" )אמשטרדם(. 
אשכנזית  בכתיבה  ]קצוצה[  הגהה  האחרון.  בדף  צנזורה  רישום 

בדף ו/2.
קיו; ]16[ דף. 19 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. קרעים 
פגיעה  עם  שאחריו,  הדפים  ובשלושת  השער  בדף  משוקמים 
וחיסרון במסגרת השער המאויירת. סימני עש קלים. כריכה ישנה, 

עם פגמים.

פתיחה: $800 

34. Sefer HaEmunot by Rabbi Shem 
Tov ibn Shem Tov / Hasagot by Rabbi 
Moshe Alashkar – Ferrara, 1556
Sefer HaEmunot, on beliefs and opposition 
to philosophy, by R. Shem Tov ibn Shem 
Tov. Ferrara: Abraham ibn Usque, 1556. 
Printed with: Hasagot, by R. Moshe Alashkar 
– objections to the arguments of R. Shem Tov 
against the Rambam in Sefer HaEmunot. 
Ferrara: Abraham ibn Usque, [1556]. Only 
edition of Sefer HaEmunot. 
Divisional title page for Hasagot. 
Sefer HaEmunot is a polemic work against 
philosophy and in support of Kabbalah. 
The author, R. Shem Tov ibn Shem Tov, a 
Torah scholar in pre-expulsion Spain, directs 
most of his strongly-worded criticism at the 
Rambam. A transcript of this work reached 
R. Moshe Alashkar, who vehemently rose to 
the Rambam's defense in his Hasagot, with 
sharp criticism of R. Shem Tov ibn Shem 
Tov. When publishing the present edition 
of Sefer HaEmunot, the publisher felt it his 
duty to print together with it the objections 
of R. Moshe Alashkar (first published in 
his responsa work, Sabbioneta 1554). Sefer 
HaEmunot was never reprinted.
Gloss (trimmed) in Ashkenazic script on p. 
6b. Stamps.
116; 16 leaves. 19 cm. Most leaves in good 
condition. Stains. Tears to title page and 
three following leaves, affecting title page 
border (with some loss), repaired. Minor 
worming. Old binding, with damage.

Opening price: $800

35. ספר אבן בחן - קרימונה, שי"ח
ספר אבן בחן, דברי מוסר והלכות דרך ארץ, מאת רבי קלונימוס בן קלונימוס. 

קרימונה, שי"ח ]1558[. דפוס ויצנצו קונטי.
רישומי בעלות בדף השער, מחוקים בחלקם. 

לב דף. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים )בהם כתמי רטיבות כהים( ובלאי. 
קלף.  מקורית, עם שדרת  כריכה  בטקסט.  פגיעה  ללא  בדף השער,  קרעים 

פגמים וסימני עש בכריכה.

פתיחה: $300 

35. Even Bochen – Cremona, 1558
Even Bochen, ethics and laws of proper behavior, by R. 
Kalonymus son of Kalonymus. Cremona: Vincenzo Conti, 
1558.
Ownership inscriptions on title page, partially deleted. 
32 leaves. 19 cm. Good-fair condition. Stains (including dark 
dampstains) and wear. Tears to title page, not affecting text. 
Original binding with vellum spine. Damage and worming 
to binding. 

Opening price: $300

3435



34

מרץ 2021

36. ספר רב מרדכי - ריווא דטרינטו, שי"ט
הכהן  מרדכי  רבי  מאת  הש"ס,  על  חידושים  מרדכי,  רב  ספר 

אשכנזי. ריווא דטרינטו, שי"ט ]1558[. ]דפוס אנטוניאו ברואין[.
בסוף  שנדפס  מרדכי",  "סמני  החלק  של  אחרונים  דף  מה  ללא 

הספר עם דף שער נפרד.
כסף  "קנין  השער:  דף  בראש  איטלקית  בכתיבה  בעלות  רישום 
"גואל  מזרחית:  בכתיבה  נוסף  רישום  מודי'---]?[".  רפאל  כמ' 
אחרון חיים שלמה פראנקו ס"ט" ]מחכמי ודייני הספרדים בצפת, 

בסביבות השנים תקצ"ה-תר"ב[. 
קן; ]1[, קנד-קצב דף. ללא מה הדפים האחרונים. 32 ס"מ. מצב 
בינוני. כתמים )בהם כתמי רטיבות גדולים( ובלאי. עקבות רטיבות, 
קרעים  הדפים.  מן  רבים  של  העליון  בחלקם  פטריה  סימני  עם 
קטנים, חלקם משוקמים, בשולי דף השער ודפים ראשונים. סימני 
במספר  צנזורה  מחיקות  דפים.  במספר  בטקסט  פגיעות  עם  עש, 

דפים ורישומי צנזורה בעמוד האחרון. כריכה חדשה.

פתיחה: $500 

36. Rav Mordechai – Riva di Trento, 1558
Rav Mordechai, Talmudic novellae, by R. Mordechai 
HaKohen Ashkenazi. Riva di Trento: [Antonio 
Bruin], 1558. 
Without the final 45 leaves of the Simanei Mordechai 
section, printed at the end of the book with a separate 
title page.
Ownership inscription in Italian script at the top 
of the title page: "Acquired by R. Refael Mode---
[?]". Another inscription in Oriental script: "Chaim 
Shlomo Franco" (a Sephardic Torah scholar and 
dayan in Safed, ca. 1835-1842).
150; [1], 154-192 leaves. Without final 45 leaves. 32 cm. 
Fair condition. Stains (including large dampstains) 
and wear. Traces of past dampness, with mold stains 
to upper part of many leaves. Small marginal tears to 
title page and first leaves, repaired in part. Worming, 
affecting text on several leaves. Censor's deletions 
on several leaves and censorship inscription on final 
page. New binding.

Opening price: $500

 - - מהדורה ראשונה של הפירוש מבוא שערים  לובלין, של"ד   - פירוש מבוא שערים  דורא, עם  ספר שערי   .37
חתימות והגהות אשכנזיות עתיקות

רבי  מאת  והיתר,  איסור  בענייני  הלכות  פסקי  דורא,  שערי  ספר 
יצחק הלוי מדורא, עם פירוש מבוא שערים, מאת רבי נתן שפירא 
בן מרדכי  קלונימוס  רבי  דפוס   .]1574 ]של"ד  לובלין,  ]מהרנ"ש[. 

יפה. מהדורה ראשונה של הפירוש מבוא שערים.
שער מאויר.

בר  "אברהם  של  עתיקה  אשכנזית  בכתיבה  ורישומים  חתימות 
רפאל זצ"ל", הכותב כי קנה את הספר בפרנקפורט בשנת ש"ן.

בדפים כו/2, וקז/2, הגהות ארוכות בכתיבה אשכנזית משנות הש'.
בדף  חתימה  טויסק".  "דוד  השער:  בדף  יותר  מאוחרת  חתימה 

שאחרי השער: "יוסף לייפן".
הפסק  מספרי  הוא  ה-13,  במאה  שהתחבר  דורא,  שערי  הספר 
מובא  והוא  והיתר,  איסור  בענייני  ביותר  והחשובים  היסודיים 
פעמים רבות אצל עמודי ההוראה, ה"בית יוסף" והרמ"א. במשך 
הדורות נכתבו בשולי הגליונות של כתבי היד של החיבור הגהות 
רבות מאת חכמי הדורות, ראשונים ואחרונים. הידועות שבהן הן 

הגהותיו של רבי ישראל איסרלן, בעל "תרומת הדשן". על החיבור 
ועל ההגהות התחברו כמה פירושים מגדולי האחרונים, בהם רבי 
עד  ה"לבושים".  בעל  יפה  מרדכי  ורבי  המהרש"ל  שפירא,  נתן 
האשכנזי  החיבור  דורא"  "שערי  היה  ערוך",  ה"שלחן  להדפסת 
בשמות  גם  נודע  הספר  והיתר.  איסור  בענייני  ביותר  החשוב 
"שערים" )על שם עשרת השערים שבו(, ו"איסור והיתר". הספר 
"תורת חטאת" של הרמ"א מסודר על פי סדר שעריו של ה"שערי 
ניתן  דורא"  ה"שערי  של  הרבה  ותפוצתו  חשיבותו  על  דורא". 
ללמוד מדברי הרמ"א בהקדמתו ל"תורת חטאת": "שערי דורא... 
מורגל ונמצא ביד כל אדם... שערי דורא תקנו לדורו שהיו גדולים 
וחכמים, והיו קצור דבריו מספיקים להם... עכשיו בדור האחרון 
הזה אשר נעתק ונדפס הספר הזה כמה פעמים, כי כל אדם חושק 
בו לרוב קצורו, ורוצה ללמוד תורת איסור והתר על רגל אחד, ועל 
ידי זה נפלו הספרים ההם ביד רבים קטנים וגדולים... עשו לספר 

הנזכר פירושים ותוספות...". 
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המהדורה שלפנינו היא המהדורה החמישית של הספר )שנדפס 
ה"שערי  ומהדורות  מאחר  רצ"ד(.  בשנת  בקראקא  לראשונה 
דורא" נדפסו כל אחת על פי כתב-יד אחר, ניתן במידה מסוימת 
להחשיב כל אחת מן המהדורות שנדפסו בשנות הש' כ"מהדורה 
ראשונה". מלבד זאת, במהדורה שלפנינו נדפס לראשונה הפירוש 
"מבוא שערים" מאת רבי נתן שפירא ]מהרנ"ש[. הפירוש הוא הן 
מהרנ"ש  עליו.  שנכתבו  הרבות  ההגהות  על  והן  הספר,  גוף  על 
אחר".  "נוסח  הגליון  על  הוסיף  וגם  החיבור  גוף  את  הגיה  אף 
במהדורה זו לא נדפסו הלכות נדה, מכיון שלא התפרשו על ידי 
מכנה  פה,  בסימן  דורא",  ל"שערי  בפירושו  המהרש"ל  מהרנ"ש. 
את המהדורה עם פירוש מהרנ"ש )כשעוד היתה מועתקת בכתבי-

יד( בשם "איסור והיתר של מהר"ר נתן". 
קט דף. הדף האחרון – דף קי – הוא כפי הנראה צילום על נייר ישן. 
28.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים )בהם כתמי דיו( ובלאי. קרעים וסימני 
עש בדף השער, עם פגיעה במסגרת השער. הדבקות נייר לחיזוק 
בגב השער. קרעים וסימני עש במספר דפים, עם פגיעה בטקסט. 

רישומים. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $1000 

37. Shaarei Dura, with the Mevo She'arim 
Commentary – Lublin, 1574 – First Edition 
of the Mevo She'arim Commentary – Early 
Ashkenazic Signatures and Glosses
Shaarei Dura, halachic rulings on the laws of 
Kashrut, by R. Yitzchak HaLevi of Dura (Düren), 
with the Mevo She'arim commentary, by R. Natan 
Shapiro (Maharnash). Lublin: Kalonymus son of 
Mordechai Jaffe, [1574]. First edition of the Mevo 
She'arim commentary.
Historiated title page.
Signatures and inscriptions in early Ashkenazic 
script, by "Avraham son of R. Refael", attesting that 
he acquired the book in Frankfurt in 1590.
Lengthy glosses in early Ashkenazic script on pp. 
26b and 107b.
Shaarei Dura, composed in the 13th century, is one 
of the most important works on the laws of Kashrut, 
and is quoted extensively by both the Beit Yosef and 
the Rama. Until the printing of the Shulchan Aruch, 
Shaarei Dura was the primary Ashkenazic work on 
the laws of Kashrut.
This is the fifth edition of this work (first printed in 
Krakow, 1534). Since each edition of Shaarei Dura 
was printed based on a different manuscript, all the 
editions published in the 16th century are in effect 
first editions. This is also the first edition of Mevo 
She'arim by R. Natan Shapiro. 
109 leaves. Final leaf – leaf 110 is probably a 
photocopy on old paper. 28.5 cm. Good condition. 
Stains (including ink stains) and wear. Tears and 
worming to title page, affecting border. Title page 
reinforced with paper on verso. Tears and worming 
to several leaves, affecting text. Inscriptions. New 
leather binding.

Opening price: $1000

38. ספר שאלות להחכם שאול הכהן - ונציה, של"ד - 
מהדורה יחידה

ספר "שאלות להחכם כה"ר שאול הכהן זלה"ה", ביאורים על מורה 
נבוכים מדון יצחק אברבנאל, רבי יוסף ג'יקטליה וחכמים נוספים. 

ונציה, של"ד ]1574[. דפוס זואן די גארה. מהדורה יחידה.
ופילוסופיה,  מחשבה  בענייני  שאלות  מופיעות  הספר  בראש 
אליהו  רבי  של  )תלמידו  מקנדיאה  הכהן  שאול  רבי  ששאל 
יצחק אברבנאל, עם תשובותיו של אברבנאל,  דון  דלמדיגו( את 
בהן ביאוריו על ספר מורה נבוכים להרמב"ם. בספר כלולים גם 
נגרי, פירוש  באורים על מורה נבוכים מאת רבי משה בן יהודה 
על כ"ה ההקדמות לחלקו השני של מורה נבוכים, מאת אבו בכר 
יצחק  רבי  ידי  על  מערבית  )תורגם  הפרסי  אל-תבריזי  מחמד  בן 

הקרטבי(, ובאורים על המורה מאת רבי יוסף ג'יקטילייא.
קלים.  רטיבות  טוב. כתמים. עקבות  ס"מ. מצב   20.5 דף.  לא  כו; 
אחרונים.  דפים  מספר  בשולי  נייר  הדבקות  בודדים.  עש  סימני 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $800 
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39. ספר מקראי קדש - ונציה, שמ"ו
והאהבה  היראה  מצוות  על  ראשון  חלק  קדש,  מקראי  ספר 
יוסף  רבי  וטעמי המצוות, מאת  סודות  על  וחלק שני  ושורשיהן, 
מהדורה  דגארה.  זואן  דפוס   .]1586[ שמ"ו  ונציה,  סאמיגה. 

ראשונה.
ו, קיו דף. 19 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים )בהם כתמי רטיבות(. 
סימני עש, עם פגיעות בטקסט. הקדשה בכתב-יד )משנת תרצ"ב( 

בעמוד השער. כריכה ישנה, עם פגמים. 

פתיחה: $500 

38. She'elot LehaChacham Shaul HaKohen – 
Venice, 1574 – Only Edition
She'elot LehaChacham R. Shaul HaKohen, 
commentaries on Moreh Nevuchim by Don Yitzchak 
Abarbanel, R. Yosef Gikatilla and other Torah 
scholars. Venice: Zuan di Gara, 1574. Only edition.
The book begins with philosophical questions 
addressed by R. Shaul HaKohen of Candia (disciple 
of R. Eliyahu Delmedigo) to Don Yitzchak Abarbanel, 
with the latter's answers, including his commentaries 
to Moreh Nevuchim by the Rambam. The book also 
includes commentaries to Moreh Nevuchim by R. 
Moshe son of Yehuda Nagari, commentary to the 
25 propositions at the beginning of Part II of Moreh 
Nevuchim, by Abu Bakr ibn Muhammad al-Tabrisi 
(translated from Arabic by R. Yitzchak of Cordoba), 
and commentaries to Moreh Nevuchim by R. Yosef 
Gikatilla.
26; 31 leaves. 20.5 cm. Good condition. Stains. Minor 
traces of past dampness. Some worming. Marginal 
paper repairs to final leaves. New leather binding. 

Opening price: $800

39. Mikra'ei Kodesh – Venice, 1586 
Mikra'ei Kodesh, Part I – on the commandments to 
fear and love G-d and their principles; Part II – on 
the hidden aspects and reasons of the Mitzvot, by 
R. Yosef Samega. Venice: Zuan di Gara, 1586. First 
edition.
6, 116 leaves. 19 cm. Fair-good condition. Stains 
(including dampstains). Worming, affecting text. 
Handwritten dedication (dated 1932) on title page. 
Old binding, with damage.

Opening price: $500

רישומי   - שס"ב  ונציה,   - והממכר  המקח  ספר   .40
בעלות של רבני תוניס

 .]1602[ שס"ב  ונציה,  גאון.  האי  רב  מאת  והממכר,  המקח  ספר 
דפוס זואן דגארה. מהדורה ראשונה.

של  "זה  מתוניס:  חכמים  שמות  עם  בעלות  רישומי  השער  בדף 
החו"ש הרו"מ ר' אברהם אבוקארה יצ"ו" )יתכן והוא רבי אברהם 
אבוקארה בעל "בן אברהם", ליוורנו תרמ"ב(, "ר' משה זמור יצ"ו" 
)כנראה רבי משה זמור, מדייני תוניס במאה ה-19, מחבר הספר 

"בן מז"ה", תוניס תרנ"ד(.
שתי הגהות )בדף צג ובדף צו(.

עם  עש,  סימני  ובלאי.  כתמים  בינוני.  מצב  ס"מ.   19 דף.   ]1[ צז, 
דפים  ומספר  השער  דף  בשולי  קטנים  קרעים  בטקסט.  פגיעות 

נוספים, עם פגיעות במסגרת השער. כריכה ישנה ובלויה.

פתיחה: $300 
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40. HaMekach VehaMimkar – Venice, 1602 – 
Ownership Inscriptions of Tunisian Rabbis
HaMekach VehaMimkar, by R. Hai Gaon. Venice: 
Zuan di Gara, 1602. First edition. 
Ownership inscriptions with names of Tunisian rabbis 
on the title page: "R. Avraham Abukara" (possibly R. 
Avraham Abukara author of Ben Avraham, Livorno 
1882), "R. Moshe Zemmour" (presumably R. Moshe 
Zemmour, a dayan of Tunis in the 19th century, 
author of Ben Mazeh, Tunis 1894). 
Two glosses (on leaves 93 and 96).
97, [1] leaves. 19 cm. Fair condition. Stains and wear. 
Worming, affecting text. Small marginal tears to title 
page and several other leaves, affecting title page 
border. Old, worn binding.

Opening price: $300

41. ספר שאלות ותשובות מהר"י בן לב - ונציה, שס"ו
חידושים  עם  רביעי,  ספר  לב,  בן  מהר"י  ותשובות  שאלות  ספר 
דפוס   .]1606[ שס"ו  ונציה,  זרה.  עבודה  ומסכת  קדושין  ממסכת 

זאניטו זאניטי. מהדורה שניה. 
יצ"ו".  אלטראס  אהרן  "הצעיר  ל/1:  ובדף  השער  בדף  חתימות 

רישום בדף השער: "אלמנת מוהר"ם אבולעפייא".
מצב  ס"מ.   18.5 כסדרם.  שלא  נכרכו  סט-עב  דפים  דף.   ]4[ עח, 
בינוני. כתמים. סימני עש בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות 
פגיעות  עם  דפים  במספר  קרעים  דבק.  בנייר  משוקמים  בטקסט, 

בטקסט. חותמת. כריכה חדשה.

פתיחה: $300 

41. Responsa Mahari Ben Lev – Venice, 1606 
Responsa Mahari Ben Lev, book four, with novellae 
on Tractates Kiddushin and Avoda Zara. Venice: 
Zanetto Zanetti, 1606. Second edition. 
Signatures and inscriptions on the title page and on 
p. 30a.
78, [4] leaves. Leaves 69-72 bound out of sequence. 18.5 
cm. Fair condition. Stains. Worming to title page and 
other leaves, affecting text, repaired with tape. Tears 
to several leaves, affecting text. Stamp. New binding.

Opening price: $300

42. ספר בית נאמן - ונציה, שפ"א - מהדורה יחידה
וגמילות חסדים",  ועבודה  ספר בית נאמן, דרשות בעניין "תורה 
מאת רבי יצחק ביגה. ונציה, "שנות השלום לפ"ק" ]שפ"א[ 1621. 

דפוס ייואני קאיון. מהדורה יחידה.
המחבר, רבי יצחק ביגה, מחכמי שאלוניקי, כיהן כדרשן ומרביץ 
רבי  בולגריה; בה פעל מרן  ניקופול,  )כיום:  ניקופולי  בעיר  תורה 
קורותיו  את  מספר  המחבר  ארצה(.  עלותו  בטרם  קארו  יוסף 
ובית  בית הכנסת  "לבנין  בהקדמתו. הדרוש הראשון בספר הוא 

המדרש והקדש לעניין שבנו כאן בעיר ניקופולי". 
חתימה בדף השער )דהויה בחלקה(: "שלמה אבודרהם". 

ועובש  רטיבות  עקבות  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   27 דף.  קיח 
במספר דפים. קרעים חסרים וסימני עש קשים בדף השער ובדפים 
רבים נוספים, עם פגיעות משמעותיות בטקסט, משוקמים במילוי 
ממסגרת  חלקים  של  בצילום  השלמות  )כולל  נייר  ובהדבקות 
השער(. הספר כולו עבר שיקום מקצועי, ניקוי והשלמת שוליים. 

הגהות ורישומים )בכתיבה מאוחרת(. כריכה חדשה.

פתיחה: $600 

42. Bayit Ne'eman – Venice, 1621 – Only Edition
Bayit Ne'eman, homilies about Torah, worship of 
G-d and lovingkindness, by R. Yitzchak Beja. Venice: 
Giovanni Cajon, 1621. Only edition. 
The author, R. Yitzchak Beja, was a preacher and 
Torah disseminator in Nikopol (Bulgaria). He relates 
his life story in the preface. 
Signature on title page.
118 leaves. 27 cm. Fair condition. Stains. Traces of 
past dampness and mold stains to several leaves. 
Open tears and extensive worming to title page 
and many other leaves, with significant damage 
to text, repaired with paper (including photocopy 
replacement of parts of title border). Entire book 
professionally restored, cleaned and remargined. 
Glosses and inscriptions (late). New binding.

Opening price: $600
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43. ספר תולעת יעקב - קושטא, ש"כ - מהדורה ראשונה
ספר תולעת יעקב, פירוש על התפילות "בארבעה פנים: פשט, רמז, 
דין, סוד", וסודות מועדי השנה, מאת המקובל רבי מאיר אבן גבאי. 

קושטא, ]ש"כ 1560[. מהדורה ראשונה.
המחבר, רבי מאיר אבן גבאי, מחשובי המקובלים בתקופת גירוש 
ספרד. לצד ספר תולעת יעקב חיבר ספרים חשובים בתורת הקבלה, 

ביניהם ספר עבודת הקודש וספר דרך אמונה. 
רישומי בעלות בדף השער. כולם מחוקים בדיו, מלבד רישום אחד 
אשר  יאושע  מ"ז  הרב  ממוה"ר  נתונה  מתנה  "זה"ש  נמחק:  שלא 
יוסף שבתי  רבי  ישפ"ה הוא  זיע"א הצעיר ישפ"ה".  זצוק"ל  פרחי 
שייך  היה  הספר  כי  נראה  הרישום  מן  ירושלים.  מחכמי  פרחי, 
ירושלים.  מחכמי  הוא  אף  פרחי,  אשר  יהושע  רבי  לזקנו  תחילה 
בודדות  הגהות  פערילמאן".  "אלימלך  מקומות:  במספר  חותמות 

במספר דפים.
)בהם  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  עבה.  נייר  ס"מ.   18.5 דף.   ]79[
כתמי רטיבות גדולים(. בדף השער ובמספר דפים מודבקות פיסות 
פגיעה  עם  האחרונים,  הדפים  שני  בשולי  קרעים  לשיקום.  נייר 
פגיעה  דפים עם  סימני עש. חיתוך  קלה בטקסט באחד מהדפים. 

בכותרות הדפים. כריכת עור חדשה. 
בחלק מהעותקים מופיע לאחר דף השער דף נוסף עם שיר מודפס 
)ככל הנראה מאת המביא לבית הדפוס(. דף זה לא נמצא בעותק 
שלפנינו. על שינויים קלים בין עותקים שונים: ראה: א' יערי, הדפוס 
העברי בקושטא, ירושלים תשכ"ז, מס' 159 )שם נרשמו ]77[ דף, 
לעומת ]80[ דף שנרשמו במפעל הביבליוגרפיה, כולל הדף הנוסף(. 

פתיחה: $1000 

43. Tolaat Yaakov – Constantinople, 1560 – First 
Edition
Tolaat Yaakov, commentary on the prayers using the 
Pardes approaches, and secrets of the festivals, by the 
kabbalist R. Meir ibn Gabbai. Constantinople, [1560]. 
First edition.
The author, R. Meir ibn Gabbai, was a prominent 
kabbalist at the time of the Spanish expulsion. 
He authored other important kabbalistic works, 
including Avodat HaKodesh and Derech Emunah.
Ownership inscriptions on the title page, mostly 
deleted with ink, apart from one inscription, attesting 
that R. Yosef Shabtai Farhi (Yashpeh), a Jerusalemite 
Torah scholar, received the book from his grandfather 
R. Yehoshua Asher Farhi (also a Jerusalemite Torah 
scholar). 
Stamps. A few glosses. 
[79] leaves. 18.5 cm. Thick paper. Good-fair condition. 
Stains (including large dampstains). Paper repairs to 
title page and several other leaves. Marginal tears to 
two final leaves, slightly affecting text on one leaf. 
Worming. Leaves trimmed with damage to headings. 
New leather binding. 
Without leaf of printed poem following title page, 
included in some copies only. 

Opening price: $1000
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- ריווא  ג'יקאטיליה  יוסף  ספר שערי אורה, לרבי   .44
דטרינטו, שכ"א

ספר שערי אורה, יסודות חכמת הקבלה, מאת המקובל רבי יוסף 
ג'יקאטיליה. ריווא דטרינטו, ]שכ"א 1561[. ]דפוס יעקב מרקריאה[. 

מהדורה ראשונה.
"שלי  האחרון:  ובדף  השער  בדף  איטלקית(  )בכתיבה  חתימות 
לבית  משה  "הצעיר  זלה"ה";  טוביה  בכמ"ר  ברוך  לבית  משה 
ברוך בכמ"ר טוביה ז"ל". מספר הגהות בכתיבה איטלקית )חלקן 

קצוצות(. 
רטיבות  כתמי  )בהם  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   20 דף.  פד 
משוקמים  וקרעים  השער,  דף  בשולי  קטנים  קרעים  רבים(. 
בהדבקות נייר בשולי מספר דפים, ללא פגיעה בטקסט. מחיקות 

צנזורה. רישום צנזורה בדף פ/2 ובדף האחרון. כריכה חדשה.
בו  הקולופון,  פי  על  נקבעה  שלפנינו  הספר  של  ההדפסה  שנת 
כותבים המדפיסים: "התהלה לנורא שזכנו להשלים שערי אורה, 
והמחזיק כל בדק, יסייענו לסיים ספר שערי צדק...". הדפסתו של 
ספר שערי צדק בריווא דטרינטו הסתיימה בט"ו אלול שנת שכ"א 
קדם  שלפנינו  הספר  הדפסת  סיום  כן  ואם  שם(,  הקולופון  )לפי 
זו נדפס ספר  לסיום הדפסת ספר שערי צדק. במקביל למהדורה 
מהדורת  של  בקולופון  במנטובה.  גם  שנה  באותה  אורה  שערי 
תמוז  לחדש  ב"עשרים  נסתיימה  ההדפסה  כי  נכתב  מנטובה 

שכ"א". ייתכן שהמהדורה שלפנינו קדמה לה במקצת. 

פתיחה: $1000 

44. Shaarei Orah, by R. Yosef Gikatilla – Riva di 
Trento, 1561
Shaarei Orah, principles of Kabbalah, by R. Yosef 
Gikatilla. Riva di Trento: [Jacob Marcaria, 1561]. First 
edition.
Signatures and glosses in Italian script.
84 leaves. 20 cm. Good-fair condition. Stains 
(including many dampstains). Small marginal tears 
to title page, and marginal tears to other leaves 
repaired with paper, not affecting text. Censor's 
deletions. Censorship inscription on p. 80b and final 
leaf. New binding. 

Opening price: $1000

ריווא   - ג'יקאטיליה  יוסף  לרבי  צדק,  שערי  ספר   .45
דטרינטו, שכ"א

הקבלה  פנימה  היכל  אל  לבא  מעשיהו  "כל   - צדק  שערי  ספר 
ועשר  כינויי שמות הקודש  כללים לחכמת הקבלה,   - האלהית" 
הספירות, מאת הגאון המקובל רבי יוסף בן קרניטול ]ג'יקאטיליה[. 
מהדורה  מרקריאה[.  יעקב  ]דפוס   .]1561 ]שכ"א  דטרינטו,  ריווא 

ראשונה.
רישומי  האחרון  בעמוד  איטלקית.  בכתיבה  הגהה  יא/2  בדף 

צנזורה בכתב-יד )באיטלקית(, מהשנים: 1598, 1613, 1626.
נב דף. 20 ס"מ בקירוב. שוליים רחבים. מצב טוב. כתמים )כתמי 

רטיבות(. 
· כרוך בתחילתו: ספר שערי אורה, יסודות חכמת הקבלה, מאת 

המקובל רבי יוסף ג'יקאטיליה. וורשא, תרמ"ג 1883.
טוב-בינוני.  מצב  ושביר.  יבש  נייר  בקירוב.  ס"מ   20 דף.  קו   ,]2[

כתמים, קרעים ובלאי.
2 ספרים בכרך אחד. כריכה ישנה.

פתיחה: $800 

45. Shaarei Tzedek, by R. Yosef Gikatilla – Riva 
di Trento, 1561
Shaarei Tzedek, kabbalistic methodology, Divine 
names and Ten Sefirot, by R. Yosef son of Karnitol 
[Gikatilla]. Riva di Trento: [Jacob Marcaria, 1561]. 
First edition.
Gloss in Italian script. Handwritten censorship 
inscriptions.
52 leaves. Approx. 20 cm. Wide margins. Good 
condition. Stains (dampstains).
· Bound at beginning: Shaarei Orah, principles of 
Kabbalah, by R. Yosef Gikatilla. Warsaw, 1883.
[2], 106 leaves. Approx. 20 cm. Dry, brittle paper. 
Good-fair condition. Stains, tears and wear.
2 books in one volume. Old binding.

Opening price: $800
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46. ספר יפה נוף - ונציה, אחר של"ב - מהדורה ראשונה של פיוטי 
האר"י "אזמר בשבחין", "אסדר לסעודתא" ו"בני היכלא" - הגהות

ספר יפה נוף, ספר אגרות )אגרון( בענייני משא ומתן, הלוואות ומסחר, ותפילות 
ופיוטים שונים. ונציה, ]אחרי של"ב 1572[. דפוס זואן די גארה.

בדף מ' נדפסו לראשונה שלושת פיוטי האר"י המפורסמים לסעודות שבת: "אזמר 
היכלא".  ו"בני  סעודתא"(  "אסדר  הנוסח  )לפנינו  לסעודתא"  "אסדר  בשבחין", 
אלה  פיוטים  שלושה  לפני  באקרוסטיכון.  האר"י  של  שמו  רמוז  אלה  בפיוטים 
)שנדפסו עם ניקוד( מופיעה הכותרת: "שירים מעולים כספירים אשר שר החכם 
החסיד האלהי מהר"ו יצחק אשכנזי זצ"ל, לכבוד השבת ושלוש סעודות שלו". 
פיוטים אלה של האר"י מושרים כיום ברבות מקהילות ישראל על שולחן השבת, 

ובספר שלפנינו הם נדפסו לראשונה.
בדף שלפניו נדפסו פיוטים נוספים מאת האר"י: "פיוטים נאים לזמר בבוקר לאל 
חוקר, תקנם נאמנם השלם המקובל האלדי מהר"ר יצחק אשכנזי ז"ל" )הפיוטים: 
"אלי אלי למה עזבתני שמתני בשביה...", "מה לך יצרי תמיד תרדפני...", "חומל 

טוב צורי אל תסתר ממני..."(. 
אב  בה'  )נפטר  המתים  בברכת  הספר  ובסוף  השער  בדף  נזכר  האר"י  של  שמו 

של"ב(, ומכאן שהספר נדפס לאחר שנת של"ב. 
לנוסח  מתייחסת  ההגהה  בחלקה.  קצוצה  ארוכה,  הגהה  השער  לעמוד  מעבר 
יצחק  נאם  פשוט  נ"ל  "וזה  בסופה:  חתומה  והיא  כח,  בדף  שנדפס  מתנה  שטר 
)חלקן  נוספות  הגהות  הספר  בדפי  התפ"ב...".  שנת  ניסן  לח'  פראנס]יס?[... 
קצוצות(, באחת מהן נכתב: "...וכן עשיתי מעשה ושלחתי לקושט]?[ יע"א". בדף 
יב רישום: "זה הספר של המשכיל טודרוס הלוי יצ"ו שנשאלו להמשכיל דוד הלוי 

יצ"ו". 
נוספות. 17.5  עותק חסר. מ דף. חסרים 6 דפים אחרונים, עם תפילות ובקשות 
פגיעה  עם  דפים  חיתוך  רטיבות(.  כתמי  )בהם  כתמים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ. 

בכותרות או בטקסט בראש העמודים. קרע חסר בדף השער, עם פגיעה במסגרת השער, משוקם. קרע בדף נוסף, משוקם בהדבקת נייר. סימני 
עש במספר דפים. כריכה ישנה.

על מקורותיו של הספר ועורכו המשוער, ראה: מ' בניהו, אסופות, ז, תשנ"ג, עמ' כט-סח.

פתיחה: $500  

46. Yefeh Nof – Venice, After 1572 – First Edition of the Piyyutim Azamer BiShvachin, Asader LiSeudata 
and Bnei Heichala by the Arizal – Glosses
Yefeh Nof, texts for business letters; with various prayers and piyyutim. Venice: Zuan di Gara, [after 1572]. 
This book features three famous piyyutim for Shabbat meals by the Arizal – Azamer BiShvachin, Asader LiSeudata 
and Bnei Heichala, printed here for the first time, on leaf 40. These piyyutim are acrostics of the name of the Arizal, 
and are sung until this day in many Jewish homes during the Shabbat meals. Other piyyutim by the Arizal on leaf 
39. 
The Arizal is mentioned on the title page and at the end of the book with the blessing for the deceased; the book 
was therefore evidently printed after 1572.
Lengthy gloss on verso of title page, signed "Yitzchak Franc[is?] and dated 1722. Other glosses in the book.
Incomplete copy. 40 leaves. Lacking 6 final leaves, with additional prayers and supplications. 17.5 cm. Fair-good 
condition. Stains (including dampstains). Leaves trimmed, affecting headings or text at top of pages. Open tear to title 
page, affecting border, repaired. Tear to another leaf, repaired with paper. Worming to several leaves. Old binding. 

Opening price: $500

47. ספר עשרה מאמרות לרמ"ע מפאנו - מהדורה 
ראשונה - ונציה, שנ"ז

ספר עשרה מאמרות, מאת רבי מנחם עזריה )הרמ"ע( מפאנו. 
ונציה, ]שנ"ז 1597[. דפוס זואן דגארה. מהדורה ראשונה. 

הספר "עשרה מאמרות", שלפנינו מהדורתו הראשונה, כולל 
של  השלם  חיבורו  מתוך  "מאמרים"  שלושה  רק  למעשה 
בנפרד  נדפסו  האחרים  המאמרים  מן  כמה  מפאנו.  הרמ"ע 

בזמנים שונים. 
גדול  )הרמ"ע( מפאנו )ש"ח-ש"פ(,  המחבר, רבי מנחם עזריה 
כתבו  הדורות  גדולי  הפוסקים.  ומגדולי  באיטליה  המקובלים 
גדולת  ואודות  הרמ"ע  של  קדושתו  אודות  נפלאים  דברים 
"אבי  כינהו  סופר"  ה"חתם  בנסתר.  והן  בנגלה  הן  חיבוריו, 
סימן  חיים,  אורח   - א'  חלק  סופר,  חתם  )שו"ת  המקובלים" 
מגדרו כשהוא  יוצא  היעב"ץ   - יעקב עמדין  רבי  הגאון  קנט(. 
מכביר בהלל ותשבחות על גדולתו וקדושתו של הרמ"ע, ובין 
היתר כותב עליו: "ברם זכור אותו איש לטוב החכם האלוקי 
חכמת  כי  מאמרות...  עשרה  בעל  ז"ל  הרמ"ע  ורבינו  מורינו 
הוא  הלא  נבחרים...  מפז  יקרים,  דבריו  כל  בקרבו...  אלקים 
הרמ"ע ז"ל איש חמודות המולך בחכמת האמת ובכל תושיה 
לו עשר ידות, ומי בכל בית הזוהר כמוהו נאמן... ודבר ה' בפי 
ז"ל אמת מוכרח בלי ספק... שכל דבריו צדקו יחדיו,  הרמ"ע 
בספר  נודעת  חכמתו  גדולת  ותוקף  ועיקש...  נפתל  בהם  אין 
המאמרות שהם בוודאי אמרות טהורות... אוצר בלום לתורה 
ולתעודה הרמ"ע ז"ל..." )שו"ת שאילת יעב"ץ, חלק א', סימן 

לג(.
יא, יג-פ דף. דף יב חסר )הושלם בצילום(. בסוף הספר נכרך דף 
נוסף שאינו שייך לספר )משו"ת מהר"ם אלשקר, ונציה שי"ד(. 
19 ס"מ. מצב בינוני. כתמים )בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים 
במספר דפים( ובלאי. מספר קרעים. סימני עש בדף השער, עם 
פגיעה קלה במסגרת השער, משוקמים בהדבקות נייר. סימני 
עש בדפים נוספים, בעיקר בשוליים, עם פגיעה קלה בטקסט 
גלילאה"  "איש  צנזורה על המילים  במספר מקומות. מחיקת 

בשער. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300 
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47. Asara Maamarot by the Rama of Fano – First 
Edition – Venice, 1597
Asara Maamarot, by R. Menachem Azaria (the Rama) 
of Fano. Venice: Zuan di Gara, [1597]. First edition.
The book Asara Maamarot actually only includes 
three essays from the complete composition of 
the Rama of Fano. Some of the other essays were 
published separately on other occasions. 
11, 13-80 leaves. Lacking leaf 12 (replaced in 
photocopy). A leaf from another book bound at 
the end. 19 cm. Fair condition. Stains (including 
dampstains and dark stains to several leaves) and 
wear. Several tears. Worming to title page, slightly 
affecting border, repaired with paper. Worming to 
other leaves, primarily on margins, slightly affecting 
text in several places. Censor's deletion on title page. 
New leather binding.

Opening price: $300 

48. שלושה ספרים בכרך אחד - סגולות, קבלה ואסטרונומיה - דפוסי ירושלים
שלושה ספרי סגולות, קבלה ואסטרונומיה, מדפוסי ירושלים, בכרך אחד: 

· ספר הגורלות ]גורל קדש[, על י"ב מזלות וז' כוכבים, שמות מלאכים וסוד הגלגול, מאת רבי חיים ויטאל. ירושלים, ]תרכ"ג 1863[. מהדורה 
ראשונה. דפוס יחיאל ברי"ל, מיכל הכהן ויואל משה סלומון. הספר הראשון שיצא בדפוס השותפים הנ"ל . ש' הלוי, מס' 75. 

· ספר הסגולות, סגולות מלוקטות מאת רבי ראובן בן אברהם מירושלים, עם ספר הפרכוס, סימנים רוחניים על פרכוס אברי האדם, המיוחס 
לרב האיי גאון. ירושלים, ]תרכ"ה 1865[. מהדורה ראשונה של ספר הסגולות. דפוס רבי ישראל ב"ק. ש' הלוי, מס' 113.

· ספר התכונה, מאת רבי חיים ויטאל, עם איורים אסטרונומיים. ירושלים, ]תרכ"ו 1866[. מהדורה ראשונה. דפוס רבי ישראל ב"ק. ש' הלוי, 
מס' 132.

בשלושת שערי הספרים מופיעות חתימות "הק' יהודה ליב בהר"ר אפרים פישל". חותמות ורישומים נוספים.
שלושה ספרים בכרך אחד. ספר הגורלות: ]1[, ב-מד, מט-נב דף. חסרים 2 דפים )דף קדם השער, ודף א(. ספר הפרכוס: ]2[ דף )שני דפים 
אחרונים מתוך ספר הסגולות, עם דף שער נפרד(. ספר התכונה: ]4[, נב דף. דפים יג-טז נכרכו פעמיים. ספר הסגולות: כב דף )שני הדפים 
האחרונים נכרכו לאחר ספר הגורלות(. 16 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. בלאי רב וקמטים. קרעים חסרים במספר מקומות, עם פגיעות בטקסט. 

סימני עש קלים. כריכה ישנה ופגומה. 

פתיחה: $400 
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48. Three Books in One Volume – Segulot, 
Kabbalah and Astronomy – Printed in Jerusalem
Three books of segulot, kabbalah and astronomy, 
printed in Jerusalem, in one volume:
· Sefer HaGoralot (Goral Kodesh), by R. Chaim 
Vital. Jerusalem: Yechiel Brill, Michel HaKohen and 
Yoel Moshe Solomon, [1863]. First edition. First book 
published by these publishers. Sh. HaLevy, no. 75.
· Sefer HaSegulot, selected segulot by R. Reuven 
son of Avraham of Jerusalem, with Sefer HaPirkus, 
attributed to R. Hai Gaon. Jerusalem: R. Yisrael Bak, 
[1865]. First edition of Sefer HaSegulot. Sh. HaLevy, 
no. 113.
· Sefer HaTechunah, by R. Chaim Vital. With 
astronomical illustrations. Jerusalem: R. Yisrael Bak, 
[1866]. First edition. Sh. HaLevy, no. 132.
Signature on all three title pages. Stamps and 
inscriptions. 
3 books in one volume. Sefer HaGoralot: [1], 2-44, 
49-52 leaves. Lacking 2 leaves (half title and leaf 
1). Sefer HaPirkus: [2] leaves (two final leaves of 
Sefer HaSegulot, with separate title page). Sefer 
HaTechunah: [4], 52 leaves. Leaves 13-16 included 
twice. Sefer HaSegulot: 22 leaves (final two leaves 
bound after Sefer HaGoralot). 16 cm. Fair condition. 
Stains. Significant wear and creases. Open tears in 
several places, affecting text. Minor worming. Old 
binding, damaged.

Opening price: $400

49. ספר הפליאה - ספר סגולה - פרמישלה, תרמ"ד
ספר הפליאה - ספר הקנה, עניני קבלה, מאת רבי אביגדור קרא מפראג. 

פרזעמישל )פרמישלה(, תרמ"ד 1883. 
כרוך עם: ספר פלח הרימון, פירוש על מדרשים תמוהים, מאת רבי בצלאל 

מקוברין. לבוב, ]תרמ"ז 1887[. 
ההסכמות במהדורה זו של ספר הפליאה הן המקור למסורת החסידית על 
הסגולה הגדולה שבהחזקת ספר זה בבית. האדמו"ר רבי אהרן מצאנז בן 
ה"דברי חיים" כותב בהסכמתו "אשר הוא מקובל אצלנו ב"י ]בני ישראל[ 
שהוא מסוגל להניח ברכה בבית", ובהסכמת האדמו"ר מהוסיאטין נכתב 
ש"בלי ספק שכל מי שיקח הספר הקדוש הלז, יהיה לשמירה בתוך ביתו". 
הכהן  אורי  רבי  הקדוש  האדמו"ר  של  הסכמתו  היא  במיוחד  מעניינת 
מספר  דבר  שום  מבין  שאיני  "...ואע"פ  רבה:  בענווה  הכותב  מסאמבור, 
מספר  הקדושים  אותיות  לראות  הפליאה  ספר  ליקח  הוא  כדאי  הקדוש, 

הלז... להאיר עינינו בתורתו הק', להבין עכ"פ מקצת מן הספר הלז". 
בשני הספרים חותמות בעלות של ר' "שמחה יוסף ריצוואהל" מווארשא 

)בעברית ופולנית(.
ס"מ.   25 דף.  לח  הרימון:  פלח  ספר  דף.   ]4[ עד,  פה;   ,]4[ הפליאה:  ספר 
חיתוך הדפים של ספר פלח הרימון שונה וקטן יותר, 24 ס"מ. מצב טוב-

בינוני. כתמים. קרע קטן בשולי דף השער של ספר הפליאה. בלאי וקרעים 
ורישומים בכתב-יד.  קלים בשולי הדפים של ספר פלח הרימון. חותמות 

כריכה ישנה, עם פגמים, ללא שדרה.

פתיחה: $300 

49. Sefer HaPeliah – Segulah Book – Przemyśl, 1883
Sefer HaPeliah – Sefer HaKaneh, kabbalah, by R. Avigdor Kara of Prague. Przemyśl, 1883.
Bound with: Pelach HaRimon, commentary on perplexing midrashim, by R. Betzalel of Kobryn. Lviv, [1887].
Segulah book – the presence of this book in the house is a source of protection and blessing, as attested in the 
approbations to the book. 
Stamps of R. Simcha Yosef Ryczewol of Warsaw. 
Sefer HaPeliah: [4], 85; 74, [4] leaves. Pelach HaRimon: 38 leaves. 25 cm. Leaves of Pelach HaRimon trimmed and 
slightly smaller, 24 cm. Good-fair condition. Stains. Small marginal tear to title page of Sefer HaPeliah. Marginal 
wear and minor tears to Pelach HaRimon. Stamps and handwritten inscriptions. Old binding, damaged, without 
spine.

Opening price: $300 
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50. ספר יצירה - קוריץ, תקל"ט
נחמד  מספיק  פירוש  "עם  אבינו,  לאברהם  המיוחס  יצירה,  ספר 
רבי  ע"י  ונערך  ]מרבי משה הגולה מקיוב[, הובא לדפוס  ונעים" 
]תקל"ט  )קוריץ(,  קארעץ  מלויצק.  שלמה  ורבי  אשכנזי  שמעון 

.]1779
יסוד בחכמת הקבלה, מראשוני הספרים הקבליים שנדפסו  ספר 

ברוסיה בכלל ובקוריץ בפרט.
שם המחבר אינו מופיע בספר שלפנינו. בדף השער נזכר "חיבורו 
הגדול", כשהכוונה לספר "שושן סודות" - שהפירוש שלפנינו הוא 
חציו השני )הכולל את "סודות" תס"ד-תרנ"ו(. החלק הראשון )עם 
"סודות" א-תס"ג( נדפס מספר שנים לאחר מכן )תחת השם "שושן 
סודות"( בקוריץ תקמ"ד. שם מופיע בשער ייחוס המחבר: "והוא 
מתלמידי הרמב"ן זללה"ה", אך למעשה המחבר הוא רבי משה 
ב"ר יעקב הגולה מקיוב )ר"ט-ר"פ?(, שהתגורר בליטא, קיוב ובחצי 
יצא  משה  ור'  מקיוב,  היהודים  גורשו  רנ"ה  בשנת  קרים.  האי 

לגולה, ומכאן שמו "הגולה מקיוב" )ראה: חיד"א, שם הגדולים, 
עמ'  סח,  סיני,  ליברמן,  חיים  מג;  סעיף  ש,  אות  ספרים,  מערכת 

קפב-קפז(.
שמות  וצירופי  השנה  חודשי  עם  המזלות,  גלגל  ציור  ]לא[  בדף 

קדושים, כפי שמופיע בספר יצירה.
את הספר ערך הגה"ק רבי שלמה מלוצק )ת"ק-תקע"ג(, תלמידו 
"דברת  ספר  בעל  ממעזריטש,  המגיד  של  בשרו  ושאר  המובהק 

שלמה".
כתמי  בהם  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   19 דף.  לו 
בטקסט,  פגיעה  ללא  השער,  דף  בשולי  גדול  חסר  קרע  רטיבות. 
משוקם במילוי נייר. סימני עש עם פגיעות קלות בטקסט. חותמות. 

כריכה חדשה.

פתיחה: $300 

50. Sefer Yetzirah – Korets, 1779
Sefer Yetzirah, attributed to Avraham Avinu, with a 
commentary [by R. Moshe HaGoleh MiKiev], edited 
and brought to print by R. Shimon Ashkenazi and R. 
Shlomo of Lutsk. Korets, [1779].
A classic kabbalistic work. One of the first kabbalistic 
books printed in Russia. 
The name of the author is not stated in the book, 
though his "great composition" (referring to Shoshan 
Sodot) is mentioned on the title page. In Shoshan 
Sodot, the author is described as a disciple of the 
Ramban, however in truth, the author is R. Moshe 
son of R. Yaakov HaGoleh MiKiev (1449-1520?), who 
lived in Lithuania, Kiev and Crimea. In 1495, the 
Jews were expelled from Kiev, and R. Moshe went 
into exile, thus his name "HaGoleh MiKiev".
Zodiac wheel on leaf [31], with names of the months 
and Holy Names.
36 leaves. Approx. 19 cm. Good-fair condition. 
Stains, including dampstains. Large marginal open 
tear to title page, not affecting text, repaired with 
paper. Worming, slightly affecting text. Stamps. 
New binding.

Opening price: $300
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תקס"ו  הורודנא,   - הגר"א  פירוש  עם  יצירה  ספר   .51
שנדפס  הראשון  הקבלה  ספר   - ראשונה  מהדורה   -

מתורת הגר"א מווילנא

הורודנא,  מווילנא.  הגר"א  פירוש  ועם  פירושים,  עם  יצירה  ספר 
תקס"ו ]1805[. עם תרשימים קבליים. מהדורה ראשונה של פירוש 

הגר"א.
ספר הקבלה הראשון שנדפס מתורת הגר"א מווילנא. הובא לדפוס 

על ידי תלמידו רבי מנחם מנדל משקלוב.
הקבלה  מספרי  הוא  הראשון,  לאדם  המיוחס  יצירה,  ספר 
הקדומים, המהווה בסיס לתורת הקבלה. הגר"א משתמש בספר 
יצירה בביאוריו הקבליים ומראה כיצד שימש מקור לספרי הקבלה 

שנכתבו אחריו.
הגהות בכתב-יד במספר מקומות )רובן בעפרון(.

בהם  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   20.5 דף.   ]30[ מב,   ,]2[ יב, 
ובשני הדפים  ופגמים בדף השער  רטיבות. קרעים חסרים  כתמי 
משוקמים  ובטקסט,  השער  במסגרת  פגיעות  עם  האחרונים, 
הושלמו  האחרונים  הדפים  ושני  )יתכן  נייר  ובמילוי  בהדבקות 
כריכה  חותמת.  בטקסט.  פגיעות  עם  עש,  סימני  אחר(.  מעותק 

חדשה. 
וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 682.

פתיחה: $500 

51. Sefer Yetzirah with the Commentary of the Gaon of Vilna – Horodna, 1805 – First Edition – First 
Kabbalistic Book from the Teachings of the Gaon of Vilna to be Published

kabbalistic works.
Several handwritten glosses (mostly in pencil).
12, [1], 42, [30] leaves. 20.5 cm. Fair condition. Stains, 
including dampstains. Open tears and damage to 
title page and two final leaves, affecting title page 
border and text, repaired with paper (the two final 
leaves may have been supplied from a different 
copy). Worming, affecting text. Stamp. New binding. 
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon, 
no. 682.

Opening price: $500

Sefer Yetzirah, with commentaries and the 
commentary of the Gaon of Vilna. Horodna, 1805. 
With kabbalistic diagrams. First edition of the 
commentary of the Gaon of Vilna.
First kabbalistic book published from the teachings 
of the Gaon of Vilna. Brought to print by his disciple 
R. Menachem Mendel of Shklow.
Sefer Yetzirah, attributed to Adam HaRishon, 
is an early kabbalistic book, and serves as basis 
for kabbalistic teachings. The Gaon of Vilna uses 
Sefer Yetzirah in his kabbalistic commentaries and 
demonstrates how it is the source of subsequent

חמשה חומשי תורה "אדרת אליהו" - דוברובנא,   .52
תקס"ד - מהדורה ראשונה של פירוש הגר"א לתורה 

חמשה חומשי תורה עם פירושים שונים, ועם שלושה פירושים 
חדשים: פירוש הגר"א "אדרת אליהו" ושני פירושים על המסורה 
- "מנורת שלמה" ו"מנחת כליל", מאת חתן הגר"א רבי אור שרגא 
]תקס"ד  דוברובנא,  דוברובנא.  אב"ד  זלמן,  שלמה  ב"ר  פייבוש 

 .]1804
בכרך  חלקים  שני  לתורה.  הגר"א  פירוש  של  ראשונה  מהדורה 

אחד. בראש החלק הראשון הקדמות בניו של הגר"א. 
המו"ל של מהדורה זו הוא רבי אור שרגא פייבוש אב"ד דוברובנא, 
שבזיווגו הראשון היה חתן הגר"א. הוא צירף למהדורה את שני 
הוא  ויקרא  ספר  בסוף  כליל".  ו"מנחת  שלמה"  "מנורת  פירושיו: 
"כד  הגר"א:  בצל  להסתופף  זכה  בה  נעוריו,  תקופת  על  מספר 
פיו  מנשיקות  לחכי,  מתוק  ונפת  דבש  מעט  טעמתי  טליא  הוינא 

של הגאון ז"ל...".
עותק פגום. שני חלקים בכרך אחד. לפנינו כל הדפים של החלק 
הראשון, למעט דף א של ספר בראשית, אך הדפים נכרכו שלא 
]2[, ב-נא )של ספר בראשית(, מב-נד )של ספר שמות(;  כסדרם. 
ספר  )של  נב-סח  שמות(,  ספר  )של  א-מא  ויקרא(,  ספר  )של  א 
בראשית(; ב-מו דף )של ספר ויקרא(; נא )ספר במדבר(; נד )ספר 
דברים(; טז דף )הפטרות(. )הפגינציה במקור: ]2[, סח; נד; מו; נא; 
דף  ללא  בצילום.  הושלם  בראשית  ספר  של  א'  דף  דף(.  טז  נד; 

השער של החלק השני )החסר בחלק מהעותקים(. 
כתמים  גרוע.  במצב  דפים  מספר  בינוני,  כללי  מצב  ס"מ.   41.5
פגיעות  עם  גדולים חסרים,  קרעים  ובלאי.  רטיבות(  כתמי  )בהם 
משמעותיות בטקסט, בדף השער ובדפים נוספים, בעיקר בתחילת 
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נייר,  והדבקת  במילוי  מקצועי  באופן  שוקמו  אלו  דפים  הכרך. 
במספר  בטקסט  פגיעות  עם  דפים  חיתוך  בצילום.  השלמות  עם 
דפים. קרעים, סימני עש ופגמים נוספים במספר דפים. כריכת עור 

חדשה. 
וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 1.

פתיחה: $1000 

52. Aderet Eliyahu, Five Books of the Torah 
– Dubrovna, 1804 – First Edition of the 
Commentary of the Gaon of Vilna on the Torah
Five books of the Torah, with various commentaries, 
and with three new commentaries: Aderet Eliyahu 
by the Gaon of Vilna, and two commentaries on the 
Masorah – Menorat Shlomo and Minchat Kalil, by 
R. Or Shraga Feivish son of R. Shlomo Zalman, son-
in-law of the Gaon of Vilna and rabbi of Dubrovna. 
Dubrovna, [1804]. 
First edition of the commentary of the Gaon of Vilna 
on the Torah. Two parts in one volume. 
Damaged copy. Two parts in one volume. All leaves 
of part I are present (apart from leaf 1 of Bereshit), 
though bound out of sequence. [2], 2-51 (of Bereshit), 
42-54 (of Shemot); 1 (of Vayikra), 1-41 (of Shemot), 
52-68 (of Bereshit); 2-46 leaves (of Vayikra); 51 
(Bamidbar); 54 (Devarim); 16 leaves (Haftarot). 
(originally: [2], 68; 54; 46; 51; 54; 16 leaves). Leaf 1 of 
Bereshit replaced in photocopy. Without title page of 
part II (lacking in some copies).
41.5 cm. Overall fair condition, several leaves in 
poor condition. Stains (including dampstains) and 
wear. Large open tears to title page and other leaves, 
primarily at beginning of volume, with significant 
damage to text. Damaged leaves professionally 
restored with paper and photocopy replacement of 
missing text. Several leaves trimmed with damage 
to text. Tears, worming and other damage to several 
leaves. New leather binding.
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon, 
no. 1.

Opening price: $1000

ווילנא   - ראשונה  מהדורה   - רב  מעשה  ספר   .53
והורודנא, תקצ"ב

ספר מעשה רב, הנהגות רבינו הגר"א מווילנא, מאת רבי יששכר 
מהדורה   .1832 תקצ"ב  והורודנא,  ווילנא  מווילנא.  בער  דוב 

ראשונה. 
שני שערים.

מנהגי  אודות  החשובים  הספרים  אחד  של  ראשונה  מהדורה 
אבלי  אברהם  רבי  מוולוז'ין,  חיים  רבי  הסכמות  עם  הגר"א. 
מווילנא ורבי אברהם דאנציג בעל ה"חיי אדם". בספר מפורטים 
מנהגיו ופסיקותיו של הגר"א, על פי עדות אישית של תלמידיו. 
מווילנא,  בער  דוב  יששכר  רבי  ידי  על  לאור  ויצא  נערך  הספר 
רבי  של  בכתב-ידו  תיעוד  ועל  בעצמו  שראה  מה  על  שהסתמך 
רבות  שנים  רבו  אוהל  מתוך  מש  שלא  הגר"א,  תלמיד  סעדיה, 

)ראה בהרחבה במסגרת(.
בעה"ק  החסיד  ר"י  בחורבות  ציון  שערי  "ביהמ"ד  של  חותמות 
ירושלם תוב"ב", ורישום )קצוץ( בכתב יד גבאי בית המדרש: "...

והתנה בפירוש קודם נדבתו שי]---[ בחד"א ]בחתיכא דאיסורא[ 
חמור שלא יוציאו שום אדם חוץ מבהמ"ד הנז']כר[ כ"א ברשות 
ושלום  הספרים  בתקנות  המבוארים  התנאים  ע"פ  המשגיחים 
על ישראל". ]בית המדרש "שערי ציון" הוא אחד מבתי הכנסת 
בעליית  ה-19.  במאה  בירושלים  שנבנו  הראשונים  האשכנזים 
חצר  חודשה  ה-19  המאה  בראשית  לירושלים  הגר"א  תלמידי 
האשכנזים העתיקה בעיר, שעמדה בחורבנה מאז ימי עליית רבי 
יהודה החסיד. קודם בנייתו של בית הכנסת הגדול "בית יעקב", 
הידוע בכינויו "החורבה" )שנבנה רק בשנים תרי"ז-תרכ"ד(, נבנו 
שני בתי מדרש - הראשון היה "בית המדרש מנחם ציון" שנבנה 
בשנת תקצ"ז, והשני הוא "בית המדרש שערי ציון" שנבנה בשנת 

תרי"ד, והיה בו אוצר ספרים גדול[. 
חותמות בעלות רבות של רבי "מרדכי דובער ב"ר דוד... מבייאלע 
מפוילין - בעה"ק ירושלים תובב"א" ]רבי מרדכי דובער וכטפויגל, 

מעסקני החסד בירושלים בשנות התר"פ-תר"צ[.
סימני  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   16.5 עמ'.   67  ,]3[
דף השער  בשולי  נייר  הדבקת  הראשונים.  ובדפים  בשערים  עש 
הראשון )עם פגיעה במסגרת(. חיתוך שוליים עם פגיעה במסגרת 

השער השני ובטקסט במספר דפים. כריכה חדשה.
וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 808.

פתיחה: $400
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מעשה רב - הלכה למעשה

ופסקיו  הנהגותיו  ולוקטו  נאספו  בו  רב",  "מעשה  החיבור 

של  עבודתם  על  מבוסס  שונים,  הלכה  בענייני  הגר"א  של 

מתלמידיו  נטע,  נתן  ב"ר  סעדיה  רבי  האחד,  אנשים:  שני 

שנים  נאמנה במשך  אותו  הגר"א, ששימש  המובהקים של 

להיות  שזכה  תנחום,  ב"ר  בער  יששכר  רבי  והשני,  רבות; 

מרואי פני הגר"א, שימש כמו"ץ בווילנא והיה מגבאי ומנהלי 

קלויז הגר"א בווילנא.

הגר"א  הנהגות  הוא  רב"  "מעשה  של  העיקרי  הבסיס 

את  סעדיה, שתיעד  רבי  ומשמשו  תלמידו  ידי  על  שנכתבו 

דרכו של הגר"א ואת הנהגותיו כפי שראה בעיניו. בהקדמתו 

כתביו  את  קיבל  כי  בער  יששכר  רבי  מספר  רב"  ל"מעשה 

שם,  ונפטר  ישראל  לארץ  בינתיים  שעלה  סעדיה,  רבי  של 

בכתובים  המה  אשר  מהם  "...ואיזה  סעדיה:  רבי  של  מבנו 

טוב  ז"ל שנפטר בשם  סעדי'  מוהר"ר  מהרב החסיד המנוח 

בירושלים עיר הקדש תוב"ב אשר לא מש מתוך אהלו של 

לי מבנו היושב בארץ  ונשתלחו  זה שנים רבות  זצ"ל  רבינו 

והוסיף  החיבור  את  ערך  בער  יששכר  רבי  אביו...".  מגורי 

דברים נוספים ששמע מגדולי תלמידי הגר"א.

ודבריו  הגר"א,  להנהגת  נאמן  כמקור  נחשב  רב"  "מעשה 

נידונים בכל מקום בספרי גדולי הפוסקים בדורות האחרונים. 

כך גם הגאון בעל "חפץ חיים" מרבה להביאו בספרו "משנה 

ברורה", ומסתמך עליו כסמכות הלכתית מובהקת - הלכה 

למעשה.

על הספר בהרחבה ועל נוסחיו השונים וההוספות לו, ראה: 

הרב דוד קמנצקי, הספר 'מעשה רב' וסמכותו, תורת הגר"א, 

ירושלים תשע"ח, עמ' קכז-קפב.

53. Maaseh Rav – First Edition – Vilna and Horodna, 1832
Maaseh Rav, practices of the Gaon of Vilna, by R. Yissachar Dov Ber of Vilna. Vilna and Horodna, 1832. First 
edition. 
Two title pages. 
First edition of one of the most important books regarding the customs of the Gaon of Vilna. The book 
records the customs and rulings of the Gaon of Vilna, based on the personal testimonies of his disciples. 
It was compiled and published by R. Yissachar Dov Ber of Vilna, who based himself on what he personally 
observed, and on a testimony handwritten by R. Saadya, disciple of the Gaon of Vilna, who did not depart from 
the presence of his teacher for many years.
Stamps of the Shaarei Tzion Beit Midrash in Jerusalem (built in 1854 in the courtyard of the Churvah of R. Yehuda 
HaChassid, one of the first Ashkenazic synagogues built in Jerusalem in the 19th century), with a handwritten 
warning by one of the gabbaim not to remove the book from the library without express permission.
Stamps of R. Mordechai Dov Ber Vachtfogel. 
[3], 67 pages. 16.5 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Worming to title pages and first leaves. Marginal 
paper repairs to first title page (affecting border). Margins trimmed, affecting border of second title page and 
text of several leaves. New binding. 
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon, no. 808.

Opening price: $400
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54. ספר נפלאות חדשות - רבי נח מינדעס ליפשיץ, מחותנו של הגר"א - מהדורה ראשונה - הורודנא, תקנ"ז 
ספר נפלאות חדשות, פירושים, דרושים, רמזים וסודות על פי קבלה על פרשיות התורה ועוד, מאת רבי נח מינדעס ליפשיץ מווילנא )מחותנו 

של הגר"א מווילנא(. הורודנא, תקנ"ז 1797. מהדורה ראשונה.
המחבר העלים את שמו מהספר אך נתן רמזים לשמו בחידה מאת רבי אברהם אבן עזרא המופיעה מעבר לשער ]שפתרונה הן האותיות מ' 

ו-נ', ראשי התיבות של שמו נח מינדיס[. שמו "נח" נרמז גם בראשי התיבות של שם הספר: נ'פלאות ח'דשות.
המחבר, רבי נח ב"ר אברהם ליפשיץ )נפטר תקנ"ח(, מגאוני ווילנא בנגלה ובנסתר, היה חותנו של רבי אברהם בן הגר"א וידידו של מחותנו 
הגר"א. שמו נודע בווילנא "ר' נח מינדעס" על שם אשתו מינדא, שהיתה בת לאחת המשפחות הנכבדות בעיר ווילנא שהיו מקורבות לגר"א. 
רבי נח חיבר ספר נוסף בשם "פרפראות לחכמה" )נדפס בשקלוב, תקמ"ה(, שאף הוא נדפס בעילום שמו. רבי נח נפטר סמוך לאחר פטירתו 
של מחותנו הגר"א ונקבר בצמוד לו בבית העלמין )קלויזנר, קורות בית העלמין הישן בוילנה, עמ' 57, כותב: "אבן אחת הועמדה על קבר 
שניהם ורק קו מבדיל בין כתובת הגר"א וכתבתו"(. קבורתם בסמוך זה לזה צוינה בנוסח מצבתו של רבי נח: "בעפר מחותנו הגאון חצב 
קברו..." )רש"י פין, קריה נאמנה, עמ' 177. פין כותב, שם עמ' 156, שהדבר נרמז אף בנוסח מצבתו של הגר"א, בפרט השנה: "שנת תאמי 

צביה". פין כותב על מילים אלה: "רומז למחותנו הרב הגדול ר' נח מינדעס שנפטר מיד אחריו ונקבר אצלו בשורה אחת"(.
בדף השער חתימה בראשי תיבות: "ש"ר צב"א".

]4[, לב, ]2[ דף. 20.5 ס"מ. עותק נאה. מצב טוב. כתמים. סימני עש, משוקמים במילוי נייר, עם פגיעות קלות בטקסט. כריכה חדשה.
וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 1554. 

פתיחה: $300 

54. Niflaot Chadashot – Rabbi Noach Mindes 
Lipschitz, Mechutan of the Gaon of Vilna – First 
Edition – Horodna, 1797
Niflaot Chadashot, commentaries, homiletics, and 
kabbalistic allusions on the Torah portions and more, 
by R. Noach Mindes Lipschitz of Vilna (mechutan of the 
Gaon of Vilna). Horodna, 1797. First edition.
The book was printed anonymously, yet the author's 
name is alluded to in the title of the work and in the 
riddle on verso of the title page. 
The author, R. Noach son of R. Avraham Lipschitz (d. 1797 
shortly after the Gaon of Vilna and was buried close to 
him), father-in-law of R. Avraham son of the Gaon of Vilna 
and prominent Torah scholar and kabbalist in Vilna.
Signature on title page.
[4], 32, [2] leaves. 20.5 cm. Fine copy. Good condition. 
Stains. Worming, slightly affecting text, repaired with 
paper. New binding
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon, no. 
1554.

Opening price: $300

מהדורה   - מוולוז'ין  חיים  לרבינו  החיים"  "נפש   .55
ראשונה, תקפ"ד

ספר "יראת ה' לחיים - נפש החיים", מאת רבי חיים מוואלוז'ין, 
ווילנא והוראדנא, תקפ"ד ]1824[.  גדול תלמידי הגר"א מווילנא. 

מהדורה ראשונה.
"יראת ה' לחיים - קונטרסים ]בדברי מוסר[ מכתבי... מו' חיים נ"ע 
האב"ד ור"מ דק"ק וולאזין. אשר יקרא... בשם... נפש החיים...". 
הקדמות מבניו רבי יצחק מוולוז'ין ורבי יוסף משרשוב. הסכמות 

רבני ווילנא רבי שאול קצנלבוגן ורבי אברהם אבלי פאסוואלער.
מספרי היסוד של תורת הגר"א ותלמידיו, בדרכי ההנהגה ועבודת 
מהספר  רבים  ]חלקים  והנסתר  הנגלה  תורת  פי  על  טהורה  ה' 
דרכם  לפי  החסידות,  תנועת  לדעות  ומענה  כתשובה  נכתבו 
מוולוז'ין  חיים  רבינו  המחבר  ותלמידיו[.  הגר"א  של  ושיטתם 
ולפני  בהלכה,  המרובים  כתביו  מכל  יותר  זה  ספרו  את  החשיב 
פטירתו ציוה את בניו שיזדרזו להוציאו לאור. הספר נערך והובא 
בן-אחותו  ידי  ועל  מוולוז'ין  יצחק  רבי  הגאון  בנו  ידי  על  לדפוס 
הגאון המקובל רבי אברהם שמחה מאמציסלב, ששימשו שניהם 

כראשי הישיבה בוולוז'ין.
רישומי בעלות רבים מתקופות שונות: "זה הספר שייך לה"ה הרבני 
המופלג מוהר"ר דובער ב----"; "נחום גרשון..."; "נתתי מחירו 60 
קא"פ ש' זלמן בר"א לייבנשטיין" ]בן רבי אליהו לייבנשטיין[; ועוד.

בינוני. כתמים  יז דף. 22 ס"מ בקירוב. מצב  ד;   ;]1[ י; ח,  יז;   ,]6[
)בהם כתמים כהים( ובלאי. סימני עש רבים, עם פגיעות בטקסט. 
האחורי  חלקה  חדשה,  עור  כריכת  בכתב-יד.  רבים  רישומים 

מנותק.
וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 1417. 

פתיחה: $1000 
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55. Nefesh HaChaim by Rabbi Chaim of 
Volozhin – First Edition, 1824
Nefesh HaChaim, by R. Chaim of Volozhin, foremost 
disciple of the Gaon of Vilna. Vilna and Horodna, 
1824. First edition.
With forewords by the author's sons, R. Yitzchak of 
Volozhin and R. Yosef of Shereshov, and approbations 
by Vilna rabbis, R. Shaul Katzenellenbogen and R. 
Avraham Abele Poswoler.
A classic book of the teachings of the Gaon of Vilna 
and his disciples, concerning manners of conduct 
and service of G-d according to both the revealed and 
hidden realms of the Torah (many parts of the book 
were written as a response to the Chassidic school 
of thought, following the philosophy and ways of 
the Gaon of Vilna and his disciples). The author, R. 
Chaim of Volozhin, cherished this book more than all 
his many halachic writings, and before his passing, 
he ordered his sons to expedite its publishing. The 
book was edited and brought to press by the author's 
son, R. Yitzchak of Volozhin, and by his nephew, R. 
Avraham Simcha of Amtchislav (Mstsislaw), both of 
whom served as deans of the Volozhin Yeshiva.
Many ownership inscriptions from various times. 
[6], 17; 10; 8, [1]; 4; 17 leaves. Approx. 22 cm. Fair 
condition. Stains (some dark) and wear. Extensive 
worming, affecting text. Many handwritten 
inscriptions. New leather binding. Back board 
detached. 
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon, 
no. 1417. 

Opening price: $1000

56. כתב-יד - "ואדבר שלום" - להשכנת שלום בעולם 
- מאת רבי מנשה מאיליה תלמיד הגר"א - אוטוגרף 

המחבר

כתב-יד, "ספר ואדבר שלום", מאת רבי מנשה מאיליה. ]סמורגון 
או איליה, פלך וילנא[, שנת "ואדבר שלום לפרט" ]תקפ"ט 1829[.

אוטוגרף המחבר - הגאון רבי מנשה מאיליה תלמיד הגר"א. חיבור 
שלא נדפס.

בעמוד הראשון כותב רבי מנשה מאיליה על מטרת חיבור זה - 
 - שלום  ואדבר  "ספר  בעולם:  האדם  בני  כל  בין  שלום  השכנת 
כשמו כן הוא, כי הנה ידוע לכל תועלת השלום לעולם, מה שכל 
שא"א  המחלוקת...  מן  בא  יהי'  שבעולם  והקלקולים  החסרונות 
תכלית שלימות הטוב אלא בהתאחד לבות של כל העולם, ואף 
שיתאחדו ג"כ החיים המרגישים בלתי מדברים, כמאמר הכתוב... 
התעוררות  יהי'  מתי  ומצפה  עומד  הוא  וכביכול  וגו'...  זאב  וגר 

מלתתא, שיעשו כפי אפשרות יכולתם...".
בהמשך כותב על כוונתו להדפיס את החיבור: "ואדפיס כעת עלה 
וכן  שלמים  בעיני  דברי  וכשיתקבלו  לדוגמא,  אחד  בבד  א']חד[ 

רבים אזי לא אמנע הטוב...". למעשה, החיבור לא נדפס.
הגאון רבי מנשה מאיליה )תקכ"ז-תקצ"א(, מענקי הרוח בליטא, 
הגר"א"  פני  מ"רואי  שהיה  מופלג  גאון  ומקורית,  ייחודית  דמות 
הקבועים. חלק ניכר מדרכו המיוחדת בלימוד קיבל מהגר"א. כיהן 
תקופה קצרה כאב"ד בעיר הולדתו סמורגון, אך עקב התנגדותו 
ה"קנטוניסטים",  גזירת  עם  פעולה  ששיתפו  הקהילות  להנהגת 
התפטר מן הרבנות ומסרה לתלמידו הגדול רבי אריה ליב שפירא.

לא  ביקורת  עליו  עוררו  המקורית  וחשיבתו  הייחודיים  חיבוריו 
מצב  להטבת  עולם",  ל"תיקון  לפעול  ניסה  בחיבוריו  מעטה. 
שלום  להשכנת  הכלכלי,  מצבם  לשיפור  ברוסיה,  היהודים 
בו  תקס"ז(,  )ווילנא,  דבר"  "פשר  הראשון  ספרו  הבריות.  בין 
"לפשר  נועד  והאחדות,  השלום  בדבר  שונים  רעיונות  מובאים 
בין הצדיקים" בדורו. חזונו היה להשכין שלום בין ה"מתנגדים" 
וה"חסידים". על אף שלא הזכיר במפורש את מחלוקת החסידים 
והמתנגדים בספרו, כוונתו הובנה היטב, והדבר עורר עליו כעס 
בקרב אנשים מסוימים מחוג תלמידי הגר"א. הוא נרדף בעקבות 
זאת, ספרו הנ"ל נידון לשריפה ורוב עותקיו הועלו באש. מספרים 
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ניסו להחרימו, אולם רבי יהושע  שבאחת מאסיפות הרבנים אף 
צייטלין משקלוב, מבאי ביתו של הגר"א, מנע את הדבר.

רבי מנשה היה ידוע כחכם בחכמות העולם השונות. מסופר עליו 
כי פיתח כמה המצאות, ביניהן: מכונת חרישה משוכללת ומכונה 
לשחיקת טבק. עוד מסופר כי כתב פעם ספר העוסק במתמטיקה 
שהאזרחים  הרוסים  לשלטונות  להוכיח  בכדי  צבאית,  ובהנדסה 

היהודיים אינם מחוסרי השכלה.
לאחר  משנתו,  את  בהרחבה  לשטוח  נועד  מנשה"  "אלפי  ספרו 
שלא הובן בספריו הקודמים, אך גם ספר זה לא התקבל בהבנה. 
מסופר כי הגרסה הראשונה של חיבור זה נשרפה בבית הדפוס, 
בעקבות מחאה של קנאי שהציץ בכתב היד קודם ההדפסה, ורבי 

מנשה נאלץ לשחזר את הספר מזכרונו.
מתלמידיו וממשיכי דרכו נודעו הגאונים גדולי הדור: רבי ליבלי 
שפירא אב"ד סמורגון וקובנא )"רבי ליבלי קאוונער"(, רבי אריה 
ליב הומינר מרבני מינסק )בעל "באר היטב" על התורה(, רבי דוד 

לוריא - הרד"ל, והגאון רבי שלמה זלמן ריבלין משקלוב.
תיאור החיבור שלפנינו מוזכר במכתב מעניין שנשלח בשנת תר"מ 
)1879( מקניגסברג אל שמואל יוסף ִפין בווילנא, ובו הצעה לרכישת 
כתב-היד שלפנינו בין יתר כתבי-ידו של רבי מנשה העומדים שם 
למכירה. בתוך הדברים מאשר הכותב שכתב-היד הוא אוטוגרף 
המחבר הזהה למכתביו החתומים של רבי מנשה מאיליה )ראה 
העתקת המכתב הנ"ל במאמרו של הרב דוד קמנצקי, ישורון כ, 

עמודים תת-תתא(.
שבראש  מנשה  רבי  של  בהשגותיו  לכתיבת-היד  זהה  כתב-היד 
עדות  רשומה  עליהן  תקפ"ז,  וילנא  לרד"ק,  סופר"  "עט  כתב-יד 
שמדובר בכתב ידו של "הגאון מו"ה מנשה מאיליע פה וויאזין", 

שנכתבה כנראה ע"י קרובו רבי יוסף מאזל מוויאזין.
מנשה  רבי  של  תלמידו  מאת  בכתב-יד  רישום  האחרון  בדף 
מאיליה: "נעניתי לכם עצמות אדמו"ר בהתחלתו מרגלא בפומא - 
כל התחלות קשות וכ' מקורות במכילתא... יום א' י"ג ניסן תרכ"ב, 

תלמידו המתאבק בעפר רגליו... נתן נטע טהר לב )=ריינהארץ(".
]3[ דף )ודף נוסף ריק; חמשה עמודים כתובים(. 21 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים. מספר קרעים )פגיעה קלה בטקסט במקום אחד(. כריכה 

חדשה.
מצורפת חוות דעת מומחה על זיהוי כתב-היד כאוטוגרף המחבר.

פתיחה: $5000 
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56. Manuscript – VaAdaber Shalom – To Increase 
Peace in the World – By Rabbi Menashe of Ilya, 
Disciple of the Gaon of Vilna – Autograph
Manuscript, VaAdaber Shalom, by R. Menashe of 
Ilya. [Smorgon or Ilya, Vilna district, 1829].
Manuscript handwritten by the author – R. Menashe 
of Ilya, disciple of the Gaon of Vilna. Unpublished 
composition.
On the first page, R. Menashe of Ilya defines the 
purpose of this work – to increase peace in the world. 
He later writes of his intent to publish this work 
(however, it was never published).
R. Menashe of Ilya (1767-1831), an outstanding 
Lithuanian Torah scholar, close disciple of the Gaon 
of Vilna. His original and individualistic worldviews 
drew much criticism, and some of his works were 
burnt by his opponents.
This manuscript is mentioned in a letter from 1879 
addressed to Samuel Joseph Fünn in Vilna. The 
writer offers this manuscript for sale, along with 
other manuscripts by R. Menashe, and confirms 
that this manuscript was scribed by the author (see: 
Yeshurun 20, pp. 800-801).
An inscription by a disciple of R. Menashe of Ilya on 
final leaf.
[3] leaves (+ blank leaf; five written pages). 21 cm. 
Good condition. Stains. Several tears (slightly 
affecting text in one place). New binding.
Expert's authentication of handwriting enclosed. 

Opening price: $5000

57. דף בכתב-יד קדשו של הגאון המקובל רבי מנחם 
עמוקים  חידושים   - הגר"א  תלמיד  משקלוב,  מנדל 

בתורת הקבלה שלא נדפסו

דף בודד )שני עמודים גדולים, 78 שורות( בכתב-ידו של המקובל 
רבי מנחם מנדל משקלוב, מגדולי תלמידי הגר"א. ]נכתב בין שלהי 

שנות התק"ן לשנת תקפ"ז בקירוב[.
בדף שלפנינו חידושים נשגבים ועמוקים בסודות הקבלה, מתובלים 
ברמזים, צירופים, גימטריות וראשי תיבות, בכתב-ידו של המקובל 
האלוקי רבי מנחם מנדל משקלוב, מגדולי תלמידי הגר"א ומגדולי 
מנחילי תורתו לדורות. על פי עדותו של רבי ישראל משקלוב, ידיד 
נפשו של הרמ"מ, בהקדמתו לספרו פאת השלחן, כתב רבי מנחם 
מנדל עשרה חבורים בתורת הנסתר, אך לא כל חיבוריו נדפסו. 
הדף שלפנינו הוא, כפי הנראה, מתוך אחד החבורים שעדיין לא 

נדפסו.
הגאון המקובל רבי מנחם מנדל משקלוב )נפטר תקפ"ז(, מראשוני 
האשכנזית  הקהילה  ומייסד  הגר"א"  תלמידי  ב"עליית  העולים 
בשנותיו  מווילנא  הגר"א  את  שימש  בירושלים.  הפרושית 
ובנסתר.  בנגלה  רבות  ממנו  וקיבל  לשנתיים,  קרוב  האחרונות, 
על תקופה מיוחדת זו בחייו, כותב רמ"מ: "וה' נתן לי חן בעיניו 
שליש  פחות  שנים  השתי  אלו  וכל  כוחי,  בכל  אותו  ושמשתי 
משתי  ולא  ארפנו,  ולא  ואחזתיו  ממנו,  זזתי  לא  אצלו  שהייתי 
ילין לנתי,  יומם ולילה, באשר הלך הלכתי, ובאשר  מתוך אהלו 
זזה ידי מתוך ידו כלל וכלל, ופתח הוא לי מפתח החכמה,  ולא 
ואמר לי כמה דברים פתחים יקרים...". כמה מחיבוריו של הגר"א 
נכתבו ונערכו על ידו, כגון הפירוש הידוע על משלי, הפירוש על 
הגדה של פסח, וההגהות ל"סדר עולם". לאחר פטירת רבו נטל 
על עצמו את עריכתם והוצאתם של חלק מכתבי-יד קודשו לאור, 

בהם חלקים מביאור הגר"א על השלחן ערוך.
הגר"א  מתלמידי  הראשונה  הקבוצה  בראש  עמד  תקס"ח  בשנת 
מכן  ולאחר  בטבריה,  תחילה  התיישב  ישראל.  לארץ  שעלתה 
את  מחדש  הקים  ובה  לירושלים  עלה  תקע"ו  בשנת  בצפת. 
רשיונות  השיג  מרובים  מאמצים  לאחר  האשכנזית.  הקהילה 
בניה מהשלטון הטורקי לצורך שיקום בית הכנסת 'החורבה', וכן 
הישנים  החובות  את  לערבים  לשלם  כדי  כספים  לאסוף  הצליח 
על המקום )רק באלול תרכ"ד נחנך בית הכנסת 'החורבה', לאחר 
עיכובים רבים ושונים(. רבי מנחם מנדל נודע במיוחד בהשגותיו 
ישראל  בארץ  שבתו  ובימי  הנסתר,  בתורת  והגבוהות  העמוקות 
חיבר חיבורים עמוקים בתורת הקבלה. חלק מחיבוריו אלה נדפסו 
בשנת תשס"א תחת השם 'כתבי הגרמ"מ'. בירושלים היה יושב 
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בפרישות,  בתורה  ועוסק  ותפילין  בטלית  עטור  היום  שעות  כל 
לירושלים  מחוץ  יוצא  היה  שבתות  בערבי  ובטהרה.  בקדושה 
חזיונות  על  מספר  הוא  בכתביו  בהתבודדות.  בקבלה  לעסוק 
נשמת  ועל  משמים,  אליו  שנגלו  התורה  סודות  ועל  שמימיים 
התורה,  בסודות  עיניו  להאיר  כדי  אליו  שהתגלתה  הגר"א  רבו 
פעם בכותל המערבי, פעם בקבר רחל ופעם בהר הזיתים. "וזקני 
ירושלם מספרים על הרמ"מ שאמר: אם יצטרכו לאפר פרה של 
משה יראה איפה הם, ואמרו עליו שהיה רואה בכל תשעה באב 
זקני  לנו  ספרו  ועוד כאלה  על הר הבית...  עמודים שחורים  שני 

הדור מפלאי הגאון הגדול הזה" )רבי אריה ליב פרומקין, תולדות 
היה  יעקב משה חרל"פ(.  רבי  ,בשם   161 עמ'  ג,  ירושלים,  חכמי 

מתנגד חריף לחסידות עד סוף ימיו.
)שני עמודים כתובים(. 31 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני.  ]1[ דף 
כתמים ובלאי. כתמי רטיבות גדולים בחלק מהדף. נתון בכריכה 

חדשה.

פתיחה: $1800 

57. Leaf Handwritten by Rabbi Menachem 
Mendel of Shklow, Disciple of the Gaon of 
Vilna – Profound Unpublished Kabbalistic 
Novellae
Single leaf (two large pages, 78 lines), handwritten by 
R. Menachem Mendel of Shklow, prominent disciple 
of the Gaon of Vilna. [Written ca. late 18th century/
early 19th century].
This leaf contains profound kabbalistic novellae, 
with allusions, letter combinations, numerical values 
and acronyms, handwritten by R. Menachem Mendel 
of Shklow, prominent disciple of the Gaon of Vilna 
and transmitter of his teachings. R. Yisrael of Shklow 
attested that R. Menachem Mendel composed ten 
kabbalistic works, yet not all of them have been 
published yet. This leaf is presumably from one of 
his unpublished compositions. 
R. Menachem Mendel of Shklow (d. 1827), prominent 
kabbalist, close disciple of the Gaon of Vilna in 
the final two years of the latter's life. He led the 
first group of the disciples of the Gaon of Vilna in 
their immigration to Eretz Israel, and founded the 
Perushim community in Jerusalem. 
[1] leaf (two written pages). Approx. 31 cm. Good-
fair condition. Stains and wear. Large dampstains to 
part of leaf. New binding.

Opening price: $1800
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58. ספר בן פורת יוסף - קוריץ, תקמ"א - מהדורה ראשונה - 
עם אגרת הקודש מהבעש"ט לארץ ישראל

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

]מרגליות[ וחתנו שמואל בן ישכר בער סגל. מהדורה ראשונה.
ספר זה הוא ספרו השני של המחבר, שנדפס כשנה לאחר ספרו הראשון 
"תולדות יעקב יוסף". גם בספר זה כבקודמו מרבה המחבר להביא מתורת 

רבו המובהק רבינו ישראל בעל שם טוב.
בסוף הספר נדפסה לראשונה אגרת הקודש המפורסמת ששלח הבעש"ט 
לארץ ישראל אל גיסו רבי גרשון מקיטוב שגר בירושלים. האגרת ניתנה 
מהבעש"ט אל המחבר הרב מפולנאה, בעת שהיה בדעתו לעלות לארץ 
הקודש, בחורף תקי"ב, כדי שיתנה לרבי גרשון מקיטוב. לאחר שתוכנית 
הנסיעה התבטלה, נשארה האגרת בידי המחבר, ונמסרה על ידו להדפסה 
זו מספר הבעש"ט באריכות על  ישראל". באגרת  בני  לזכות עמינו  "כדי 
"השבעת עליית נשמה" שערך בימי ראש השנה של שנת תק"ז ותק"י, ובה 
מספר: "ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר, והשיב לי... בעת שיתפרסם 

למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעינותיך חוצה".
ה"שרף" רבי אורי מסטרליסק סיפר על האדמו"ר רבי מרדכי מנשכיז שהיה 
לומד את האיגרת בכל יום: "היה חיוב אצל הצדיק מנישחיז ללמדה בכל 
זו  ועוד אמר בשמו, שבאיגרת  יגרע, כמו הנחת תפילין ממש".  יום, לא 
מרומזים שלושה שמות קדושים, ש"אפשר לידע על ידיהם קץ הגאולה" 

)אמרי קדוש השלם, ירושלים תשכ"א, עמ' מז, אות מ(.
]1[, ק דף. 30.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ועקבות רטיבות. קרעים וסימני 
השער,  ובמסגרת  בטקסט  פגיעות  עם  נוספים,  ובדפים  השער  בדף  עש 

משוקמים במילוי נייר. רישומים. חותמות. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 90.

פתיחה: $2000 

58. 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 here 
for the first time, at the end of the book. Korets: Tzvi Hirsh 
son of Aryeh Leib [Margolies] and his son-in-law Shmuel 
son of Yissachar Ber Segal, [1781]. First edition.
This is the author's second book, published approximately 
one year after his first book Toldot Yaakov Yosef. In 
this book, like in the previous one, the author quotes 
extensively teachings from his prime teacher, R. Yisrael 
Baal Shem Tov.
The famous letter which the Baal Shem Tov sent to his 
brother-in-law R. Gershon of Kitov in Jerusalem, is 
printed in this book 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 
1751, so that he could relay it to R. Gershon of Kitov. After 
his travel plans were cancelled, the letter remained in R. 
Yaakov Yosef's possession, and he published it "to benefit 
the Jewish people". In this letter, the Baal Shem Tov 
narrates of the "ascent of the soul" which he performed 
on Rosh Hashana of 1746 and 1749, and relates: "And I 
asked Mashiach, when will the Master come, and he 
responded… when your teachings will be publicized and revealed to the world, and your wellsprings 
will spread outwards".
[1], 100 leaves. 30.5 cm. Fair condition. Stains and traces of past dampness. Tears and worming to title 
page and other leaves, affecting text and title page border, repaired with paper. Inscriptions. Stamps. New 
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 90.

Opening price: $2000

ספרי חסידות
ראה עוד במדורים: דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, חסידות - עותקים מיוחסים, ספרי חסידות חב"ד

Chassidic Books

58



53

ספרי חסידות

ספר מאיר נתיבים, שני חלקים - מאת רבי מאיר   .59
מרגליות, תלמיד הבעש"ט - פולנאה, תקנ"א-תקנ"ב - 

מהדורה ראשונה 

ספר אור עולם - מאיר נתיבים, שני חלקים, חלק ראשון - שו"ת, 
מאת  התורה,  פרשיות  על  ורמזים  דרשות  פלפולים,   - שני  חלק 
רבי מאיר מרגליות אב"ד גליל לבוב ואוסטרהא, מגדולי תלמידי 
הבעש"ט. פולנאה, ]תקנ"א-תקנ"ב 1791-1792[. מהדורה ראשונה. 
רבי  מברדיטשוב,  יצחק  לוי  רבי  החסידות,  גדולי  הסכמות  עם 
זושא מאניפולי וה"אוהב ישראל" מאפטא. כולל חידושים מרבי 

לוי יצחק מברדיטשוב, שנדפסו בראש הספר.
שני חלקים בשני כרכים. 

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

מאיר שהרבה לספר בשבחו...". 
בהלכה  ובנסתר,  בנגלה  פורה  מחבר  היה  נתיבים"  ה"מאיר 
בניו.  ע"י  לדפוס  והובאו  כתביו  נערכו  פטירתו  לאחר  ובדרוש. 
סדרת הספרים נקראה בשם "אור עולם". הספר שלפנינו, "מאיר 
נתיבים", על שני חלקיו, הוא ספרו הראשון שנדפס. בראש הספר 
יצחק  לוי  רבי  בהם,  החסידות,  מגדולי  נלהבות  הסכמות  נדפסו 
מאפטא.  ישראל"  וה"אוהב  מאניפולי  זושא  רבי  מברדיטשוב, 
בהקדמת הספר נדפסו מחידושיו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב על 
מסכת פסחים. בהקדמת הספר )ד/2( כותבים על כך בני המחבר: 
]=שאר בשרנו  נד"ז  גודל חבת הקודש שיש לכבוד ש"ב  "מחמת 
נכד דודנו זקננו[ הגאון החסיד איש אלקי']ם[ קדוש יאמר לו מ"ו 
לוי יצחק נ"י, אב"ד דק"ק ברדיטשוב יצ"ו, לחיבור טהרה ותורה 
של כבוד א"א מנ"ח הגאון המחבר, ראוי להזכיר מחידושי תורה 
נדפסו  הספר  של  האחרונים  הדפים  בשמונת  קצהו".  אפס  שלו 

חידושים על מסכת ברכות, מאת אחי המחבר, רבי יצחק דוב בער 
מרגליות אב"ד יאזלוביץ, מתלמידיו המובהקים של הבעש"ט.

שני כרכים. עותקים חסרים. כרך ראשון: ב-כה, כח-ל, לג-צז דף. 
כרך  כו-כז.  ודפים  בצילום(  )הושלם  השער  דף  דפים:   3 חסרים 
ז-ח. 33 ס"מ. מצב כללי  2 דפים:  ג-ו, ט-נו דף. חסרים   ,]1[ שני: 
רבים  בדפים  וגדולים  כהים  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני. 
בכרך הראשון וכתמים בכרך השני. קרעים גדולים במספר דפים 
הדפים  ובשני  הראשון  החלק  של  הראשון  )בדף  הכרכים  בשני 
פגיעות  עם  חסרים  קרעים  משוקמים.  השני(,  בכרך  האחרונים 
בטקסט )בעיקר בדפים יא-יב בכרך הראשון(, משוקמים בצילום. 

כריכות עור חדשות. 
סטפנסקי חסידות, מס' 313.

פתיחה: $1500 

59. Meir Netivim, Two Parts – By Rabbi Meir 
Margolies, Disciple of the Baal Shem Tov – 
Polonne, 1791-1792 – First Edition 
Or Olam – Meir Netivim, two parts. Part I – 
responsa, Part II – pilpul, homily and allusions on 
the Torah, by R. Meir Margolies Rabbi of the Lviv 
region and Ostroh, a leading disciple of the Baal 
Shem Tov. Polonne, [1791-1792]. First edition. With 
the approbations of prominent Chassidic leaders – 
R. Levi Yitzchak of Berditchev, R. Zusha of Annipoli 
and the Ohev Yisrael of Apta. Includes novellae by R. 
Levi Yitzchak of Berditchev, printed at the beginning 
of the book.
Two parts in two volumes. 
The author, R. Meir Margolies (1700/1708-1790), a 
prominent rabbi in his times, was a leading disciple 
of the Baal Shem Tov, and one of the first to cleave to 
him, even before the Baal Shem Tov became famous. 
R. Meir is considered a "colleague-disciple" of the 
Baal Shem Tov and mentions him in several places 
as "my teacher" and "my friend". The Meir Netivim 
was a prolific author in both revealed and esoteric 
realms of the Torah, in halachah and in homily. This 
book – Meir Netivim, two parts, was his first book to 
be published. 
Two volumes. Incomplete copies. Vol. I: 2-25, 28-
30, 33-97 leaves. Lacking three leaves: title page 
(replaced in photocopy) and leaves 26-27. Vol. II: [1], 
3-6, 9-56 leaves. Lacking leaves 7-8. 33 cm. Overall 
fair condition. Stains. Large, dark dampstains to 
many leaves in Vol. I. Large tears to some leaves in 
both volumes (first leaf of Part I and two final leaves 
of Part II), repaired. Open tears, affecting text (mainly 
to leaves 11-12 in Vol. I), repaired with photocopy 
replacements. New leather bindings.
Stefansky Chassidut, no. 313. 

Opening price: $1500
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מאת   - והישר"  הטוב  הדרך   - עולם  "אור  ספר   .60
תלמיד  נתיבים",  "מאיר  בעל  מרגליות  מאיר  רבי 

הבעש"ט - פולנאה, תקנ"ה - מהדורה ראשונה

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

1795[. מהדורה ראשונה.
"הסכמות גאוני ארץ": רבי מאיר מקונסטנטין בן היעב"ץ, רבי לוי 
יצחק מברדיטשוב, רבי אברהם יהושע העשיל אב"ד קולבסוב 

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

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

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

ז"ל, ומרגלה בפומה דר' מאיר שהרבה לספר בשבחו...". 
בדורו.  הרבנים  וחשובי  מגדולי  היה  מרגליות  מאיר  רבי 

בשנת  והורודנקה.  יאזלוביץ  בערים  ברבנות  כיהן  בצעירותו 
תקט"ו התמנה לאב"ד גליל לבוב. בשנת תקכ"ו התמנה מטעם 
מלך פולין לרב ראשי על אוקראינה וגליציה. בשנת תקל"ו קיבל 
כתב מינוי רשמי מאת מלך פולין, סטניסלאב אוגוסט פוינטובסקי 
)כתב הרבנות, באותיות מוזהבות, השתמר עד לימינו בארכיון 
גליל  לרבנות  בנוסף  התמנה,  תקל"ז  בשנת  בניו-יורק(.  דובנוב 

לבוב, לאב"ד אוסטרהא וגלילותיה.
נפתלי  במהור"ר  "ישראל  של  וחותמות  חתימה  השער,  בדף 

הירץ נ"י מקראקא" וחותמות צנזורה. 
סימני  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  כחלחל.  נייר  ס"מ.   21 דף.  מ 
עש, עם פגיעות בטקסט בחלק מהדפים, משוקמים במילוי נייר 
)הדפים עברו שיקום מקצועי(. רישומים בכתב-יד. כריכת עור 

חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 169.

פתיחה: $800 

60. Or Olam, HaDerech HaTov VehaYashar – By 
Rabbi Meir Margolies, Author of Meir Netivim, 
Disciple of the Baal Shem Tov – Polonne, 1795 – 
First Edition
Or Olam – Fourth Light – HaDerech HaTov VehaYashar 
(the good and straight path), a long poem composed 
of good practices and laws, briefly summarizing 
the four parts of the Shulchan Aruch and the 613 
commandments, by R. Meir Margolies, Rabbi of the 
Lviv region and Ostroh, author of Meir Netivim. 
Polonne, [1795]. First edition.
The Meir Netivim was a prolific author in both revealed 
and esoteric realms of the Torah, in halachah and in 
homily. After his passing, his writings were arranged 
and published by his sons. The series of books was 
entitled Or Olam: Responsa Meir Netivim – Or Olam, 
two parts – First Light and Second Light (Polonne, 1791-
1792); Sod Yachin UBoaz – Or Olam, Third Light, his 
will with many profound kabbalistic and Chassidic 
matters (Ostroh, 1794); and this book, HaDerech HaTov 
VehaYashar, the Fourth Light of the Or Olam series.
This composition was written by the author in response 
to a request by his son R. Shaul Margolies that he briefly 
summarizes the four parts of the Shulchan Aruch. R. 
Meir wrote a long acrostic poem, in alphabetical order, 
forming also his name Meir and the name of his son 
Shaul. The poem contains all the laws and practices 
of the four parts of the Shulchan Aruch and the 613 
commandments.
The author, R. Meir Margolies (1700/1708-1790), a 
prominent rabbi in his times, was a leading disciple of 
the Baal Shem Tov, and one of the first to cleave to him, 
even before the Baal Shem Tov became famous. R. Meir 
is considered a "colleague-disciple" of the Baal Shem 
Tov and mentions him in several places as "my teacher" 
and "my friend". 
Signature and stamps on title page. 
40 leaves. 21 cm. Bluish paper. Good-fair condition. 
Stains. Worming, affecting text on some leaves, 
repaired with paper (leaves professionally restored). 
Handwritten inscriptions. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 169.

Opening price: $800

60



55

ספרי חסידות

61. ספר מים קדושים - מזירוב, תק"נ
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 רוב סדר קדשים )למעט מסכתות תמיד, מידות וקינים(.

]10[, ג-קכ, ]1[ דף. 31.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני עובש במספר דפים. סימני עש קלים. בדף השער ובדפים 
נוספים, קרעים רבים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר, עם השלמות בצילום ובכתב-יד. כריכת 

עור חדשה. 
]1[ דף בסוף, עם תיקוני טעויות והגהות, נדפס בנפרד ונמצא רק בחלק מן הטפסים.

סטפנסקי חסידות, מס' 342. 

פתיחה: $400 

61. Mayim Kedoshim – Mezhirov, 1790
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.
The book contains novellae on most of Order 
Kodashim (apart from Tractates Tamid, 
Middot and Kinnim).
[10], 3-120, [1] leaves. 31.5 cm. Fair condition. 
Stains. Mold stains to several leaves. Minor 
worming. Many open tears to title page and 
other leaves, affecting text, repaired with 
paper, with handwritten and photocopy 
replacement of missing text. New leather 
binding.
The last [1] leaf – errata – was printed 
separately and does not appear in all copies.
Stefansky Chassidut, no. 342. 

Opening price: $400

/ אוסטרהא,  - מעזירוב, תקנ"ד  - שתי מהדורות  יקרים  ליקוטים  62. ספר 
תק"פ

שתי מהדורות של 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:
1. ספר ליקוטים יקרים. מעזירוב, ]תקנ"ד 1794[. 

]1[, מג דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני, מספר דפים במצב בינוני-גרוע. כתמים. קרעים חסרים 
רבים עם פגיעות בטקסט, כולל קרעים בדף השער עם פגיעה במסגרת השער ובטקסט מצדו 
השני, משוקמים במילוי נייר ובהשלמת צילום. סימני עש עם פגיעות בטקסט. חיתוך דפים 

עם פגיעות בכותרות הדפים ובטקסט. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 302.

2. ספר ליקוטים יקרים. ]אוסטרהא? תק"פ 1820?[. 
תיקונים בכתב-יד בשולי הדפים במספר מקומות.

לז, לט-מב דף. 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי קל. חותמות. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 304.

על מקום ההדפסה והתאריך, ראה: י' יודלוב, גנזי ישראל, מס' 1155.

פתיחה: $500 
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62. Likutim Yekarim – Two Editions – Mezhirov, 1794 / Ostroh, 1820
Two editions of the book Likutim Yekarim, compilation of Chassidic essays by 
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:
1. Likutim Yekarim. Mezhirov, [1794].
[1], 43 leaves. 20.5 cm. Fair condition, several leaves in fair-poor condition. 
Stains. Many open tears affecting text, including tears to title page affecting 
border and text on verso, repaired with paper and photocopy replacement 
of missing text. Worming, affecting text. Leaves trimmed with damage to 
headings and text. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 302. 
2. Likutim Yekarim. [Ostroh? 1820?].
Marginal handwritten corrections in several places.
37, 39-42 leaves. 23 cm. Good condition. Stains. Minor wear. Stamps. New 
binding. 
Stefansky Chassidut, no. 304. 

Opening price: $500

)זלוטשוב(  עיני  בת  ספר   .63
דובנא,   - ראשונה  מהדורה   -

תקנ"ח 

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

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

"בית פרץ"(.
רבי יששכר בער נתמנה לימים לאב"ד 
זלוטשוב, הקים בה ישיבה ועמד בקשרי 

שו"ת עם גדולי דורו. בין תלמידיו היה רבי חיים מטשרנוביץ בעל "באר מים חיים", המספר בספרו "ארץ 
החיים" על רוח הקודש שראה אצל רבו. רבי יששכר בער עלה לארץ ישראל והגיע לצפת בחודש שבט 
שנת תקנ"ה. נפטר בחודש אב של אותה שנה, ונקבר בצפת סמוך לקבר האלשיך הקדוש, כאשר על מצבתו 
נכתב: "פ"נ הגאון האמיתי חסיד ועניו". זכרו נתקדש בקהל החסידים. רבי 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.
חתימה בדף השער: "הק' יעקב ב"מ נתן ווידער". 

]2[, סו, סט-קיט, ]1[ דף. חסרים 2 דפים באמצע )סז-סח(. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים )בהם כתמי 
רטיבות(. בלאי במספר דפים. קרע חסר קטן בדף השער עם פגיעה במסגרת השער )ופגיעה קלה בטקסט(, 
וקרעים בשולי דפים בודדים נוספים, עם פגיעות קלות בטקסט. חיתוך דפים על גבול הטקסט, עם פגיעות 

קלות. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 105.

פתיחה: $300 
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ואודות פגישתו המופלאה  נוספים אודות השידוך,  שם סיפורים 
עם המגיד ממזריטש ויחסו לגודל קדושת המגיד ובנו הקדוש רבי 

אברהם המלאך(.
רישומי בעלות בדף המגן הקדמי ובדפים נוספים.

]1[, מו דף. 21.5 ס"מ.  ]1[, כד;  ]1[, כ;  ]1[, כב;  ]1[, טו;  ]3[, לג; 
בדף  עש  וסימני  חסרים  קרעים  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני.  מצב 
בהשלמת  משוקמים  בטקסט,  פגיעה  עם  שאחריו,  ובדף  השער 
נייר ובצילום. קרעים בדף האחרון, עם פגיעה בטקסט. סימני עש 

בודדים במספר דפים. כריכה חדשה.
כל  בראש  אחד  שער   - שער  דפי  ששה  נכרכו  שלפנינו  בעותק 
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 לא מאויר.
במפעל הביבליוגרפיה רשמו עותק עם ארבעה שערים בלבד, ללא 

שערים בסדרים קדשים וטהרות.
סטפנסקי חסידות, מס' 369.

פתיחה: $700 

63. Bat Eini (Zlotchov) – First Edition – Dubno, 
1798
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. 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.
Signature on title page. 
[2], 66, 69-119, [1] leaves. Lacking two leaves (67-
68). 19.5 cm. Good-fair condition. Stains (including 
dampstains). Wear to several leaves. Small open tear 
to title page, affecting border (and slightly affecting 
text), and marginal tears to some other leaves, 
slightly affecting text. Leaves trimmed close to text, 
with minor damage. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 105.

Opening price: $300

64. ספר משנת חכמים לרבי משולם פייביש מקרמניץ 
ראשונה,  מהדורה   - מרוזין  ישראל  רבי  של  סבו   -
לכל  שער  דפי  עם  מיוחד  עותק   - תקנ"ו  אוסטרהא, 

ששת הסדרים

ספר משנת חכמים, חידושים על ששה סדרי משנה, חלקים א-ו, 
אוסטרהא,  מקרעמניץ.  הורביץ  הלוי  פייביש  משולם  רבי  מאת 

]תקנ"ו 1796[. מהדורה ראשונה.
עותק מיוחד ובו ששה שערים )ראה להלן(.

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

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 
כל  התגורר  בה  גליציה(,  ווהלין,  חבל  טרנופול,  )מחוז  קרעמניץ 
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 
הרב המובהק  כבוד  הוא  לראשונה,  במלאכת התורה  והיושבים 
תורה  לומד  אומנתו  תורתו  ורק  הדור...  גדולי  בין  שמיה  דפקיע 
לשמה". גם הנודע ביהודה כותב עליו בהסכמתו, בהפלגה שלא 
בתורה  מאוד  המופלג  הרב...  יקירא  סבא  האי  "...כבוד  כדרכו: 
כחד  הוא  תנא  הלוי...  פייבש  מהור"ר  שמו  כבוד  ובמעשים 
כי  הטוב  כבר שמעתי שמעו  פולין  במדינת  ובעודי  הראשונים... 
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".
של  בנו  המלאך,  אברהם  רבי  הקדוש  להרב  נישאה  גיטל  בתו 
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 ממוגלניצא סיפר כי המגיד ממזריטש שאל 
בכדי  אז,  שבדור  חכם  התלמיד  הוא  מי  לו  "להגיד  השמים  מן 
המלאך  הה"ק  לבנו  שבדור  חכם  תלמיד  בת  וליתן  עמו  לשדך 
)תולדות  מקראמניץ"  פייבל  ר'  הגאון  הרב  על  לו  והשיבו  ז"ל, 
..." מסופר:  אחר  במקור  קכג(.  אות  תרנ"ט,  וורשא  הנפלאות, 

שזקננו המגיד הגדול ממעזריטש חשקה נפשו לקחת את בת הגאון 
רבינו משולם פייבוש עבור בנו הרה"ק רבי אברהם המלאך, היות 
ובטהרה,  בקדושה  לשמה  תורה  הלומד  חכם  תלמיד  בת  שהיא 
השידוך"  לו  להציע  הגאון  לרבינו  מתלמידיו  כמה  שלח  ובכן 
)תולדות המשנת חכמים, עמ' תרצד, בסוף ספר משנת חכמים, 
יורק, תשע"ה 2014. ראה  ניו  מהדורת מכון בית אבות, ברוקלין 
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64. Mishnat Chachamim by Rabbi 
Meshulam Feivish of Kremenets – 
Grandfather of R. Yisrael of Ruzhin – First 
Edition, Ostroh, 1796 – Unique Copy with 
Title Pages for All Six Orders
Mishnat Chachamim, novellae on the Six 
Orders of the Mishnah, Parts I-VI, by R. 
Meshulam Feivish HaLevi Horowitz of 
Kremenets. Ostroh, [1796]. First edition.
Unique copy with six title pages (see below).
With 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.
Ownership inscriptions on the front endpaper 
and other leaves. 
[3], 33; [1], 15; [1], 22, [1], 20; [1], 24; [1], 46 
leaves. 21.5 cm. Good-fair condition. Stains 
and wear. Open tears and worming to title 
page and following leaf, affecting text, repaired 
with paper and photocopy replacements. Tears 
to final leaf, affecting text. Minor worming to 
some leaves. New 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).
Stefensky Chassidut, no. 369.

Opening price: $700

מהמגיד  בנימין",  "חלקת  פסח  של  הגדה   .65
ראשונה  מהדורה   - תקנ"ד  לבוב,   - מזאלוזיץ 
של ההגדה החסידית הראשונה שבאה בדפוס - 

סגולה "להשיב רבים מעון"

ספר חלקת בנימין, הגדה של פסח עם כוונות האריז"ל, ועם 
המגיד   - בנימין  רבי  האדמו"ר  מאת  בנימין  חלקת  פירוש 
הרבנית  דפוס   .]1794 ]תקנ"ד  )למברג(,  לבוב  מזאלוזיץ. 
יהודית ]רוזאניס[. מהדורה ראשונה של ההגדה החסידית 

הראשונה שבאה בדפוס.
הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב, הכותב על החיבור כי 
הוא מסוגל "להשיב רבים מעון", ועל גדולת הרב המחבר: 
המנוח  הרב  אלוקי,  איש  קדישא  בוצינא  צדיק  "...לאותו 
וראיתי  זלאזיץ...  זלה"ה שהיה מ"מ דק"ק  בנימין  מהור"ר 
כולם  בנסתר,  הן  בנגלה  הן  לחיך,  מתוקים  דברים  כמה 
שוים לטובה, ובכן מן הראוי הוא שיוציא לאור, כדי שיצא 

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

רבי אשר זליג. 
מצב  בקירוב.  ס"מ   21 אחרון.  דף  חסר  דף.   ]12[ כה,   ,]1[
בינוני. כתמים. קרעים וסימני עש רבים עם פגיעות בטקסט, 
כריכה  שיקום(.  עברו  הדפים  )כל  נייר  במילוי  משוקמים 

חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 156; יערי 253; אוצר ההגדות 373.

פתיחה: $3000 

65. Chelkat Binyamin Passover Haggadah, by the Maggid 
of Zalozitz – Lviv, 1794 – First Edition of the First Printed 
Chassidic Haggadah – Segulah to "Bring Many to 
Repentance"
Chelkat Binyamin, Passover Haggadah with kavanot of the Arizal 
and the Chelkat Binyamin commentary by R. Binyamin, the 
Maggid of Zalozitz (Zaliztsi). Lviv: Rebbetzin Yehudit [Rosanes], 
[1794]. First edition of the first Chassidic Haggadah to be printed.
Approbation by R. Levi Yitzchak of Berditchev, who acclaims 
the composition as capable to "bring many to repentance".
The author, R. Binyamin, Maggid of Zalozitz (d. 1791), was 
well-versed both in revealed and hidden realms of the Torah. A 
contemporary of the Baal Shem Tov and early Chassidic masters, 
he was one of the first disseminators of Chassidic teachings. 
[1], 25, [12] leaves. Lacking final leaf. Approx. 21 cm. Fair 
condition. Stains. Tears and significant worming, affecting text, 
repaired with paper (all leaves have been restored). New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 156; Yaari 253; Otzar HaHaggadot 373.

Opening price: $3000
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ספרי חסידות

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

ספר אמתחת בנימין, על מגילת קהלת, מאת רבי בנימין - המגיד מזאלוזיץ. מינקוויץ, ]תקנ"ו 1796[.
החיבור נפסק באמצע פרק ט, מאחר והמחבר נפטר באמצע 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 הראשונים של תורת החסידות. לא ברור אם זכה להכיר את הבעל שם טוב 
ולפגוש אותו, אך בחיבוריו הוא 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: "תורי זהב" - על התורה; "חלקת בנימין" - פירוש על הגדה של פסח; "אהבת דודים" 
- פירוש על שיר השירים. כל חיבוריו נדפסו לאחר פטירתו, על ידי בנו רבי אשר זליג. רבי לוי יצחק מברדיטשוב מכתירו בהסכמתו לספר 

שלפנינו: "אותו צדיק בוצינא קדישא איש אלקי...".
 ]2[, א-יג, יח-קכח דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים )בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים(. בלאי קל. קרע ארוך באחד מן הדפים, עם 

פגיעה בטקסט )מעט חיסרון בשוליים(. סימני עש, כמעט ללא פגיעה בטקסט. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 63.

הספר הראשון שנדפס במינקוויץ. 

פתיחה: $700 

66. 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), 
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. 
[2], 1-13, 18-128 leaves. 20.5 cm. Good-fair condition. Stains 
(including dampstains and dark stains). Minor wear. Long 
tear to one leaf, affecting text (some loss to margin).  Worming, 
with almost no damage to text. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 63.
First Book Published in Minkovitz.

Opening price: $700

67. ספר אהבת דודים, מאת המגיד מזאלוזיץ - לבוב, 
תקנ"ג - מהדורה ראשונה

ספר אהבת דודים, פירוש על שיר השירים בדרך הנגלה והנסתר, 
דפוס   .]1793 ]תקנ"ג  לבוב,  מזאלוזיץ.  המגיד   - בנימין  רבי  מאת 

אהרן בן חיים דוד סג"ל. מהדורה ראשונה.
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 
דרושים בדרך הקבלה   - זהב"  "תורי  ז"ל...". מחיבוריו הנוספים: 
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, 
בנימין":  ו"אמתחת  בנימין"  "חלקת  לספריו  בהסכמות  מכתירו 

"אותו צדיק בוצינא קדישא איש אלקי...".
]3[, צד דף. 22 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים )בהם כתמי 
משוקמים.  מהדפים,  חלק  בשולי  קטנים  קרעים  ובלאי.  רטיבות( 

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

פתיחה: $800 
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67. Ahavat Dodim, by the Maggid of Zalozitz – 
Lviv, 1793 – First Edition
Ahavat Dodim, commentary to Shir HaShirim, 
following revealed and kabbalistic approaches, by 
R. Binyamin, the Maggid of Zalozitz (Zaliztsi). Lviv: 
Aharon son of Chaim David Segal, [1793]. First 
edition.
The author, R. Binyamin, Maggid of Zalozitz (d. 
1791), was well-versed both in revealed and hidden 
realms of the Torah. A contemporary of the Baal 
Shem Tov and early Chassidic masters, he was one 
of the first disseminators of Chassidic teachings. 
[3], 94 leaves. Approx. 22 cm. Good-fair condition. 
Stains (including dampstains) and wear. Minor 
marginal tears to some leaves, repaired. Minor 
worming. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 14.

Opening price: $800

68. ספר תורי זהב, מאת המגיד מזאלוזיץ - מאהלוב, תקע"ו - מהדורה ראשונה
ספר תורי זהב, דרוש, מוסר, קבלה וחסידות על פרשיות התורה, 
מועדים, מגילות איכה ואסתר, מאת רבי בנימין - המגיד מזאלוזיץ. 

מאהלוב, ]תקע"ו 1816[. מהדורה ראשונה.
אנצ'  תקנ"ב,  )נפטר  בנימין  רבי   - מזאלוזיץ  המגיד  המחבר, 
ובנסתר, בן דורם של הבעל  גדול בנגלה  לחסידות, א', שנ-שנד(, 
והמעתיקים  מהמוסרים  אחד  החסידות.  צדיקי  וראשוני  טוב  שם 
הראשונים של תורת החסידות. לא ברור אם זכה להכיר את הבעל 
שם טוב ולפגוש אותו, אך בחיבוריו הוא 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 
יצחק  לוי  רבי  זליג.  אשר  רבי  בנו  ידי  על  פטירתו,  לאחר  נדפסו 
מברדיטשוב מכתירו בהסכמות לספריו "חלקת בנימין" ו"אמתחת 

בנימין": "אותו צדיק בוצינא קדישא איש אלקי...".

בהקדמת בן המחבר )בדף ]ב/1[( הודבקה פיסת נייר מודפסת על 
גבי אחת הפסקאות. בפסקה המקורית מופיעים שבחיו של הגביר 
הספר.  בהדפסת  שסייעו  ואשתו  מסלאפקוויץ  וואלף  זאב  רבי 
בפיסת הנייר המודבקת בעותק שלפנינו מופיע נוסח מתוקן, עם 
מספר שינויים, כדוגמת רמזים שונים בגימטריות של שמו "זאב" 
ושל שם החיבור "תורי זהב", שאינם מופיעים בפסקה המקורית. 
שמואל  מהו  בת  "רישל  מרת  אשתו,  שם  לפנינו  תוקן  כן,  כמו 
מהו'  בת  "רישל  מופיע:  תחילה  שהודפס  בנוסח  בעוד  זלה"ה", 
זו,  נייר  פיסת  מופיעה  לא  שראינו  הטפסים  בכל  זלה"ה".  אשר 

והיא אף לא נרשמה ביבליוגרפית. 
דף.  קכה-קכו  קיט-קכב,  קיז-קיט,  קז-קיב,  קא-קח,  מח-קא,  מו, 
כתמי  )בהם  כתמים  טוב.  מצב  )בחלקו(.  כחלחל  נייר  ס"מ.   21
רטיבות במספר דפים(. סימני עש קלים. שיקומים בהדבקות נייר 
בדף השער ובדפים נוספים. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכה 

חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 613.

פתיחה: $1000 
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68. Torei Zahav, by the Maggid of Zalozitz – 
Mohyliv, 1816 – First Edition
Torei Zahav, homiletics, ethics, kabbalah and 
Chassidut on the Torah, festivals, Megillat Eichah 
and Megillat Esther, by R. Binyamin, the Maggid of 
Zalozitz (Zaliztsi). Mohyliv, [1816]. First edition.
A paragraph in the foreword by the author's son, on 
p. [2a], was covered by a printed piece of paper (glued 
to the page), bearing a corrected version of the text. 
This piece of paper is unrecorded bibliographically 
and does not appear in other copies we have seen. 
The author, R. Binyamin, Maggid of Zalozitz (d. 1791), 
was well-versed both in revealed and hidden realms 
of the Torah. A contemporary of the Baal Shem Tov 
and early Chassidic masters, he was one of the first 
disseminators of Chassidic teachings. 
46, 48-101, 101-108, 107-112, 117-119, 119-122, 125-126 
leaves. 21 cm. Bluish paper in part. Good condition. 
Stains (including dampstains to some leaves). Minor 
worming. Paper repairs to title page and other leaves. 
Stamps and handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 613.
Opening price: $1000

69. ספר ברית כהונת עולם - חלק ראשון - לבוב, תקנ"ו - מהדורה ראשונה - הגהות קבליות
ספר ברית כהנת עולם, חלק ראשון, דרוש ורמז בענייני המועדים 
על פי הקבלה, מאת רבי יצחק אייזיק כ"ץ אב"ד קוריץ ואוסטרהא. 
לבוב, ]תקנ"ו 1796[. דפוס יהודית אשת הרב צבי הירש ]רוזאניס[. 

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

"אהבת ישראל" מוויז'ניץ היה לומד מידי יום ביומו בספר קדוש 
זה, וגם בימי מלחמת העולם הראשונה, בשעת ההפגזות, לא ויתר 

על שיעוריו הקבועים בספר זה.
"אברהם  מבארדיטשוב",  יצחק  "אברהם  השער:  בדף  חתימות 
הספר  בדפי  בארדיטשוב".  ק'  דפה  משה  צבי  המנוח  חתן  יצחק 

הגהות קבליות בכתב-יד. 
כתמים.  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   21.5 דף.  כז  יח;  ז;   ;]2[ טז,   ,]4[
בטקסט  קלה  פגיעה  עם  הדפים,  בשולי  רבים  חסרים  קרעים 
עם  רבים,  עש  סימני  נייר.  במילוי  משוקמים  מקומות,  במספר 
נייר )הספר עבר  פגיעות בטקסט בדפים רבים, משוקמים במילוי 

שיקום מקצועי(. רישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 97.

פתיחה: $1000 

69. Brit Kehunat Olam – Part I – Lviv, 1796 – 
First Edition – Kabbalistic Glosses
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.
R. Yitzchak Eizek Katz (b. ca. 1753-1758, d. 1793), 
disciple of the Maggid of Mezeritch. Prominent 
Chassidic leaders cite his teachings with veneration. 
Signatures of "Avraham Yitzchak of Berditchev" and 
handwritten kabbalistic glosses.
[4], 16, [2]; 7; 18; 27 leaves. 21.5 cm. Fair-good 
condition. Stains. Many marginal open tears, slightly 
affecting text in several places, repaired with paper. 
Significant worming, affecting text on many leaves, 
repaired with paper (book was professionally 
restored). Handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 97.
Opening price: $1000
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of Liadi. The author, a prominent Chassidic 
Tzaddik, bases many of the thoughts in his book 
on the teachings of the Tanya, which he quotes and 
elaborates upon in almost every Torah portion.
[64] leaves. 17.5 cm. Fair condition. Stains and wear. 
Worming, affecting text. Open tear to leaf [6], affecting 
text. Title page and following leaf trimmed close 
to title page border and text (presumably supplied 
from a different copy). New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 21.

Opening price: $800

 - תקנ"ח  קוריץ,   - מפולנאה  מהמוכיח   - אריה  קול  ספר   .70
מהדורה ראשונה

נ"ך  ספר קול אריה, פלפול, דרוש ומוסר על פרשיות התורה, וליקוטים על 
ואגדות חז"ל, מאת רבי אריה ליב גלינר - המוכיח מפולנאה. קוריץ, ]תקנ"ח 

1798[. מהדורה ראשונה. עם הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב.
לחסידות,  אנצ'  תק"ל,  )נפטר  מפולנאה"  "המוכיח   - גלינר  ליב  אריה  רבי 
א, עמ' שכה-שכו(, מראשוני תלמידי הבעש"ט ומפיצי תורתו. איש קדוש 
ובעל מופת. בהשפעתו התקרבו ה"תולדות יעקב יוסף" והמגיד ממעזריטש 
אל הבעש"ט ותורתו. בדורו היה נודע כדרשן ומגיד מפורסם "אשר בעודו 
בחיים חיותו סבב בכל העולם והאיר את אור תורתו בכל תפוצות ישראל". 
על  ההסכמות  )מתוך  ישראל  בקהילות  דרשותיו  בכח  מעוון  השיב  רבים 
תורתו  מדברי  בספריו  להביא  מרבה  יוסף"  יעקב  ה"תולדות  בעל  הספר(. 

של "המוכיח".
חתימות בדף השער: "ארי' ליב", "ליב יהודא מבאברוסק". בדף המגן שלפני 
נ"י  אייזיק  יצחק  כש"ת  המפורסם...  להה"ג  "שייך  בעלות:  רישום  השער 

אב"ד דק"ק בוחאב ישן".
ובלאי.  כתמים  בינוני.  מצב  תכלכל.  נייר  ס"מ.   20 דף.  סה[  ]צ"ל:  נה   ,]1[
כתמים רבים וכהים בחלק מהדפים. קרעים גדולים בדף השער, עם פגיעה 
במסגרת ובטקסט )פגיעה קטנה בכותר הספר, ופגיעה משמעותית בטקסט 
מצדו השני של הדף(, משוקמים במילוי נייר עם השלמות בצילום. קרעים 
בארבעת הדפים שלאחר השער ובדף האחרון, עם פגיעות בטקסט והשלמות 

בצילום ובכתב-יד. חותמת בדף השער. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 518.

פתיחה: $1000 

70. Kol Aryeh – By the Reprover of Polonne – Korets, 1798 – First Edition
Kol Aryeh, pilpul, homily and mussar on the Torah weekly portions, and selections on neviim and ketuvim and 
on aggadot, by R. Aryeh Leib Gliener – Reprover of Polonne. Korets, [1798]. First edition. Approbation by R. Levi 
Yitzchak of Berditchev.
R. Aryeh Leib Gliener – "Reprover of Polonne" (d. 1770, Encyclopedia L'Chassidut, I, pp. 325-326), was among 
the first disciples of the Baal Shem Tov and disseminator of his teachings. A holy wonder-worker, renowned in 
his generation as a reputed orator and maggid.
Signatures on title page: "Aryeh Leib", "Leib Yehuda of Babruysk". Ownership inscription on front flyleaf: 
"Belongs to the famous rabbi… Yitzchak Eizik Rabbi of Stary Bykhov".
[1], 55 [i.e. 65] leaves. 20 cm. Light bluish paper. Fair condition. Stains and wear. Many dark stains to some 
leaves. Large tears to title page, affecting border and text (minor damage to title and significant damage to text 
on verso), repaired with paper with photocopy replacements. Tears to the four leaves following the title page 
and to the last leaf, affecting text, with photocopy and handwritten replacements. Stamp on title page. New 
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 518.

Opening price: $1000

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

ספר אור הגנוז לצדיקים, ליקוטים על התורה מאבות החסידות, 
מאפטא.  הכהן  אהרן  רבי  מאת  התניא",  ה"בעל  מדברי  בעיקר 
המגיד  הסכמת  עם  ראשונה  מהדורה   .]1800[ תק"ס  זולקווא, 

מקוזניץ.
מאת  התניא  ספר  הדפסת  לאחר  השנים  כארבע  נדפס  הספר 
האדמו"ר הזקן מחב"ד רבי שניאור זלמן מלאדי. המחבר, מגדולי 
צדיקי החסידות, מתבסס במקומות רבים בספרו על ספר התניא, 

וכמעט בכל פרשה מצטט מדברי קדשו ובונה עליו את יסודותיו.
רבי אהרן הכהן מזעליחוב ואפטא )אנצ' לחסידות א', עמ' קנז(, 
מתורת  הנודע  הליקוטים  ספר   - טוב"  שם  "כתר  ספר  מחבר 
הבעש"ט, וסידור "תפילה ישרה - כתר נהורא". ספרו "אור הגנוז 

לצדיקים" נדפס לראשונה בעילום שם המחבר.
על הספר ראה: ח' ליברמן, כיצד חוקרים חסידות בישראל, בתוך 

ספרו אהל רח"ל, א', ניו יורק תש"ם, עמ' 7-11.
עם  עש  סימני  ובלאי.  כתמים  בינוני.  מצב  ס"מ.   17.5 דף.   ]64[
פגיעות בטקסט. קרע חסר בדף ]6[, עם פגיעה בטקסט. בדף השער 
והדף שאחריו חיתוך דפים על גבול מסגרת השער והטקסט )כפי 

הנראה הושלמו מעותק אחר(. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 21.

פתיחה: $800 
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71. Or HaGanuz LaTzaddikim – Teachings 
of the Baal HaTanya – Zhovkva, 1800 – First 
Edition
Or HaGanuz LaTzaddikim, selections on the 
Torah from teachings of Chassidic leaders, mostly 
from teachings of the Baal HaTanya, by R. Aharon 
HaKohen of Apta. Zhovkva, 1800. First edition, with 
the approbation of the Maggid of Kozhnitz.
The book was published about four years after the 
printing of the Tanya by Rebbe Shneur Zalman 

יצחק  לוי  רבי  בן  מאיר  לרבי   - תורה  כתר  ספר   .72
 / תקס"ג  מעזירוב,   - ושני  ראשון  חלקים   - מברדיטשוב 

זיטומיר, תקס"ו - מהדורות ראשונות 

שני חלקי ספרו של רבי מאיר בן רבי לוי יצחק מברדיטשוב. מהדורות 
ראשונות שנדפסו בחייו. שני כרכים:

מספר  על  הרמב"ם,  על  חידושים   - ראשון  חלק  תורה,  כתר  ספר   ·
מסכתות הש"ס ועל ספר בראשית. מעזירוב, תקס"ג ]1803[. מהדורה 

ראשונה.
]2[, לב, ]2[ דף. 20 ס"מ. נייר ירקרק. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. 
בטקסט,  רבה  פגיעה  עם  וחסר,  קרוע  השער  דף  של  העליון  חציו 
משוקם בצילום )כולל הטקסט מצדו השני של הדף(. סימני עש קלים. 

כריכת עור חדשה. 
· ספר כתר תורה, חלק שני - חידושים על מסכתות נוספות בש"ס ועל 

ספר שמות. זיטומיר, ]תקס"ו 1806[. מהדורה ראשונה.
ו דף. חסרים 8 דפים: שני דפים )ה-ו( מספירת  עותק חסר. ד, ז-מב; 
הדפים הראשונה, וששה דפים אחרונים )דפים ז-יב מספירת הדפים 
השניה(. הדפים החסרים הושלמו בצילום. 20 ס"מ. נייר ירקרק. מצב 
בינוני. כתמים. עקבות רטיבות עם סימני פטריה ועובש. קרעים חסרים 
בדף השער ובדף השני, משוקמים בהדבקות נייר )עם השלמה בצילום(. 
קרעים במספר דפים נוספים, עם פגיעות קלות בטקסט. כריכה חדשה.

בתקס"ו,  )נפטר  מברדיטשוב  דרברמדיגר  מאיר  רבי  הגה"ק  המחבר, 
מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  של  בנו  לד-לה(,  עמ'  ג',  לחסידות,  אנצ' 
רבי  רבי משה מבוטושאן(.  )אביו של  קרלין  אליעזר אב"ד  רבי  וחתן 
מאיר היה תלמידו של רבי נחום מטשרנוביל, וכן היה תלמיד אביו רבי 

לוי יצחק מברדיטשוב, ממנו קיבל את רוב תורתו, כפי שהוא מעיד בפתח ספרו שלפנינו: "שהכל הוא לקוח מאור חכמתו של כבוד אאמ"ו 
]אדוני אבי מורי ורבי[ שיחי'". נפטר בצעירותו בחיי אביו. לאחר פטירתו, שיגר רבי שניאור זלמן מלאדי "בעל התניא" מכתב תנחומים 
לאביו, רבי לוי יצחק מברדיטשוב. על פי האגדה, רבי לוי יצחק ליווה בשמחה רבה את ארונו של בנו ואמר שהוא מחזיר לבורא נשמה 
טהורה כפי שירדה לעולם. עוד מסופר שרבי אהרן מטשרנוביל אמר שאילו היה רבי מאיר מאריך ימים היה יכול לעלות בגדולתו על אביו.

סטפנסקי חסידות, מס' 251, 252.

פתיחה: $1200 
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72. Keter Torah – By Rabbi Meir son of Rabbi 
Levi Yitzchak of Berdichev – Parts I-II – 
Mezhirov, 1803 / Zhitomir, 1806 – First Editions
Both parts of Keter Torah by R. Meir son of R. Levi 
Yitzchak of Berdichev. First editions, printed in the 
author's lifetime. Two volumes:
· Keter Torah, Part I – Novellae on the Rambam, 
on several Talmudic tractates and on Bereshit. 
Mezhirov, 1803. First edition.
[2], 32, [2] leaves. 20 cm. Greenish paper. Fair-good 
condition. Stains and wear. The top part of the title 
page is torn, with loss and significant damage to text, 
restored with photocopy replacements (including 
text on verso). Minor worming. New leather binding. 
· Keter Torah, Part II – Novellae on other Talmudic 
tractates and on Shemot. Zhitomir, [1806]. First 
edition.
Incomplete copy. 4, 7-42; 6 leaves. Lacking 8 
leaves: two leaves (5-6) of first foliation sequence 
and six final leaves (leaves 7-12 of second foliation 
sequence). Missing leaves replaced in photocopy. 20 
cm. Greenish paper. Fair condition. Stains. Traces of 
past dampness, with traces of mildew. Open tears 
to title page and second leaf, repaired with paper 
(with photocopy replacement). Tears to several other 
leaves, slightly affecting text. New binding. 
Stefansky Chassidut, nos. 251, 252.

Opening price: $1200

מסטריזוב,  ליב  אריה  לרבי  השמים,  אותות  ספר   .73
רבו של ה"ישמח משה" - זיטומיר, תקס"ה - מהדורה 

ראשונה

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

שם מדפיס. מהדורה ראשונה.
ישראל  רבי  מהמגיד  מברדיטשוב,  יצחק  לוי  מרבי  הסכמות 
מקוזניץ, ומתלמיד המחבר האדמו"ר רבי משה טייטלבוים )בעל 

"ישמח משה"(.
המחבר המקובל הקדוש רבי אריה ליב הלוי )תצ"ו-תקס"ג, אנצ' 
לחסידות, א, עמ' נח(, מגדולי החסידות, אב"ד סטריזוב וקהילות 
נוספות. 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 
לספר  בהסכמתו  עליו  הכותב  משה",  "ישמח  בעל  טייטלבוים 
שלפנינו: "האדם הגדול בענקים... מורי ורבי וש"ב ב"ד הרב הגאון 
האמיתי החסיד". רבי לוי יצחק מברדיטשוב כותב עליו בהסכמה 
לספר שלפנינו: "כל ימיו לא מש מתוך אוהל של תורה ושם לילות 
כימים... ולמד תורת ה' לשמה, וצלל במים אדירים בים התלמוד 

והפוסקים לאסוקי לשמעתתא אליבא דהלכתא...". 
הגאון רבי יוסף שאול נתנזון בעל ה"שואל ומשיב", כותב בהסכמתו 
לשו"ת "השיב משה" לבעל ה"ישמח 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 
קיבל  ה"ישמח משה"[  ]=בעל  ומשה  ליה,  אניס  לא  רז  כל  הנ"ל 

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

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

ושמותיהם הכל עפ"י נסתר וכבוד ה' הסתר דבר...". 
כהים  כתמים  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   19.5 דף.  יח  צג, 
משוקמים  רבים  עש  פגעי  בודדים.  בדפים  בדפוס(  דיו  )הכתמת 
שיקום  עבר  הספר  בטקסט;  פגיעה  עם  הדפים,  בכל  נייר  במילוי 

מקצועי. חותמות. כריכה חדשה.
בראשית המאה ה-19, קודם הקמת הדפוס של משפחת שפירא 
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: $1000 
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ספרי חסידות

73. Otot HaShamayim, by Rabbi Aryeh Leib 
of Strizov, Teacher of the Yismach Moshe – 
Zhitomir, 1805 –  First Edition
Otot HaShamamyim 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. First edition.
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. 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…". 
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. 19.5 cm. Good-fair condition. Stains. 
Dark stains (ink stains from printing) to a few leaves. 
Extensive worming to all leaves, affecting text, 
repaired with paper (book professionally restored). 
Stamps. 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: $1000

מהדורה   - תקנ"ח  קוריץ,   - המאיר  אור  ספר   .74
ראשונה

ומועדי  המגילות  התורה,  על  ורמזים  דרושים  המאיר,  אור  ספר 
וואלף  זאב  השנה בדרך החסידות והקבלה, מאת האדמו"ר רבי 

מזיטומיר. קוריץ, ]תקנ"ח 1798[. מהדורה ראשונה.
ספר אור המאיר הוא מראשוני ספרי החסידות ובו דברים בשם 
מז'יטומיר,  וואלף  זאב  רבי  הרה"ק   - המחבר  טוב.  שם  הבעל 
של  ותלמידם  ומקורבם  ממזריטש,  המגיד  תלמידי  מגדולי  היה 
יצחק  לוי  ורבי  מטשרנוביל  נחום  רבי  מפולנאה,  יוסף  יעקב  רבי 
מברדיטשוב. היה מקורב גם לרבי פנחס מקוריץ, שהתבטא עליו: 
סודה  את  לו  ומגלה  אליו  מתלווה  הנביא  אליהו  כיצד  "ראיתי 
התבטא  שרה'ס  ליב  ר'  הצדיק  קדישא".  האידרא  של  הכמוס 
עליו כי "ראה על פניו את צלם אלוקים בשלמות". בשער הספר 
דבוק  "היה  ביניהם:  בשבחו,  מופלאים  דברים  נכתבו  שלפנינו 
הספר  ובישיבה...".  בהליכה  נפרד  בלתי  ורגעיו  עתיו  בכל  בקונו 
בעל  מז'יטומיר  אליעזר  רבי  הרה"ק  תלמידו  ידי  על  מפיו  נכתב 
כי  הספר  על  אמר  מרוז'ין  ישראל  רבי  האדמו"ר  הנאזר".  "פרקי 
"כל מה שכתוב בספר הוא מחובת כל יהודי להתנהג כך", ובשמו 
של האדמו"ר רבי ישכר דוב מבעלזא נאמר כי: "במה שהשפיעו 
להמחבר תורה מן השמים, אמר רק שמינית, וממה שאמר שמעו 
רק שמינית, וממה ששמעו הבינו רק שמינית, וממה שהבין הכותב 
בעל 'פרקי הנאזר' כתב מזה רק שמינית, וממה שהדפיסו מבינים 
נדפס  וספרו  תקנ"ח,  בשנת  נפטר  וואלף  זאב  רבי  שמינית".  רק 
סמוך לאחר פטירתו )יתכן שלכך רומז פרט השנה: "והיה מנוחתו 

כבוד"(.
חתימה )מחוקה( בדף השער: "הק' יצחק בא"א אשר...". 

]2[, נח, סא-פ, ]2[; נב, נה-צח, קא-קכ; סד דף. 20 ס"מ בקירוב. 
חסרים  קרעים  כתמים.  טוב.  במצב  הדפים  מרבית  כחלחל.  נייר 
פגיעות בטקסט במילים  בשולי כעשרה מהדפים האחרונים, עם 
בודדות בשלושת הדפים האחרונים, משוקמים במילוי נייר. סימני 
עש, משוקמים בחלקם במילוי נייר. רישומים בכתב-יד. חותמת. 

כריכת עור חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 24. 
בשנים תקנ"ח-תק"ע נדפס הספר במספר מהדורות דומות זו לזו, 
ווריאנטים, ראה: א' טויבר, מחקרים ביבליוגרפיים,  מהן במספר 
שלפנינו  בעותק   .1140 מס'  ישראל,  גנזי  יודלוב,  י'   ;36-39 עמ' 
ולא  שנה,  חמש-עשרה  על  עומד  הספר  את  להדפיס  האיסור 

עשרים שנה )ראה פריט הבא(.

פתיחה: $2000 
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74. Or HaMeir – Korets, 1798 – First Edition 
Or HaMeir, homilies and allusions on the Torah, the 
Megillot and Festivals, according to Chassidic and 
Kabbalistic teachings, by Rebbe Ze'ev Wolf of Zhitomir. 
Korets, [1798]. First edition.
Or HaMeir is one of the first Chassidic books, and contains 
teachings of the Baal Shem Tov. The author, R. Ze'ev 
Wolf of Zhitomir was one of the foremost disciples of the 
Maggid of Mezeritch, and a close disciple of R. Yaakov 
Yosef of Polonne, R. Nachum of Chernobyl and R. Levi 
Yitzchak of Berdichev. He was also close to R. Pinchas of 
Korets, who once said that he saw how R. Ze'ev Wolf was 
accompanied by Eliyahu the Prophet, who revealed to 
him holy secrets. R. Leib Sarah's said that he "saw upon 
his face the complete Image of G-d". The title page of this 
book bears exceptional praises about the author, such as: 
"He cleaved to his Creator at all times, unseparated while 
walking or sitting…". This book was dictated to his disciple 
R. Eliezer of Zhitomir, author of Pirkei HaNe'ezar. Rebbe 
Yisrael of Ruzhin remarked that "each Jew is obligated 
to conduct himself according to all that is written in the 
book". Rebbe Yissachar Dov of Belz is reputed as saying 
that R. Ze'ev Wolf delivered only one eighth of the Torah 
he received from Heaven, and of what he delivered only 
one eighth was heard; from that which was heard only 
one eighth was understood; from that which the author 
of Pirkei HaNe'ezar comprehended he wrote only one 
eighth, and from that which was printed only one eighth 
is understood. R. Ze'ev Wolf passed away in 1798 and this 
book was printed soon after his passing.
Signature (deleted) on title page.
[2], 58, 61-80, [2]; 52, 55-98, 101-120; 64 leaves. Approx. 20 
cm. Bluish paper. Most leaves in good condition. Stains. 
Open tears to approx. ten leaves at the end, affecting a few 
words on last three leaves, repaired with paper. Worming, 
repaired in part with paper. Handwritten inscriptions. 
Stamp. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 24.
During 1798-1810, this book was printed in several similar 
editions; see: A. Tauber, Bibliographic Studies, pp. 36-
39; Y. Yudlov, Ginzei Yisrael, no. 1140. In this copy, the 
prohibition to print the book is set at 15 years, not 20 (see 
next item).

Opening price: $2000

75. ספר אור המאיר - קוריץ, תק"ע בערך - מהדורה 
שניה

ספר אור המאיר, דרושים ורמזים על התורה, המגילות ומועדי 
זאב  רבי  האדמו"ר  מאת  והקבלה,  החסידות  בדרך  השנה 

וואלף מזיטומיר. קוריץ, ]אחרי תקנ"ח 1798[. מהדורה שניה.
על הספר ומחברו, ראה פריט קודם. 

כתמים.  בינוני-טוב.  מצב  כחלחל.  נייר  ס"מ.   21 דף.  רס   ,]2[
קרעים, ביניהם קרע חסר גדול בדף השני, ללא פגיעה בטקסט. 
בלאי בשולי הדפים. סימני עש זעירים. חותמות מטושטשות. 

רישומים. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 25.

דומות  מהדורות  במספר  הספר  נדפס  תקנ"ח-תק"ע  בשנים 
מחקרים  טויבר,  א'  ראה:  ווריאנטים,  במספר  מהן  לזו,  זו 
 .1140 מס'  ישראל,  גנזי  יודלוב,  י'   ;36-39 עמ'  ביבליוגרפיים, 
במהדורה  כמו  תקנ"ח,  הוא  השנה  פרט  שלפנינו  בטופס 
שינויים  מספר  בו  יש  אך  קודם(,  פריט  )ראה  הראשונה 
זמן  הארכת   - בהסכמות  שנעשה  השינוי  ביניהם,  לעומתה. 

האיסור על ההדפסה מחמש עשרה שנה לעשרים שנה.

פתיחה: $1000 

75. Or HaMeir – Korets, Ca. 1810 – Second Edition
During 1798-1810, this book was printed in several 
similar editions; see: A. Tauber, Bibliographic 
Studies, pp. 36-39; Y. Yudlov, Ginzei Yisrael, no. 
1140. The chronogram in this copy indicates 1798, 
as in the first edition (see previous item), however, 
there are several differences between this copy 
and the first edition. Among these is the change 
in the approbations, extending the prohibition to 
print the book from 15 years to 20 years.

Opening price: $1000

Or HaMeir, homilies and allusions on the Torah, 
the Megillot and Festivals, according to Chassidic 
and Kabbalistic teachings, by Rebbe Ze'ev Wolf 
of Zhitomir. Korets, [after 1798]. Second edition.
About the book and its author, see previous item.
[2], 260 leaves. 21 cm. Bluish paper. Fair-good 
condition. Stains. Tears, including a large open 
tear to second leaf, not affecting text. Marginal 
wear. Minute worming. Blurred stamps. 
Inscriptions. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 25.
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ספרי חסידות

76. ספר אור המאיר - פאריצק, תקע"ה - שני וואריאנטים - עם שער מקורי ועם שער "מזויף"
ספר אור המאיר, מאמרי חסידות על התורה, מאת רבי זאב וואלף 
שני  חנינא.  בן  שלמה  דפוס   .1815 תקע"ה  פאריצק,  מזיטאמיר. 

וואריאנטים.
הדפוס  פרטי  עם  האחד  מהדורה,  אותה  של  וואריאנטים  שני 
האמיתיים והשני עם שער מזויף. בעותק הראשון מופיעים בדף 
לדף  ומעבר  המדפיס,  ושם  ההדפסה  שנת  הדפוס,  מקום  השער 
נדפסו הסכמות רבי מרדכי ב"ר פנחס אב"ד קוריץ ורבי ישראל דוב 
בער הלוי מסטעפין. בעותק השני נדפס דף השער מחדש, וזוייפו 
בשער  מופיעה  האמיתי  הדפוס  מקום  במקום  הדפוס:  פרטי  בו 
ומעליה  גדולות,  באותיות  מודגשת  כשהיא  "בקארעץ",  המילה 
במקום  שנדפס[.  ]=כמו  "כש"נ"  זעירות המילה  באותיות  נדפסה 
מוהר"ר  הרבני...  ידי  על  לאור  הדבר  "יצא  נדפס:  המדפיס  שם 
אברהם יצחק מ"ס מק"ק זאלקווא" ופרט השנה הוקדם לתקמ"ז. 

ההסכמות שמעבר לדף נשמטו.
איבניצע]?[",  זלמן  "שלמה  המקורי:  השער  עם  בעותק  חתימות 

במהור"ר  זלמן  "שלמה  חותמת:  מיפולטוסק",  יוסף  "מהר"ר 
יוסף...". חתימות בעותק עם השער המזויף: "חנני אלקי' בזה הק' 
אשר מקלימנטוב", "קניתי מהוני... מעזבון מורי ורבי וחמי זכותו 

יגן עלינו... יהודא סג"ל", "יהודה בן זלמן סג"ל מן רוסקע". 
מח  ס-קמז;  נח,   ,]1[ מקורי(:  )שער  ראשון  עותק  עותקים.  שני 
דף. חסר דף נט מספירת הדפים הראשונה. 22.5 ס"מ. מצב כללי 
הראשונים  בדפים  קרעים  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני. 
ובדף נוסף )חלקם עם פגיעות בטקסט(, משוקמים בהדבקות נייר. 
בלאי. סימני עש במספר דפים. עותק שני )שער מזויף(: ]1[, קמז; 
פעמיים.  נכרכו  הראשונה  הדפים  מספירת  עט-פ  דפים  דף.  מח 
השער  דף  בשולי  קטן  קרע  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   22.5
וקרעים קטנים בדף האחרון, משוקמים בהדבקות נייר. סימני עש, 

עם פגיעות בטקסט. כריכות עור חדשות )שונות זו מזו(.
סטפנסקי חסידות, מס' 27. 

פתיחה: $300 

76. Or HaMeir – Poritsk, 1815 – Two Variants – 
Original Title Page and Forged Title Page
Or HaMeir, Chassidic essays on the Torah, by R. 
Zeev Wolf of Zhitomir. Poritsk (Pavlivka): Shlomo 
ben Chanina, 1815. Two variants.
Two variants of the same edition, one with the true 
imprint and the other with a forged title page. The 
title page of the first copy indicates the place and 
year of printing and the name of the printer; on its 
verso are approbations by R. Mordechai son of R. 
Pinchas Rabbi of Koret and by R. Yisrael Dov Ber 
HaLevi of Stepan. The title page of the second copy 
was forged: The true place of printing is replaced by 
the word "in Korets", printed in large bold letters, 
headed by the abbreviation of "as printed" in very 
small letters. Instead of the name of the printer, the 
following appears: "Published by the rabbi… R. 
Avraham Yitzchak bookseller of Zhovkva", with a 
chronogram for the year 1787. The approbations on 
verso were omitted.
Signatures in both copies.
Two copies. First copy (original title page): [1], 58, 
60-147; 48 leaves. Lacking leaf 59 of first sequence. 
22.5 cm. Overall fair condition. Stains, including 
dampstains. Tears to first leaves and one other leaf 
(affecting text), repaired with paper. Wear. Worming 
to some leaves. Second copy (forged title page): [1], 
147; 48 leaves. Leaves 79-80 of first sequence bound 
twice. 22.5 cm. Good-fair condition. Stains. Small 
tear to title page and small tears to final leaf, repaired 
with paper. Worming, affecting text. New leather 
bindings (non-uniform).
Stefansky Chassidut, no. 27.

Opening price: $300

76a76b



68

מרץ 2021

78. ספר מעיין החכמה - קוריץ, תקע"ז - מהדורה ראשונה
ספר מעיין החכמה, על חמשה חומשי תורה, תנ"ך ותהלים, פרקי אבות וליקוטי חידושי 

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

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

בשנת תקס"ד עבר לעיר קוריץ, בה כיהן כאדמו"ר וכרב.
הראשונים  בדפים  חסרים  קרעים  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   20 דף.  קטז   ,]2[
והאחרונים, עם פגיעות בטקסט בדף השער )והשלמות בצילום(, ופגיעה קלה בטקסט בדף 

האחרון. חותמת. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 355.

פתיחה: $1200 

77. ספר נועם מגדים וכבוד התורה - לבוב, תקס"ז - מהדורה ראשונה - עותק חסר
ספר נועם מגדים וכבוד התורה, דרוש, פלפול, מוסר וחסידות, על פרשיות התורה, מאת רבי אליעזר הלוי הורוויץ 
אב"ד טרנוגראד. לבוב, ]תקס"ז 1807[. מהדורה ראשונה. עם הסכמות גדולי החסידות, המגיד מקוז'ניץ, ה"חוזה" 

מלובלין, ה"אוהב ישראל" מאפטא וה"ישמח משה".
רבי אליעזר הלוי הורוויץ אב"ד טרנוגראד )נפטר תקס"ו(, גאון וקדוש, היה תלמידם של רבי אלימלך מליז'ענסק 
הסכמות   11 נדפסו  בספר  החסידות.  וראשוני  מגדולי  רבות  שמועות  הובאו  שלפנינו  בספרו  מזלוטשוב.  והמגיד 
..." בהסכמתו:  כותב  מלובלין"  ה"חוזה  המחבר.  של  ופרישותו  קדושתו  את  מדגישים  בהן  הדור,  אותו  מגדולי 

כל דרכיו הי' לשמים, ולעשות נחת רוח לפניו יתברך, והיה מופלג גדול אשר לא נמצא כמוהו, הן בהלכות והן 
באגדות, שהיה דרשן גדול...". המגיד מקוז'ניץ כותב בהסכמתו: "וכל דברי הספר מיוסדים להורות דרך לקדושה 

ולענוה אמיתית".
עותק חסר. ]2[, קב; סז, ע-עו, ]2[ דף. חסרים 4 דפים: דף השער והדף שאחריו )הושלמו בצילום(, ודפים סח-סט 
מספירת הדפים השניה. 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים )בהם כתמי רטיבות(. קרעים. בדפים האחרונים קרעים עם 

פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר ובצילום. סימני עש במספר דפים, עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 382. 

פתיחה: $300 

77. Noam Megadim UKavod HaTorah – Lviv, 1807 – First Edition 
– Incomplete Copy
Noam Megadim UKavod HaTorah, homily, pilpul, ethics and Chassidut 
on the Torah, by R. Eliezer HaLevi Horowitz, rabbi of Tarnogród. Lviv, 
[1807]. First edition. With approbations by foremost Chassidic leaders, 
the Maggid of Kozhnitz, the Chozeh of Lublin, the Ohev Yisrael of Apta 
and the Yismach Moshe.
Incomplete copy. [2], 102; 67, 70-76, [2] leaves. Lacking four leaves: title 
page and following leaf (replaced in photocopy) and leaves 68-69 of 
second sequence. 20 cm. Fair condition. Stains (including dampstains). 
Tears. Tears to final leaves, affecting text, repaired with paper and 
photocopy replacements. Worming to some leaves, affecting text. New 
binding. 
Stefansky Chassidut, no. 382.

Opening price: $300
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78. Ma'ayan HaChochma – Korets, 1816 – First Edition
Ma'ayan HaChochma, on the Five Books of the Torah, the Bible 
and Psalms, Pirkei Avot and Likutei Chiddushei Agadot, by Rebbe 
Asher Tzvi the Magid of Ostroh. Korets, [1816].
First edition printed in the author's lifetime, a number of weeks 
before his death (the book was printed during Chanuka 1816, and 
Rebbe Asher Tzvi passed away on the 16th of Shevat 1817). With 
approbations by Rebbe Avraham Yehoshua Heshel of Apta.
Rabbi Asher Tzvi of Ostroh (ca. 1740-1817), a leading disciple of the 
Magid of Mezritch, was a holy person and pious kabbalist. Served 
as a magid in Ostroh and was known as one of the foremost rebbes 
of his times. 
[2], 116 leaves. 20 cm. Good-fair condition. Stains. Open tears to 
first and last leaves, affecting text on title page (with photocopy 
replacements) and slightly affecting text on final leaf. Stamp. New 
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 355. 

Opening price: $1200

79. ספר שבחי הבעש"ט - הרובשוב, תקע"ז - סגולה לרפואה 
ספר שבחי הבעש"ט, "ספורי נפלאות ונוראות מכבוד אור ישראל וקדושו... הרב האלקי מ' ישראל בעש"ט זיע"א", מאת 

רבי דוב בער מליניץ. ]הרובשוב, תקע"ז 1817[.
ספר סגולה - במספר מקורות מובאת סגולתו של ספר שבחי הבעש"ט לישועה ולרפואה. מובא בשם הרב הצדיק רבי 
ישכר דוב בעריש הכהן מוואלברוז, בעל "עבודת יששכר", שאמר כי נתגלה לו משמים שספר שבחי הבעש"ט הוא החלק 
השני של ספר תהלים, ושיש בו סגולה לישועה. עוד אמר: "עצתי אמונה לכל הדורות כשיחלה חלילה אדם מישראל 
הרי אם יוכל הוא עצמו לקרוא את סיפורי הצדיקים - מה טוב, ואם לאו - יקריאו לפניו פרק בבקר ופרק בערב..." )אהל 
ישכר, עמ' נט-ס(. מסורת דומה מובאת בשם האדמו"ר בעל "צמח צדק" מליובאוויטש, שקריאה בספר שבחי הבעש"ט 

מועילה להורדת חום.
עותק חסר. ]30[ דף. חסרים דף השער ודף אחרון )הושלמו בצילום(. 20.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קרעים 
חסרים בחלקם העליון של דפים רבים, ובמספר מקומות נוספים, עם פגיעה בטקסט )בחלק מהשורה או השורות העליונות 

בלבד, ובחלק מכותרות הדפים(, משוקמים במילוי נייר והשלמות בצילום. סימני עש קלים. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 549.

פתיחה: $500  
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79. Shivchei HaBesht – Hrubieszów, 1817 – Segulah for Recovery
Shivchei HaBesht, "from the Light of Israel and its holy one… the heavenly R. Yisrael 
Baal Shem Tov", by R. Dov Ber of Linitz (Illintsi). [Hrubieszów, 1817].
A segulah book – the segulah of the book Shivchei HaBesht for salvation and cure is 
cited in several sources. The tzaddik R. Yissachar Dov Berish HaKohen of Wolbórz, 
author of Avodat Yissachar, is quoted saying he received a Heavenly revelation 
defining Shivchei HaBesht as the second part of the book of Tehillim and bearing a 
Segulah for salvation. He also offered his advice to all generations, that any Jewish 
person who takes ill should read narratives about tzaddikim from this book. If he 
is unable to do so, a chapter should be read to him morning and evening (Ohel 
Yissachar, pp. 59-60). A similar tradition is cited in the name of the Tzemach Tzedek 
of Lubavitch, that reading the book Shivchei HaBesht is beneficial for lowering fever.
Incomplete copy. [30] leaves. Lacking title page and final leaf (replaced in photocopy). 
20.5 cm. Fair-good condition. Stains and wear. Open tears to upper part of many leaves 
and in several other places, affecting text (part of top lines and part of headings), 
repaired with paper and photocopy replacements. Minor worming. New leather 
binding.  
Stefansky Chassidut, no. 549. 

Opening price: $500

80. ספר דגל מחנה אפרים - קוריץ, תק"ע - מהדורה ראשונה
אב"ד  אשכנזי  אפרים  חיים  משה  רבי  מאת  החסידות,  בדרך  התורה  סדר  על  אפרים,  מחנה  דגל  ספר 

סדילקוב, נכד הבעש"ט. קוריץ, תק"ע ]1810[. מהדורה ראשונה.
מספרי החסידות המוקדמים. ספר זה הוא מן המקורות הראשוניים והמוסמכים ביותר של תורת הבעש"ט, 
אותה ינק ישירות מפיו המחבר הקדוש רבי משה חיים אפרים מסדילקוב )נפטר בתק"ס(, שהיה נכדו - בן-
בתו הצדקנית מרת אדל. על נכדו זה כתב זקנו הבעש"ט באגרתו הידועה לגיסו רבי גרשון מקיטוב בשנת 

תקי"ב: "נכדי החתן החשוב כ' אפרים עלוי גדול בתכלית הלימוד".
יצחק הלוי  יעקב  רבי  ישראל מקוזניץ,  רבי  יצחק מברדיטשוב, המגיד  לוי  רבי  גדולי החסידות:  הסכמות 
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 ובסגולתו לעורר את הקורא בו ליראת שמים, וכפי שכתב 
רבי לוי יצחק מברדיטשוב בהסכמה לספר: "מובטחני שעל ידי החיבור הלז יתלהב לבב אחינו בני ישראל 

לעבודת הבורא ברוך הוא וברוך שמו".
כל כותבי ההסכמות 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...".
חתימות מתמשכות על פני מספר דפים )קצוצות בחלקן(: "משה ליב...".

]2[, קיג דף. חסר הדף האחרון. 19 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים )קרעים בשוליים הפנימיים של דף 
השער, משוקמים בהדבקה(. סימני עש בדפים רבים, עם פגיעות בטקסט. כריכה חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 128.

פתיחה: $2000 

80. 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, which the author, R. Moshe Chaim 
Efraim of Sudilkov (d. 1800), grandson of the Baal Shem Tov (son of the Baal 
Shem Tov's pious daughter Odel), received directly from him. 
The book includes approbations by foremost Chassidic leaders. All 
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.
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".
Signatures extending over several leaves (partially trimmed).
[2], 113 leaves. Lacking final leaf. 19 cm. Fair condition. Stains. Tears (tears to 
inner margins of title page, repaired). Worming to many leaves, affecting text. 
New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 128.

Opening price: $2000
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81. ספר מאור עינים - מהדורה שניה - פולנאה, תק"ע
ספר מאור עינים, מאמרי חסידות על התורה, על הש"ס וליקוטים, 
פולנאה  מצ'רנוביל.  ]טברסקי[  נחום  מנחם  רבי  האדמו"ר  מאת 
]תק"ע 1810[. מהדורה שניה של הספר "מאור עינים", ומהדורה 

שלישית של "ישמח לב".
בספר  בנפרד  שנדפסו  על הש"ס  ואילך, המאמרים  זו  ממהדורה 
על  עינים"  "מאור  הספר  עם  אחד  לספר  אוחדו  לב",  "ישמח 
התורה, תחת השם "מאור עינים" )לספר "ישמח לב", נדפסו שתי 

מהדורות לפני מהדורה זו: סלאוויטא, תקנ"ח; זולקווא, תק"ס(.
לט, א, ג-כג, ]1[, כז-לד, לט-עב, עה-קלו דף. 19 ס"מ. נייר כחלחל. 
מצב טוב. כתמים. כתמים כהים וכתמי צבע בדף השער ובדפים 
הראשונים. הדבקות נייר לחיזוק בשוליו הפנימיים של דף השער 
ובדפים נוספים. סימני עש קלים בדף השער. חיתוך שוליים עם 
עור  כריכת  השער.  לעמוד  בטקסט שמעבר  אחת  בשורה  פגיעה 

חדשה.
סטפנסקי חסידות מס' 309.

פתיחה: $500 

81. Meor Einayim – Second Edition – Polonne, 
1810
Meor Einayim, Chassidic essays on the Torah and 
the Talmud and selctions, by Rebbe Menachem 
Nachum [Twersky] of Chernobyl. Polonne [1810]. 
Second edition of the book Meor Einayim, and third 
edition of Yismach Lev.
Starting with this edition, the essays on the Talmud, 
which were formerly printed separately in the book 
Yismach Lev, were printed together with the book 
Meor Einayim on the Torah, under the title Meor 
Einayim (two editions of Yismach Lev were printed 
before this edition: Slavita, 1798; Zhovkva, 1800).
39, 1, 3-23, [1], 27-34, 39-72, 75-136 leaves. 19 cm. 
Bluish paper. Good condition. Stains. Dark stains 
and ink stains to title page and to first leaves. Paper 
reinforcements to inner margins of title page and 
several other leaves. Minor worming to title page. 
Margins trimmed damaging one line of text on verso 
of title page. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 309.

Opening price: $500

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

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

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

ה' צבאות, ובהיותו כותב ספרו הקדוש, היה להב יוצא מאותיותיו 
הקדושים הכתובות. כל זה שמענו מפיו הקדוש...".

מפורסם  היה  )ת"פ?-תקס"ו(  מפשוורסק  משה  רבי  הקדוש  הרב 
אצל גדולי החסידות כסופר סת"ם בקדושה ובטהרה עליונה. גדולי 
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.
]4[, רמ דף. 21.5 ס"מ. נייר ירקרק בחלקו. מצב בינוני-טוב. כתמים 
ובלאי. בדף השער ובדפים נוספים סימני עש וקרעים, עם פגיעות 
השער.  בדף  חותמות  רישומים.  נייר.  במילוי  משוקמים  בטקסט, 

כריכת עור חדשה. 
עם שני הדפים של הסכמות נוספות ]דפים 3-4[, שנדפסו באותיות 

קטנות, ונוספו לאחר ההדפסה לחלק מן הטפסים. 
סטפנסקי חסידות, מס' 32.

פתיחה: $1000 
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82. 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 book bears many approbations extolling the 
great holiness of the book and its author, accorded 
by foremost Chassidic leaders.
The author, R. Moshe of Pshevorsk (1720?-1806) 
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. He was 
also renowned as a supremely holy and pure Torah 
scribe, and Tefillin and mezuzot he scribed were 
deemed exceptionally holy.
[4], 240 leaves. 21.5 cm. Printed in part on greenish 
paper. Fair-good condition. Stains and wear. 
Worming and tears to title page and other leaves, 
affecting text, repaired with paper. Inscriptions. 
Stamps on title page. New leather binding.
With to leaves of approbations (ff. [3]-[4]), in smaller 
typeface, added after the printing to some copies. 
Stefansky Chassidut, no. 32.

Opening price: $1000

83. 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 
פרשיות התורה והמועדים ועל אגדות חז"ל, מאת רבי לוי יצחק 
ה"אוהב  הסכמות  עם   .]1816[ תקע"ו  ברדיטשוב,  מברדיטשוב. 

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

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

האחרון שבהם(.
במהדורה זו נדפסו לראשונה גם הסכמותיהם של ידיד המחבר 
אהרן  רבי   - המחבר  תלמיד  ושל  מאפטא,  ישראל"  ה"אוהב   -
כותב  ישראל"  ה"אוהב  אהרן".  "תולדות  בעל  מז'יטומיר 
וקדושת  זלה"ה  המחבר  בעל  הגאון  זכות  "ובוודאי  בהסכמתו: 

ספרים הנ"ל יהיה למגן ומחסה בכל מקום אשר ימצאו... וימהרו ויחושו לקנות ספרי קודש הנ"ל בכסף מלא".
חכמים וצדיקים העידו כי סגולת ספר "קדושת לוי" גדולה מאד ויש בכוחה להשפיע על הקורא בו התלהבות ודבקות באהבת ויראת ה', 
ועוד אמרו כי עצם החזקת הספר בבית גורמת להמתקת הדינים ומסוגלת לשמירה מן המזיקים. כך כתב האדמו"ר רבי אברהם יהושע 
העשיל - "הרב מאפטא" ]בהסכמתו למהדורת ברדיטשוב תקע"ה[: "ובוודאי זכות הגאון בעל המחבר זלה"ה וקדושת ספריו הנ"ל יהיה 
למגן ומחסה בכל מקום אשר ימצאו...". דברים דומים כותב גם רבי אהרן מזיטומיר בהסכמתו למהדורה הנ"ל, ורבני מונקאטש ]בהסכמה 
למהדורת מונקאטש תרצ"ט[ כותבים: "ידוע ומקובל מצדיקי דור ודור אשר ספר הקדוש קדושת לוי מסוגל בכל בית להמתקת הדינים...". 

רישום בעלות בדף השער )קצוץ(: "...יהודא ליביש חתן... דק' ראפטשיץ". 
ג, ג-יח, ]1[, כב-קמז דף; ]2[, ג-לח דף. 19.5 ס"מ. מצב משתנה. מרבית הדפים במצב טוב. דף השער ודפים ראשונים ואחרונים במצב בינוני-

גרוע. כתמים. קרעים חסרים בדף השער, עם פגיעה בטקסט משני צדי הדף ובמסגרת השער, משוקמים במילוי נייר )עם השלמות בצילום(. 
קרעים נוספים וסימני עש משוקמים בדפים הראשונים והאחרונים. חותמת ורישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 510.

פתיחה: $1000 
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84. Teshuot Chen – Berditchev, 1816 – First 
Edition
Teshuot Chen, Chassidic novellae on the Torah, 
by R. Gedalia of Linitz, disciple of the Baal 
Shem Tov. Berditchev, 1816. First edition.
The author, R. Gedalia of Linitz (1738-1803), 
transmitter of the teachings of the Baal Shem 
Tov and one of the primary sources of the book 
Shivchei HaBaal Shem Tov. He was reputedly 
held in high regard by the Baal Shem Tov, 
despite his young age. 
[5], 45 leaves. 20.5 cm. Greenish paper. Good 
condition. Stains. Small open tear to last leaf, 
affecting text; repaired marginal tears to last 
leaf. Worming, affecting text in several places, 
repaired with paper. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 641.

Opening price: $500

84. ספר תשואות חן - ברדיטשוב, תקע"ו - מהדורה ראשונה
ספר תשואות חן, מאמרי חסידות על פרשיות התורה, מאת רבי גדליהו מליניץ. ברדיטשוב, תקע"ו ]1816[. מהדורה ראשונה.

המחבר, רבי גדליהו מליניץ )תצ"ח-תקס"ד(, "אור תורתו הופיע בק"ק מרופאליא ובק"ק אוסטריפאליא, ולסוף ימיו תקע אהלו 
נוסח השער(. זכה להסתופף בצעירותו אצל הבעש"ט מספר פעמים, ואף מביא בספרו  אוהל של תורה בק"ק ליניץ" )מתוך 
"קול  "המוכיח" מפולנאה, בעל  ליב,  רבי אריה  מדברי תורתו של הבעש"ט שבעצמו שמע ממנו. היה תלמידו המובהק של 
אריה" )מגדולי תלמידי הבעש"ט(, וכן קיבל מתורתם של גדולי תלמידי הבעש"ט. בספר שלפנינו מובאים דברי תורה רבים 
ששמע מפיהם. המחבר היה ממעתיקי השמועה של תורת הבעש"ט, והוא אחד מהמקורות החשובים ביותר של הספר "שבחי 
הבעש"ט" )מחברו מרבה להביא דברים שקיבל מרבי גדליהו(. מסופר שהבעש"ט עצמו "כיבדו מאד, אם כי היה רך בשנים כבן 
שמונה עשרה או עשרים שנה, עם כל זה חלק לו הבעש"ט כבוד גדול כאחד מתלמידיו הגדולים" )נכדו רבי יהושע העשיל 
ממונסטריץ', בספרו תורת אבות, במאמר ערך אבות(. המאמרים בספר שלפנינו נכתבו והובאו לדפוס על ידי תלמידו רבי יהודה 

ליב מליניץ )בנו של רבי דוב בער מליניץ, מחברו של הספר "שבחי הבעש"ט"(. 
]5[, מה דף. 20.5 ס"מ. נייר ירקרק. מצב טוב. כתמים. קרע חסר קטן בדף האחרון, עם פגיעה בטקסט, וקרעים משוקמים בשולי 

הדף. סימני עש, עם פגיעות בטקסט במספר מקומות, משוקמים במילוי נייר. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 641.

פתיחה: $500 

83. 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.
Prominent Torah scholars attested that Kedushat Levi bears 
the remarkable power of endowing its reader with enthusiasm 
and devotion in love and fear of G-d, also maintaining that 
just keeping the book in the house has the capacity to mitigate 
decrees and protect from destructive forces.
Ownership inscription on title page (trimmed): "Yehuda 
Leibish son-in-law of… Ropshitz" .
3, 3-18, [1], 22-147 leaves; [2], 3-38 leaves. 19.5 cm. Condition 
varies. Most leaves in good condition. Title page, first and last 
leaves in fair-poor condition. Stains. Open tears to title page, 
affecting text on both sides and border, repaired with paper 
(with photocopy replacements). Additional tears and worming 
to first and last leaves, repaired. Stamp and handwritten 
inscriptions. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 510.

Opening price: $1000
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86. ספר אורח לחיים - ברדיטשוב, תקע"ז - מהדורה 
ראשונה

והחסידות,  הקבלה  בדרך  התורה  על  דרושים  לחיים,  אורח  ספר 
מזלוטשוב.  חיים  אברהם  רבי  האדמו"ר  מאת  חלקים,  חמישה 
מהדורה  ב"ק[.  ישראל  רבי  ]דפוס   .]1817 תקע"ז  ]ברדיטשוב, 
יצחק  לוי  רבי  החסידות:  מגדולי  מעניינות  הסכמות  ראשונה. 
מברדיטשוב )הכותב: "האי ספרא דאדם הגדול בענקים, אשר חובר 
חיבור על טהרת הקודש"(; רבי ישראל מקוזניץ )המסיים: "תפילתי 
שגורה בפי לעולם, לפני אל עליון גואלם, יהי רצון שנעבדהו יומם 
קדשו  הר  ואל  עניתנו,  כימות  ישמחנו  יום  עד  חיל,  ונאזור  וליל, 
שאין  "הגם  )הכותב:  מלובלין"  "החוזה  יצחק  יעקב  רבי  יביאנו"(; 
דרכי להתנהג בגדולות, כי ידע אנוש דרכו שאיני לא רב ולא מגיד, 
ללכת  ב"ה  הבורא  מאהבת  השורה,  מקלקלת  אהבה  כן  אעפ"י 
אהבתו  ומפני  אנחנו,  כן  יעשה.  יריאיו  רצון  ב"ה  והוא  בדרכיו 
ית', אני אוהב את כל ישראל מאד ומכ"ש צדיקיו, ע"כ אני כותב 
הסכמה..."(; רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא; רבי חיים טירר 

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

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

תקע"ז, כשנה לאחר פטירתו.
חותמת של רבי שמואל דוד פרידמאן אב"ד חוסט. 

נב; נט; כט; לז; יז, ]1[, יח-כח, ]1[ דף. חסר דף ל מספירת הדפים 
האחרונה. דף כט מספירת הדפים האחרונה נכרך שלא במקומו, 
יז. 20.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים )בהם כתמי רטיבות(  לאחר דף 
מספר  בשולי  קרעים  בטקסט.  קלה  פגיעה  עם  עש  סימני  ובלאי. 
דפים, חלקם משוקמים בהדבקת נייר. חותמות. כריכת עור חדשה.

סטפנסקי חסידות מס' 34.

פתיחה: $500 

85. Tzemach Hashem LiTzvi – Berditchev, 1818 
– First Edition
Tzemach Hashem LiTzvi, Chassidic essays on the 
Torah, by R. Tzvi Hirsh of Nadvirna. [Berditchev 
(Berdychiv): R. Yisrael Bak, ca. 1818]. First edition.
The author, Rebbe Tzvi Hirsh of Nadvirna (1740-
1802), was one of the leading third generation 
Chassidic rebbes. Disciple of the Maggid of 
Mezritch. His primary teacher was R. Yechiel Michel 
of Złoczew, who was known to say that R. Tzvi Hirsh 
was the greatest of his disciples and that Eliyahu 
HaNavi desires his closeness. 
[2], 28; 138, [1] leaves. Leaf [3] of the approbations 
and omissions is bound at the end of the volume. 
Bluish paper. 21 cm. Fair-good condition. Stains and 
wear. Many dampstains. Repaired tears to bottom of 
title page and first leaves. New leather binding.
Includes leaf [3], with the third approbation and 
omissions from Parshiot Ki Tisa and Shmini, which 
is found in only some of the copies.
Stefansky Chassidut, no. 500.

Opening price: $1000

85. ספר צמח ה' לצבי - ברדיטשוב, תקע"ח - מהדורה ראשונה
צבי  רבי  מאת  התורה,  על  חסידות  מאמרי  לצבי,  ה'  צמח  ספר 
רבי  ]דפוס  בערך[.   1818 תקע"ח  ]ברדיטשוב,  מנדבורנה.  הירש 

ישראל ב"ק[. מהדורה ראשונה.
)ת"ק-תקס"ב,  מנדבורנה  הירש  צבי  רבי  הספר, האדמו"ר  מחבר 
אנצ' לחסידות, ג, עמ' תרד-תרז(, מגדולי הדור השלישי לחסידות. 
מיכל  יחיאל  רבי  היה  המובהק  רבו  ממזריטש.  המגיד  תלמיד 
הנביא  אליהו  וכי  הגדול שבתלמידיו  הוא  כי  מזלוטשוב, שאמר 
רבי  מקוסוב,  מנדל  מנחם  רבי  היו  תלמידיו  בין  בקרבתו.  חפץ 
ועוד. כתב  דוד מבוטשאשט  רבי אברהם  מזידישטוב,  צבי הירש 
מספר חיבורים, והתפרסם בחיבורו העיקרי "צמח ה' לצבי". ספרו 
"אלפא ביתא" זכה למהדורות רבות ורבי אליעזר פאפו בעל "פלא 

יועץ" העתיקו וצירפו לחיבורו.

נכרך  והשמטות  ההסכמות  מדפי   ]3[ דף  דף.   ]1[ קלח,  כח;   ,]2[
בסוף הספר. נייר כחלחל. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. 
כתמי רטיבות רבים. קרעים משוקמים בשוליים התחתונים של דף 

השער ודפים ראשונים. כריכת עור חדשה.
כולל דף ]3[ עם ההסכמה השלישית והשמטות מפרשיות כי תשא 

ושמיני, שנמצא רק בחלק מן הטפסים.
קרית  בברדיטשוב,  העברי  הדפוס  יערי,  א'  ע"פ  הדפוס  תאריך 
- טס של  ספר, כא, תש"ד-תש"ה, עמ' 120-121. הקישוט בשער 

ספר תורה - סמל הדפוס של רבי ישראל ב"ק.
סטפנסקי חסידות, מס' 500.

פתיחה: $1000 
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87. Igeret HaKodesh – Berditchev, Ca. 1817
Igeret HaKodesh, Chassidic essays and various 
selections from Chassidic leaders: R. Menachem 
Mendel of Vitebsk, R. Avraham of Kalisk, R. Chaim 
Chaikel of Amdur and R. Elimelech of Lizhensk. 
[Berditchev? R. Yisrael Bak? 1817?].
At the end of the book, Pirkei Hanhagot HaMitboded 
by the Rambam and Sefer HaZechirah by R. Levi 
Yitzchak of Berditchev.
[34] leaves. 14.5 cm. Most leaves in good condition. 
Stains. Large open tear and a smaller tear to one 
leaf, affecting text. Worming, affecting text, repaired. 
Leaves trimmed unevenly, occasionally close to page 
headings. New binding.
Illustration of a lion within a square frame at the foot 
of the title page.
Stefansky Chassidut, no. 12.

Opening price: $400

87. ספר אגרת הקודש - ברדיטשוב, תקע"ז בקירוב
ספר אגרת הקודש, מאמרי חסידות וליקוטים שונים מאת גדולי 
החסידות: רבי מנחם מנדל מוויטבסק, רבי אברהם מקאליסק, רבי 
חיים חייקל מאמדור ורבי אלימלך מליז'ענסק. ]ברדיטשוב? תקע"ז 

1817? דפוס רבי ישראל ב"ק?[. 
וספר  לרמב"ם  המתבודד"  הנהגות  "פרקי  נדפסו  הספר  בסוף 

הזכירה מאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב.
]34[ דף. 14.5 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. קרע חסר 
גדול וקרע נוסף קטן באחד הדפים, עם פגיעה בטקסט. סימני עש, 
עם פגיעות בטקסט, משוקמים. חיתוך דפים לא אחיד, לעיתים על 

גבול כותרות הדפים. כריכה חדשה.
בשולי השער נדפס ציור אריה בתוך מסגרת מרובעת.            

מקום ושנת הדפוס על פי: ח' ליברמן, ספר אגרת הקודש, קרית 
ספר, לו )תשכ"א(, עמ' 128, מס' 3. 

סטפנסקי חסידות, מס' 12. 

פתיחה: $400 

86. Orach LaChaim – Berditchev, 1817 – First 
Edition
Orach LaChaim, kabbalistic and Chassidic homilies 
on the Torah in five parts, by Rebbe Avraham Chaim 
of Żelechów. [Berditchev (Berdychiv): R. Yisrael 
Bak, 1817]. First edition. Interesting approbations by 
Chassidic leaders.
Stamp of R. Shmuel David Friedman, rabbi of Khust.
52; 59; 29; 37; 17, [1], 18-28, [1] leaves. Lacking leaf 30 
of last sequence. Leaf 29 of last sequence bound out 
of place, after leaf 17. 20.5 cm. Fair condition. Stains 
(including dampstains) and wear. Worming, slightly 
affecting text. Marginal tears to several leaves, some 
repaired with paper. Stamps. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 34.

Opening price: $500
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89. Noam Elimelech – Polonne, 1814
Noam Elimelech, Chassidic homiletics on the Torah 
portions. A classic Chassidic work by R. Elimelech 
Weisblum of Lizhensk. Polonne, [1814]. 
[102] leaves. Lacking three leaves: [3]-[5]. 21 cm. 
Fair condition. Stains. Worming and tears, affecting 
text, repaired in part with paper. First two leaves 
detached. Handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 378.

Opening price: $500

89. ספר נועם אלימלך - פולנאה, תקע"ד
ספר נועם אלימלך, דרושי חסידות על התורה, מספרי היסוד של 
תורת החסידות, מאת רבי אלימלך ווייסבלום מליז'נסק. פולנאה, 

]תקס"ד 1814[.
]102[ דפים. חסרים ]3[ דפים: ]3-5[. 21 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. 
סימני עש וקרעים עם פגיעה בטקסט, חלקם משוקמים בהדבקות 
ומילוי נייר. שני הדפים הראשונים מנותקים. רישומים בכתב-יד. 

כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 378.

פתיחה: $500 

88. ספר נועם אלימלך - פולנאה, תקס"ד
ספר נועם אלימלך, דרושי חסידות על התורה, מספרי היסוד של 
תורת החסידות, עם ליקוטי שושנה, מאת רבי אלימלך ווייסבלום 

מליז'נסק. פולנאה, ]תקס"ד 1804[.
הדפים  )מספירת  יג-יד  דפים:   2 חסרים  דף.  טו-טז  יב,  צו,   ,]2[
כתמים,  בינוני-גרוע.  מצב  בחלקו.  כחול  נייר  ס"מ.   20 השניה(. 
גסים,  רב. קרעים  עובש. בלאי  סימני  רטיבות קשים, עם  עקבות 
השער  )דף  השער  דף  כולל  מהדפים,  בחלק  בטקסט  פגיעה  עם 
נייר, עם השלמת מסגרת השער  והדף האחרון שוקמו בהדבקת 
בצילום(. סימני עש עם פגיעה בטקסט. רישומים בכתב-יד. כריכת 

עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 377.

פתיחה: $500  

88. Noam Elimelech – Polonne, 1804
Noam Elimelech, Chassidic homiletics on the Torah 
portions, a classic Chassidic work, with Likutei 
Shoshana, by R. Elimelech Weisblum of Lizhensk. 
Polonne, [1804].
[2], 96, 12, 15-16 leaves. Lacking 2 leaves: 13-14 (from 
second sequence). 20 cm. Printed in part on blue 
paper. Fair-poor condition. Stains, significant traces 
of past dampness, with mold stains. Extensive wear. 
Large tears, affecting text on some leaves, including 
title page (title page and final leaf repaired with 
paper, with photocopy replacement of title border). 
Worming affecting text. Handwritten inscriptions. 
New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 377.

Opening price: $500
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91. Collection of Editions of the Book Noam 
Elimelech
Eleven editions of the book Noam Elimelech by R. 
Elimelech of Lizhensk, a classic Chassidic work. 
[Europe, 19th century; two editions from the 20th 
century].
· 9 editions printed in Lviv: 1849, 1859, 1861, 1863, 
1864 (lacking two leaves), 1869, 1870 (lacking last 4 
leaves), 1874 (lacking one leaf) and 1875. · Warsaw, 
[ca. 1920]. · Munkacs, [1940].
11 books. Size and condition vary. Ownership 
inscriptions. Stamps.

Opening price: $500

90. Noam Elimelech – Russia-Poland, 1820
Noam Elimelech, Chassidic homiletics on the Torah 
portions. A classic Chassidic work by R. Elimelech 
Weisblum of Lizhensk. [Russia-Poland, 1820].
[1], 3, 5-91, 93-95 leaves. 21.5 cm. Good-fair condition. 
Stains, including dampstains. Tears to title page, 
repaired with paper. Tears to several leaves and 
worming, slightly affecting text in a few places. 
Stamps. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 380.

Opening price: $500

90. ספר נועם אלימלך - רוסיה-פולין, תק"פ
ספר נועם אלימלך, דרושי חסידות על התורה, מספרי היסוד של 
תורת החסידות, מאת רבי אלימלך ווייסבלום מליז'נסק. ]רוסיה-

פולין, תק"פ 1820[.
מעבר  המופיעות  מליז'נסק  אלימלך  רבי  מאת  האדם"  "הנהגות 
הנזכר  מזלוטשוב,  מיכל  יחיאל  לרבי  בטעות  יוחסו  השער,  לדף 

בדף השער כמחבר הספר.
כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   21.5 דף.  צג-צה  ה-צא,  ג,   ,]1[
בהדבקת  משוקמים  השער,  בדף  קרעים  רטיבות.  כתמי  בהם 
נייר. קרעים במספר דפים וסימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט 

במקומות בודדים. חותמות. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 380.

פתיחה: $500 

91. אוסף מהדורות של ספר "נועם אלימלך"
אלימלך  לרבי  אלימלך"  "נועם  ספר  של  מהדורות  עשרה  אחת 
שנות  ]אירופה,  החסידות.  תורת  של  היסוד  מספרי  מליז'נסק, 
הת"ר[ )מרבית המהדורות נדפסו בלבוב בשנות הת"ר, מהדורה 

אחת נדפסה בשנת ת"ש(.
· ספר נועם אלימלך. לבוב, תר"ט ]1849[.

· ספר נועם אלימלך. לבוב, תרי"ט 1859. פגעי עש.
· ספר נועם אלימלך. לבוב, תרכ"א 1861. 

· ספר נועם אלימלך. לבוב, תרכ"ג 1863. פגעי עש קשים במספר 
דפים. 

· ספר נועם אלימלך. לבוב, תרכ"ד 1864. חסרים שני דפים בסוף. 
קרעים גדולים עם חיסרון במספר דפים. 

· ספר נועם אלימלך. ]לבוב[, תר"ל 1869. 
דפים   4 חסרים   .1870 ]תרל"א[  לבוב  אלימלך.  נועם  ספר   ·

אחרונים. 
· ספר נועם אלימלך. לבוב ]תרל"ה[ 1874. חסר דף אחד באמצע. 

· ספר נועם אלימלך. לבוב, תרל"ו 1875. 
· ספר נועם אלימלך. וורשא, ]תר"פ 1920 בקירוב[.

· ספר נועם אלימלך. מונקאטש, ]ת"ש 1940[. 
11 ספרים. גודל ומצב משתנים. רישומי בעלות. חותמות.

פתיחה: $500 
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מהדורה   - תקע"ה  לאשצוב,   - החכמה  אור  ספר   .93
ראשונה - ספר סגולה ללידה קלה - שני חלקים בשני 

כרכים

התורה,  פרשיות  על  וקבלה  חסידות  מאמרי  החכמה,  אור  ספר 
לאשצוב,  ודובנקא.  מקריסניפולי  פייבל  אורי  רבי  המקובל  מאת 
]תקע"ה 1815[. מהדורה ראשונה. עם הסכמות "החוזה" מלובלין 

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

הכר לסגולה שתלד בנקל".
)נפטר  ודובנקא  מקריסניפולי  פייבל  אורי  רבי  המקובל  המחבר, 
בין השנים תקס"ד-תקס"ח(, תלמיד מובהק לרבי קהת מוועריש, 
תלמיד הבעש"ט. על פי המסופר בהקדמת בנו לספר שלפנינו, היה 
רבי פייבל ספרא רבה. הוא חיבר גם חיבור על התורה המכיל ט"ו 
ועל  מגילות  חמש  על  חיבורים  כתב  וכן  פסוק,  כל  על  פירושים 
תיקוני זהר ואידרות וספרא דצניעותא ועל ספר יצירה, "פרושים 
נוראים נעלמים וסתומים", אך כל אלו אבדו בשריפה. רבי מאיר 
אב"ד בראד כותב בהסכמתו לספר אודות המחבר: "שמעודו לא 
מש מתוך אהלו של תורה בנגלה ובנסתר, והיה ירא ד' מאהבה, 

ורוב חכמתו ולימודו היה בחכמת הקבלה". 
כותבים:  מכמה  בכתב-יד  רבים  בעלות  רישומי  הראשון,  בכרך 
אור  הספר  "זה  מדאבעראנסקע";  שמואל  במו"ה  ליב  "יהודא 
מהבחור  קניתי  אשר  אלי'  במ"ה  יעקב  לשמי  לי  שייך  החכמה 
במו"ה  מרדכי  "שמואל  שרנעצק";  ק"ק  מפה  מרדכי  שמואל 
של  השער  בדף  בעלות  רישום  רבים.  רישומים  ועוד  עקיבא..."; 

החלק השני, ורישומים במספר דפים נוספים.
שני חלקים בשני כרכים. כרך ראשון )בראשית-שמות(: ]2[, כט, 
מ-סב, נג-עו, מו דף )דפים נז-נח מהספירה הראשונה נכרכו שלא 
ס"מ.   23.5 דף.  נט-קג  ס,   ,]1[ )ויקרא-דברים(:  שני  כרך  כסדרם(. 
מצב כללי בינוני, חלק מהדפים במצב טוב. כתמים. בלאי וקרעים 
פגיעות  )עם  הכרכים  בשני  ואחרונים  ראשונים  בדפים  חסרים 
האחרון  ובדף  הראשון  בכרך  הראשונים  הדפים  בשני  בטקסט 
במספר  עש  סימני  נייר.  במילוי  משוקמים  חלקם  השני(,  בכרך 
דפים בשני הכרכים, חלקם סימני עש קשים עם פגיעות בטקסט. 
עקבות רטיבות ועובש במספר דפים בכרך השני. רישומים בכתב-

יד וחותמות. כריכות עור חדשות. 
סטפנסקי חסידות, מס' 23. 

פתיחה: $2000 

92. Arbaa Charashim – First Edition of Tzetel Katan by the Noam Elimelech – Lviv, 1849 – Handwritten 
Leaf
Arbaa Charashim, Chassidic homiletics (on the four parashiot, Passover Haggadah and more), by R. Aryeh Leib 
of Lantzut (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.
Several blank leaves were bound at the end of the book; on the last one – a handwritten homiletic on Parashat 
Toldot heard from the author (this thought is brought in the book Bnei Yissaschar).
[4], 20 leaves. Approx. 19 cm. Good condition. Stains. Leaves [2]-[3] trimmed. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 64.

Opening price: $500

קטן"  ה"צעטיל  של  ראשונה  מהדורה   - חרשים  ארבעה  ספר   .92
מבעל "נועם אלימלך" - לבוב, "נזכה כלנו לישועה", תר"ט - דף 

בכתב-יד

ספר ארבעה חרשים, דרושים בחסידות ]על ארבע פרשיות, הגדה של פסח ועוד[, 
מאת רבי אריה ליב מלאנצהוט, עם "הנהגות קדושות" לרבי אלימלך מליזענסק 
"אשר קראם בשם צעטיל קטן". ]לבוב[, שנת "נזכה כלנו לישועה" ]תר"ט 1849[.

"נועם  בעל  מליז'נסק  לרבי אלימלך  קטן"  זו המהדורה הראשונה של ה"צעטיל 
אלימלך". בסופו נדפס: "כ"ז ]=כל זה[ מצאתי בכ"י". מאז זכה חיבור זה לאין ספור 
מהדורות, והוא אחד החיבורים העיקריים במשנת עבודת השם בדרכי החסידות.

בראש הספר נדפסו גם "מאמר שבתות ה'" )החלק השני( להרמ"ע מפאנו, ו"תפלת 
השב לרבינו יונה".

בסוף הספר נכרכו מספר דפים ריקים. האחרון שבהם כתוב בחלקו בכתב-יד, ובו 
דרוש על פרשת תולדות: "...שמעתי בשם המחבר, כי יעקב ועשיו חלקו... וקשה... 
איך רשאים אנחנו ליהנות מן תענוגי עוה"ז אפילו בשבתות וימים טובים... כיון 
שהעוה"ז הוא של עשיו, ומביא תירוץ מהרב מהר"ש פרימו..." )רעיון זה מובא 

בספר בני יששכר, מאמרי השבתות, מאמר ז', אות טז(. 
]4[, כ דף. 19 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. שוליים קצוצים מעט בדפים ]2[-]3[. 

כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 64.

פתיחה: $500 
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ספרי חסידות

קוריץ,   - השידים  עמק   - העמקים  שושנת  ספר   .94
תקע"ט - מהדורה ראשונה 

ספר שושנת העמקים עמק השידים, דרשות והספדים מאת רבי 
קארעץ,  וואלאטשיסק.  אב"ד  הורוויץ  הלוי  יהודה  רבי  בן  משה 

]תקע"ט 1819[. מהדורה ראשונה.
עשרה דרושים אשר דרש המחבר בשנים תקע"ד-תקע"ח. בדפים 
קנו-קנז מובא "דרוש מא"ז של הרב המחבר... ר' נתן זצלה"ה שהי' 
אב"ד בק"ק בארדיטשוב"; בדף קנז ובהקדמה מזכיר המחבר את 
קרובו רבי "משה יצחק נ"י אב"ד דק"ק טשארטיקיב". כולל דברי 

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

בנו של רבי זושא מאניפולי. היה רבו המובהק של המלבי"ם.
]2[, ג-קנב, קנה-קסב דף. דף ב' )עם המשך הקדמת המחבר( חסר 
בשל שיבוש בהדפסה. עמוד השער וצדו השני נדפסו בטעות על 
שני הדפים הראשונים )הדפים נדפסו בצד אחד בלבד והצד השני 
נותר ריק(. 20 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. סימני עש בשולי חלק 

מהדפים. רישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות מס' 574.

פתיחה: $600  

93. Or HaChochma – Łaszczów, 1815 – First Edition – Segulah for Easy Birth – Two Parts in Two 
Volumes

first sequence bound out of place). Vol. II (Vayikra-
Devarim): [1], 60, 59-103 leaves. 23.5 cm. Overall fair 
condition, some leaves in good condition. Stains. 
Wear and open tears to first and final leaves of both 
volumes (affecting text of first two leaves of Vol. I 
and final leaf of Vol. II), repaired in part with paper. 
Worming to several leaves in both volumes, including 
significant worming in some places, affecting text. 
Traces of past dampness and mold stains to several 
leaves of Vol. II. Handwritten inscriptions and 
stamps. New leather bindings.
Stefansky Chassidut, no. 23.

Opening price: $2000

Or HaChochma, Chassidic and kabbalistic essays on 
the Torah, by the kabbalist R. Uri Feivel of Krisnipoli 
(Chervonohgrad) and Dubienka. Łaszczów, [1815]. 
First edition. Two parts in two volumes.
This book is a segulah for an easy birth, and is 
customarily placed under the head of a birthing 
mother. 
The author, kabbalist R. Uri Feivel of Krisnipoli and 
Dubienka (d. between 1804-1808), close disciple of R. 
Kehat of Werish, disciple of the Baal Shem Tov. 
Many ownership inscriptions. 
Two parts in two volumes. Vol. I (Bereshit-Shemot): 
[2], 29, 40-62, 53-76, 46 leaves (leaves 57-58 of the
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הראשונים  הדפים  שני  בטקסט.  פגיעות  עם  השדרה,  ולאורך 
מנותקים. ללא כריכה.

סטפנסקי חסידות, מס' 606.
הוא  שלפנינו,  השער  בעל  בעותק  המופיע  "תק"מ"  השנה  פרט 
כנראה המקור לסיפור עממי כי נדפסה מהדורה במז'יבוז' בשנת 
תק"מ, שנשרפה כולה ע"י ה"מתנגדים". לאמיתו של דבר, הספר 
נדפס לראשונה בקוריץ בשנת תק"מ ומהדורה שניה )זו שלפנינו( 
באחד  כאשר  ווריאנטים,  בשני  תקע"ז,  בשנת  במז'יבוז'  נדפסה 
)בקוריץ(.  מהם פרט השנה הוא תק"מ, כמו בהוצאה הראשונה 
חסידות",  ספרי  להדפסת  הראשון  "העשור  וונדר,  מאיר  ראה: 
 ;34-35 עמ'  תשכ"ט,  א',  מדעי,  תורני  ביבליוגרפי  קובץ   - תגים 
יצחק יודלוב, שינויים טיפוגרפיים בספרים עבריים, ארשת, ו', עמ' 

.110

פתיחה: $1000 

95. תולדות יעקב יוסף - שני עותקים - מז'יבוז', תקע"ז 
- מהדורה שניה 

בדרך  התורה  על  יוסף,  יעקב  תולדות  הספר  של  עותקים  שני 
החסידות, מאת רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה. "מעזובוז" ]מז'יבוז', 
תקע"ז 1817[. מהדורה שניה. הסכמת רב העיר מז'יבוז', האדמו"ר 

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

במילים "שמעתי ממורי".
חביבות מיוחדת נודעה לספר זה אצל גדולי החסידות שהפליגו 
כי  על מחברו,  ממזריטש אמר  המגיד  קדושתו של הספר.  בדבר 
זכה לגילוי 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, 
דיבור  ובכל  עדן",  מגן  "תורה  שהם  מפולנאה  הרב  מספרי  לבד 
משפולי  הסבא-קדישא  מתים.  להחיות  אפשר  ממורי"  "ושמעתי 
היה מייעץ כסגולה להניח את הספר הקדוש תחת מראשותיו של 

חולה )לישרים תהלה(.
פנחס  רבי  עם  בדרכו  נפגש  לארץ,  מוויטבסק  מנדל  רבי  כשעלה 
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...".
שני עותקים פגומים. עותק ראשון: ]1[, ג, ה-לג, כ-כא, לד-פט; 
יט, לב-לג, כב-לא, לד-מח, נג-נד, מט-נב, נה-נו, נח-נט. חסר דף 
נז מספירת הדפים השנייה. דפים כ-כא, כב-לא, מט-נב מספירת 
כחלחל.  נייר  ס"מ.   34 במקומם.  שלא  נכרכו  השנייה  הדפים 
רב.  ובלאי  כתמים  בינוני-גרוע.  במצב  דפים  מספר  בינוני.  מצב 
קרעים בדפים רבים )כולל דף השער(, חלקם עם חיסרון ופגיעות 
בטקסט, משוקמים בהדבקות ובמילוי נייר. בדף האחרון קרעים 
גדולים עם פגיעה רבה בטקסט. סימני עש בדפים האחרונים, עם 
עור  כריכת  בכתב-יד.  ורישומים  חותמות  בטקסט.  קלה  פגיעה 

חדשה. 
עותק שני: ג, ה-פט; נו, נח-נט דף. חסר דף השער ודף נז מספירת 
קרעים  כתמים.  גרוע.  מצב  בקירוב.  ס"מ   31.5 השניה.  הדפים 
חסרים בדפים ראשונים ואחרונים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים 
נייר. סימני עש רבים וקשים במקומות שונים  בחלקם בהדבקות 

94. Shoshanat HaAmakim – Emek HaSidim – 
Korets, 1819 – First Edition
Shoshanat HaAmakim Emek HaSidim, homilies 
and eulogies by R. Moshe son of R. Yehuda HaLevi 
Horowitz, rabbi of Volochysk. Korets, [1819]. First 
edition.
Homilies delivered by the author in 1814-1818.
The author was the son and successor of R. Aryeh 
Yehuda Leib Rabbi of Volochysk, leading disciple of 
the Maggid of Mezeritch.
[2], 3-152, 155-162 leaves. Leaf 2 (continuation of 
preface) lacking due to printing error. Recto and 
verso of title page mistakenly printed over two 
leaves (printed on one side only of each leaf, verso 
blank). 20 cm. Good condition. Some stains. Marginal 
worming to some leaves. Handwritten inscriptions. 
New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 574.

Opening price: $600
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96. 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.
The author was one of the youngest disciples of the 
Baal Shem Tov and he quotes his teacher in his book. 
Inscriptions on title page.
58; 6 leaves. Approx. 22 cm. Good condition. Stains. 
Small tears (some repaired) to title page and to several 
leaves. Worming to a few leaves. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 121.

Opening price: $1000

מהדורה   - תקע"ח  מז'יבוז',   - משה  דברי  ספר   .96
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". 
רישומים בדף השער.

נח; ו דף. 22 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים )חלקם 
משוקמים( בדף השער ובמספר דפים. סימני עש בדפים בודדים. 

כריכה 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 

95. Toldot Yaakov Yosef – Two Copies – 
Medzhybizh, 1817 – Second Edition
Two copies of the book Toldot Yaakov Yosef, 
Chassidic work on the Torah portions, by R. Yaakov 
Yosef HaKohen of Polonne. Medzhybizh, [1817]. 
Second edition. 
Toldot Yaakov Yosef was the first Chassidic book 
brought to print. It was authored by R. Yaakov 
Yosef HaKohen of Polonne (d. 1781), 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, and was especially cherished by 
Chassidic leaders. 
Two damaged copies. First copy: [1], 3, 5-33, 20-21, 
34-89; 19, 32-33, 22-31, 34-48, 53-54, 49-52, 55-56, 58-
59. Lacking leaf 57 of second sequence. Leaves 20-21, 
22-31, 49-52 of second sequence bound out of place. 
34 cm. Bluish paper. Fair condition. Several leaves 
in fair-poor condition. Stains and significant wear. 
Tears to many leaves (including title page), affecting 
text with loss in some places, repaired with paper. 
Large tears, with significant damage to text, to final 
leaf. Worming to final leaves, slightly affecting text. 
Stamps and inscriptions. New leather binding. 
Second copy: 3, 5-89; 56, 58-59 leaves. Lacking title 
page and leaf 57 of second sequence. Approx. 31.5 
cm. Poor condition. Stains. Open tears to first and 
final leaves, affecting text, repaired in part with 
paper. Significant worming in various places and 
along spine, affecting text. First two leaves detached. 
Without binding.
Stefansky Chassidut, no. 606.

Opening price: $1000
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97. Sidduro Shel Shabbat – First Edition – 
Mohyliv, 1813 – First Book of Rebbe Chaim of 
Czernowitz, the Be'er Mayim Chaim
Sidduro Shel Shabbat, Parts I & II, kabbalistic 
and Chassidic teachings regarding the holiness 
of Shabbat, and Halachic responsa, by Rebbe 
Chaim Thirer of Czernowitz (Chernivtsi). Mohyliv-
Podilskyi, [1813]. First edition. Part II with separate 
title page.
This book was printed before the author travelled 
to Eretz Israel. It is the first published work of the 
Be'er Mayim Chaim and the only one printed in his 
lifetime. The book was recognized as a fundamental 
Chassidic work, and until this day, regular lectures 
are delivered based on it. Chassidim of all times had 
set classes on it in preparation for Shabbat, as the 
author writes in his preface.
This book became well-known and accepted as soon 
as it was published.
[6], 70, 70-108, [1]; 12, 64 leaves. 20 cm. Greenish 
paper. Good condition. Stains. Worming to first 
leaves, repaired with paper. In Part II, worming to 
bottom of leaves, affecting text, repaired. Stamps. 
New binding.
Stefansky Chassidut, no. 422.

Opening price: $1500

 - ראשונה  מהדורה   - שבת  של  סידורו  ספר   .97
מאהלוב, תקע"ג - ספרו הראשון של בעל ה"באר מים 

חיים"

ספר סידורו של שבת, חלקים א-ב, עניני קדושת השבת על דרך 
הקבלה והחסידות, ושו"ת בהלכה, מאת הרה"ק רבי חיים טירער 
]תקע"ג  דנייסטר(,  נהר  על  )מוהילב  מאהלוב  טשרנוביץ.  אב"ד 

1813[. מהדורה ראשונה. שער נפרד לחלק השני.
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. 
והתיישב בצפת,  ישראל  ימיו, עלה לארץ  בשנת תקע"ג, בערוב 
ספריו  מנוחתו.  מקום  ושם  התפלה"  "שער  ספרו  את  חיבר  בה 
היסודיים "סידורו של שבת", "באר מים חיים" ו"שער התפלה" 
החסידי  ברגש  והן  והבהירה  הכובשת  בהסברתם  הן  מיוחדים 
הנלהב השופע מהם. ספריו נפוצו ונדפסו במהדורות רבות והם 

אבני יסוד בתורת החסידות.
חיים"  מים  ה"באר  בעל  של  נסיעתו  טרם  נדפס  שלפנינו  הספר 
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 
תמיד קבעו וקובעים 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, קעה(.
]6[, ע, ע-קח, ]1[; יב, סד דף. 20 ס"מ. נייר ירקרק. מצב טוב. כתמים. פגעי עש משוקמים במילוי נייר בדפים הראשונים. בחלקו השני של 

הספר פגעי עש משוקמים בחלקם התחתון של הדפים, עם פגיעות בטקסט. חותמות. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 422.

פתיחה: $1500 
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ספרי חסידות

98. Galya Raza – Mohyliv, 1812 – First Edition 
– Foreword by Rebbe Chaim of Czernowitz, 
the Be'er Mayim Chaim – Copy of the Rebbe of 
Kontikoziva
Galya Raza, kabbalistic teachings by an anonymous 
author – R. Avraham, disciple of the Arizal. 
Mohyliv, 1812. First edition. Foreword and lengthy 
approbation by Rebbe Chaim Thirer of Czernowitz 
(Chernivtsi), author of Be'er Mayim Chaim and 
Sidduro shel Shabbat.
Copy of Rebbe Pinchas Rabinowitz of Kontikoziva, 
with his stamps on title page and several other leaves. 
Rebbe Pinchas Rabinowitz (1861-1926, Otzar 
HaRabbanim 16957), Rebbe of Kontikoziva 
(Pribuzhany, Kherson region), succeeded his father 
R. Yitzchak Yoel Rebbe of Linitz (Illintsi). 
[2], 7, [1], 9-44, 47-48 leaves. 19.5 cm. Fair-good 
condition. Stains. Marginal open tears to leaf 3 and to 
two final leaves, affecting text, repaired with paper. 
Worming. Leaves trimmed slightly affecting some 
headings and top of title page border. Stamps and 
handwritten inscriptions. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 111.

Opening price: $500

98. ספר גליא רזא - מאהלוב, תקע"ב - מהדורה ראשונה 
 - - הקדמת רבי חיים מטשרנוביץ בעל "באר מים חיים" 

העותק של האדמו"ר מקנטיקוזבה 

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

"באר מים חיים" ו"סידורו של שבת".
תקע"ד   - הת"ק  שנות  )ראשית  מטשרנוביץ  ִטיֶרער  חיים  רבי  הרה"ק 
בקירוב(, מגדולי החסידות, תלמידו של המגיד מזלוטשוב, כיהן ברבנות 
וטשרנוביץ.  קישינב  בוטושאן,  מוהילוב-פודולסק,  קריפץ,  בערים 
וסיפורי פלא מתהלכים אודותיו. במסורת  נודע כאיש אלוקים קדוש 
משתנית  הייתה  שבת  בערב  טבילתו  שלאחר  עליו  ידוע  החסידית 
לארץ  עלה  ימיו,  בערוב  תקע"ג,  בשנת  בטפח.  גבהה  וקומתו  צורתו 
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 והבהירה והן ברגש החסידי 
הנלהב השופע מהם. ספריו נפוצו ונדפסו במהדורות רבות והם אבני 

יסוד בתורת החסידות.
בשער  מקנטיקוזבה.  ראבינאוויטש"  "פנחס  רבי  העותק של האדמו"ר 

ובדפי הספר מופיעות מספר חותמות של האדמו"ר.
)תרכ"א-תרפ"ו, אוצר הרבנים 16957(,  רבינוביץ  רבי פנחס  האדמו"ר 
אדמו"ר בקנטיקוזבה )פלך חרסון(. ממלא מקום אביו האדמו"ר מליניץ, 
רבי יצחק יואל. מתואר כ"גאון עצום בנגליות התורה". חיבורו "עבודת 

יצחק" על התורה נשאר בכתב יד. מבניו: רבי יעקב ישראל האדמו"ר מחרסון ורבי מנחם נחום רבינוביץ אב"ד חיפה. בין חתניו: האדמו"רים 
רבי משה מסטולין ורבי יצחק מסקווירא. )ראה אודותיו: אנצי' לחסידות, כרך ג', עמ' תקלט(. 

בדף השער חתימה, שעליה נכתבה חתימה אחרת )למחיקה(: "יצחק אייזיק דומ--]?[". 
]2[, ז, ]1[, ט-מד, מז-מח דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קרעים חסרים בשולי דף ג ושני הדפים האחרונים, עם פגיעות בטקסט, 
משוקמים בהדבקות נייר. סימני עש. חיתוך דפים עם פגיעות קלות בכותרות מספר דפים ובמסגרת השער העליונה. חותמות ורישומים 

בכתב-יד. 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 
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99. Shaar HaTefillah, by Rebbe Chaim Rebbe 
Chaim of Czernowitz, the Be'er Mayim Chaim 
– Sudylkiv, 1825 – First Edition
Shaar HaTefillah, regarding prayer, by Rebbe Chaim 
Thirer of Czernowitz (Chernivtsi), author of Be'er 
Mayim Chaim and Sidduro shel Shabbat. [Sudylkiv]: 
Tzvi Ze'ev Rabinstein, [1825]. First edition.
In the foreword, the publisher states that this book 
was written in Eretz Israel, to where the author 
immigrated, after the printing of his first books 
Sidduro shel Shabbat and Be'er Mayim Chaim 
and after they became popular 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.
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 
(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).
[2], 102, 113-115; 3-10 leaves. 21 cm. Bluish-greenish 
paper. Overall good condition. Stains. Worming and 
small tears, primarily to first and last leaves, repaired 
with paper, slightly affecting text. Tear to leaf 52, 
with loss of text. Ownership inscription and stamps. 
Labels on title page. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 538.

Opening price: $800

החסידי  ברגש  והן  והבהירה  הכובשת  בהסברתם  הן  מיוחדים 
הנלהב השופע מהם. ספריו נפוצו ונדפסו במהדורות רבות והם 

אבני יסוד בתורת החסידות.
]2[, קב, קיג-קטו; ג-י דף. 21 ס"מ. נייר כחלחל-ירקרק. מצב כללי 
טוב. כתמים. סימני עש וקרעים קטנים משוקמים בהדבקות נייר, 
והאחרונים.  בדפים הראשונים  בעיקר  בטקסט,  פגיעות  מעט  עם 
קרע בדף נב, עם פגיעה וחיסרון בטקסט. רישום בעלות וחותמות. 

מדבקות נייר בדף השער. כריכת עור 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 

 - חיים"  מיים  הבאר  מ"בעל  התפלה,  שער  ספר   .99
סדילקוב, תקפ"ה - מהדורה 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.
ישראל,  בארץ  נתחבר  זה  ספר  כי  "המעתיק",  מספר  בהקדמה 
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... 
האיר  החיים  בארצות  ה'  לפני  להלוך  שמשהגיע  בזה"ל:  כתב 
בזה  הספר  במעלות  לדבר  והוסיף  למאוד...  עד  דעתו  והשכיל 
בזה  יהיה  בעולם  הזה  החיבור  יתפשט  שכאשר  בטחוני  הלשון: 

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 
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ספרי חסידות

100. Chumashim Vayikra and Bamidbar – 
With the Be'er Mayim Chaim Commentary – 
Sudylkiv, 1820 – First Edition
Chumashim Vayikra and Bamidbar, with Targum 
Onkelos, Rashi and Baal HaTurim commentaries, 
and with the Be'er Mayim Chaim commentary, by 
Rebbe Chaim Thirer of Czernowitz (Chernivtsi). 
Sudylkiv, [1820 – regarding the exact places and 
years of printing, see below]. First edition. Two 
volumes. 
Be'er Mayim Chaim is one of the most prominent 
classic books of Chassidic thought. 
Two volumes. Vayikra and Shir HaShirim: [1], 2-120; 
8; 10 leaves. Bamidbar and Megillat Ruth: incomplete 
copy. 10-16, 19-161 leaves. Lacking 29 leaves: 1-9, 162-
181 (first nine leaves and 20 final leaves). 21 cm. Bluish 
paper. Condition varies. Vayikra volume in good-fair 
condition. Bamidbar volume in fair-poor condition. 
Stains. Worming and minor tears to Vayikra volume, 
repaired with paper. Significant worming to many 
leaves in Bamidbar volume, with significant damage 
to text. Leaves trimmed affecting headings on some 
pages in Vayikra volume. Handwritten inscriptions 
in Vayikra volume. New bindings. 
Stefansky Chassidut, no. 216.
This edition is known as the Mohyliv 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. 
See Kedem catalog 72, item 51

Opening price: $300

כרך  דף.  י  ח;  ב-קכ;   ]1[ השירים:  ושיר  ויקרא  כרך  כרכים.  שני 
במדבר ומגילת רות: עותק חסר. י-טז, יט-קסא דף. חסרים 29 דפים: 
א-ט, קסב-קפא )תשעה דפים ראשונים ו-20 דפים אחרונים(. 21 
ויקרא במצב  בין הכרכים. כרך  נייר כחלחל. מצב משתנה  ס"מ. 
עש  סימני  כתמים.  בינוני-גרוע.  במצב  במדבר  כרך  טוב-בינוני, 
וקרעים קטנים בכרך ויקרא, משוקמים במילוי נייר. בכרך במדבר 
- סימני עש קשים בדפים רבים, עם פגיעות רבות בטקסט. חיתוך 
ויקרא עם פגיעה בכותרות חלק מהדפים. רישומים  דפים בכרך 

בכתב-יד בכרך ויקרא. כריכות חדשות.
סטפנסקי חסידות, מס' 216.

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. למידע נוסף, ראו קטלוג קדם 72, 

פריט 51.

פתיחה: $300 

מים  "באר  פירוש  עם   - ובמדבר  ויקרא  חומשים   .100
חיים" - סלדיקוב, תק"פ - מהדורה ראשונה

חומשים ויקרא ובמדבר, עם תרגום אונקלוס, פירושי רש"י ובעל 
רבי חיים  "באר מים חיים", מאת הרה"ק  ועם הפירוש  הטורים, 
מקומות  על   -  1820 ]תק"פ  סדילקוב,  טשרנוביץ.  אב"ד  טירער 
שני  ראשונה.  מהדורה  להלן[.  ראה  המדויקים  ההדפסה  ושנות 

כרכים.
בדף השער של כרך ויקרא נדפסה באותיות גדולות ובדיו אדומה 
ובדיו  קטנות  )באותיות  נדפס  מעליה  אך  "במאהלוב",  המילה: 
במהדורה  בסדילקוב[.  ]=נדפס  סדילקאב"  אין  "גדרוקט  שחורה(: 
זו גם נדפס פירוש המסורה "מנחת כליל", מאת רבי אור שרגא 
מחומש  )נעתק  מווילנא  הגר"א  חתן  דובראוונא,  אב"ד  פייבוש 

"אדרת אליהו" - דובראוונא, תקס"ד(.
ה"באר מים חיים" הוא אחד מספרי היסוד המפורסמים של תורת 
המוסר  שספר  אמר  מבעלזא  שלום"  ה"שר  האדמו"ר  החסידות. 
ה"אוהב  בעל  חיים".  מים  "באר  ספר  היה  בו  שלמד  הראשון 
בראשית(:  בכרך  )שנדפסה  בהסכמתו  כותב  מאפטא  ישראל" 
"ידענו היטב חפץ ורצון אותו הצדיק, אשר כל ימיו היה משתוקק 
לזכות את הרבים בדבריו הקדושים... ורבים השיב מעון... וזכות 
לאור  ונשמותינו  ורוחינו  נפשינו  לזכות  לנו  יעמוד  המחבר  הרב 
באור החיים עד ביאת הגואל". כתב היד של ה"באר מים חיים" 
נשלח מארץ ישראל אל הרה"ק רבי מרדכי מקרמניץ )בנו של רבי 
בראשית(:  בכרך  )שנדפסה  בהסכמתו  הכותב  מזלוטשוב(,  מיכל 
"כאשר הגיעו אלי הכתבים... קבלתי עלי עול הטורח הזה ונתתי 
אותם להעתיקם ולסדרם...". הוא מספר גם על גודל אהבת אביו 
עריבות  מנועם  וידעתי  שראיתי  "מה  המחבר:  הרב  אל  הקדוש 
חיבת ידידות מכבוד אבי אדומ"ר הרב הקדוש החסיד המפורסם... 
מוה"ר יחיאל מיכל זללה"ה אליו, שחבבו ביותר ויותר כבבת עינו 

היה אצלו ואהבת עולם אהבו".
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 
החסידי  ברגש  והן  והבהירה  הכובשת  בהסברתם  הן  מיוחדים 
הנלהב השופע מהם. ספריו נפוצו ונדפסו במהדורות רבות והם 

אבני יסוד בתורת החסידות. 
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101. Chemdat Yisrael – Livorno, 1820 – Chassidic Book 
Printed in Italy – Dedication by the Emissary, Rabbi 
Nachum Chaikel Ashkenazi
Kohelet with the Chemdat Yisrael commentary, by R. Yisrael 
Nachman of Drohobych. Livorno, 1820. First edition.
The author, R. Yisrael Nachman of Drohobych (ca. 1761 – 
after 1821), son of R. Yosef of Drohobych (disciple of the Baal 
Shem Tov). Served as rabbi in Galicia, Poland and Hungary, 
and later immigrated to Eretz Israel. He describes in this 
book the many countries he visited during the course of his 
travels. This book was printed during his fundraising trip 
to Livorno. 
A fragment of a binding (presumably from the original 
binding) was pasted to the inside front board, with an 
interesting, poetic dedication by the emissary R. Nachum 
Chaikel son of R. Yehuda Leib Ashkenazi.
R. Nachum Chaikel Levinson (1833-1888), immigrated to Eretz 
Israel in his youth, settled in Safed and served as emissary. He 
travelled to India at the behest of Queen Victoria.
3, [1], 4-42, 49-52, 43-48, 54-62 leaves. Misfoliation. 29 cm. 
Good condition. Stains (some leaves browned). Worming. 
Stamps. New leather binding (fragment of old binding with 
handwritten dedication pasted inside front board).
With four rare leaves (59-62) added after the printing to 
some copies only.
Stefansky Chassidut, no. 225.
One of the few Chassidic books printed in Livorno.

Opening price: $300

101. חמדת ישראל - ליוורנו, תק"פ - ספר חסידות שנדפס 
באיטליה - הקדשה מהשד"ר רבי נחום חייקיל אשכנזי 

ספר קהלת עם פירוש חמדת ישראל, מאת רבי ישראל נחמן מדרוהוביץ'. 
ליוורנו, תק"פ ]1820[. מהדורה ראשונה. 

 - )תקכ"א בערך  נחמן מדרוהוביץ'  ישראל  רבי  המחבר, הגאון החסיד 
היה  הבעש"ט(,  )תלמיד  מדרוהוביץ'  יוסף  רבי  של  בנו  תקפ"א(,  אחרי 
רב בגליציה, בפולין ובהונגריה. עלה לצפת, ותקופה מסוימת אף כיהן 
התעכב  תקס"ד  בשנת  ישראל  לארץ  בדרכו  )לבנון(.  צידון  ברבנות 
רבות  ידיעות  - שקיבל ממנו  רבינו החיד"א  עם  בליוורנו, שם התיידד 
על הבעש"ט ותנועת החסידות בפולין ובגליציה, ומביא בספריו דברים 
יוסף תלמיד הבעש"ט )ראה למשל בספר  ששמע ממנו בשם אביו רבי 
חומת אנך, שיר השירים ג': "ושמעתי מהרב המאה"ג ישראל נחמן נר"ו 
בשם הרב החסיד מר אביו כמוהר"ר יוסף ז"ל תלמיד הרב החסיד מהר"ר 

ישראל בעש"ט ז"ל"(.
נדד רבות בארצות שונות, ובספר שלפנינו מוזכרים דברים ששמע מפי 
תינוקות  מלמד  מפי  ששמע  דברים  דליטא,  בריסק  אב"ד  שמחה  רבי 
באיזמיר  שבארם-צובה,  חלב  בקהילת  ביקוריו  על  ותיאור  במצרים, 
ובשאלוניקי. ספר זה נדפס בהגיעו לליוורנו לאיסוף כספים, והוא מבקש 
מבלי  צפת,  בעיר  תורה  ללמוד  יוכל  למען  קבוע  "מעמד"  לו  יעשו  כי 
לנדוד. בשליחותו זו באיטליה עשה רושם רב ורבי מרדכי שמואל גירונדי 
ובנסתר,  בנגלה  שנשאל  קושיה  לכל  ומשיב  מתרץ  "שהיה  עליו  מעיד 
פה מפיק מרגליות ובכל חכמה לו עשר ידות, בקיאותו גדולה מאד בכל 
ספר  את  בליוורנו  הדפיס  תקפ"א  בשנת  והפוסקים".  התלמוד  שערי 
"אשד הנחלים" של רעו האדמו"ר בעל "ערבי נחל", בעילום שם המחבר, 

אשר ציוה עליו לבל יפרסם שמו. לאחר מכן חזר לעיר הקודש צפת ובה נפטר אחרי שנת תקפ"א )ראה עוד אודותיו: ישורון, כרך 
א', עמ' תצג-תקא; אנציקלופדיה לחסידות, ב', עמ' תרא-תרב(.

בכריכה הפנימית מודבק קטע מכריכה )כנראה מן הכריכה המקורית(, ועליו הקדשה מליצית מעניינת בכתב-יד מאת רבי "נחום 
חייקל ברי"ל אשכנזי שד"ר", אל הגביר סי' יעקב הלוי ואחיו הגזבר רבי משה הלוי. בעמוד האחרון של הספר רישום בכתיבה 

מזרחית, הקדשה "לידי"ן ס' יעקב הלוי בר סעדיא י"ץ בלאבס... מאיי 1880".
רבי נחום חייקל ברי"ל ]בן רבי יהודה ליב[ לווינזון )תקצ"ג-תרמ"ח, אוצר הרבנים 15918; אנציקלופדיה לחלוצי היישוב, ה, עמ' 
ממוהילב  הוריו  עם  בילדותו  עלה  הרחוק.  והמזרח  אפריקה  לארצות  ונוסע  שד"ר  חכם,  תלמיד  רב  של  מעניינת  דמות   ,)2359
לירושלים. אחרי נשואיו התיישב בצפת ונסע כמשולח לחו"ל בשם מוסדות הצדקה. היה ממקורבי מונטיפיורי ובהמלצתו התקבל 
לראיון אצל המלכה ויקטוריה, שהעניקה לו ולמשפחתו את הנתינות הבריטית, והטילה עליו לנסוע כרב להודו, כדי להשכין שלום 
בין רבני המקום. בספר גבעת שאול )וינה תרנ"ג, עמ' 26( מסופר על מסעם של "חכם יחזקאל הספרדי והרב חכם נחום חייקיל 
לעוויזון" בשנת תרי"ד )1854(, שנסעו דרך מדבר סדום לקבר אהרן הכהן בהור-ההר. שם מתואר רבי נחום חייקל במילים הבאות: 
"הרב חכם נחום חייקיל לעוויזון שהיה יושב על כסא הרבנות בעיר קולקוטע בארץ ענגלאנד ]כלכותה, הודו[. דיבר בעשר לשונות, 
ונסע בכל ארץ קדם, אזיען ]אסיה[ חינא ]סין[ ואפריקא". בנו, רבי משה יוסף לווינזון מצפת )תר"מ-תשט"ו, אנציקלופדיה תדהר, 

ה, עמ' 2111(, דמות ידועה ממתיישבי הכפר עין זיתים.
ג, ]1[, ד-מב, מט-נב, מג-מח, נד-סב דף. ספירת דפים משובשת. 29 ס"מ. מצב טוב. כתמים )חלק מדפי הספר כהים(. סימני עש. 

חותמות. כריכת עור חדשה )בפנים הכריכה הקדמית מודבקת פיסת קרטון מכריכה ישנה, ועליה הקדשה בכתב-יד(.
עם ארבעת הדפים הנדירים )נט-סב(, שנוספו אחרי ההדפסה, רק לחלק מן העותקים. 

סטפנסקי חסידות, מס' 225. 
מספרי החסידות הבודדים שנדפסו בליוורנו ]בארצות המזרח והבלקן, יוון ואיטליה כמעט ולא נדפסו ספרי חסידות. בליוורנו נדפסו 

רק ארבעה ספרי חסידות, כולם ע"י רבי ישראל נחמן מדרוהוביץ'. לפנינו אחד מספרים אלה[. 

פתיחה: $300 
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102. Levushei Serad – Shulchan Aruch Orach Chaim and Yoreh De'ah – Collection of Editions
Complete copy. · [Russia-Poland, ca. 1830]. Two 
copies. · [Lviv, ca. 1850]. 
Stefansky Chassidut, nos. 253, 254, 256 and 259.
The author, R. David Shlomo Eybeschutz (1755-
1814), Chassidic leader and halachic authority. His 
books became classic halachic and Chassidic works. 
7 books. Size and condition vary. New bindings. 

Opening price: $500

Collection of editions of the book Levushei Serad, 
on Shulchan Aruch Orach Chaim and Yoreh De'ah, 
by Rebbe David Shlomo Eybeschutz, author of Arvei 
Nachal:
Levushei Serad on Shulchan Aruch Orach Chaim: · 
Mohyliv, [1818]. First edition. Lacking final 3 leaves. 
· Zhovkva, 1836.
Levushei Serad on Shulchan Aruch Yoreh De'ah: 
· Mohyliv, [1812]. First edition. · [Russia, 1824].

102. ספר לבושי שרד - שולחן ערוך אורח חיים ויורה 
דעה - אוסף מהדורות

אוסף מהדורות של ספר לבושי שרד, על שולחן ערוך אורח חיים 
ויורה דעה, מאת האדמו"ר רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל "ערבי 

נחל":
· ספר לבושי שרד, על שו"ע אורח חיים. מאהלוב, תקע"ח ]1818[. 
חסידות,  סטפנסקי  אחרונים.  דפים   3 חסרים  ראשונה.  מהדורה 

מס' 253. 
זולקווא, תקצ"ו 1836.  · ספר לבושי שרד, על שו"ע אורח חיים. 
מאיר  הק'  ומלואה  הארץ  "לה'  השער:  בדף  בעלות  רישום 

שפיטצער". סטפנסקי חסידות, מס' 254. 
· ספר לבושי שרד על שו"ע יורה דעה. מאהלוב, ]תקע"ב 1812[. 
מהדורה ראשונה. קרעים חסרים משוקמים בדף השער. סטפנסקי 

חסידות, מס' 256.
 .]1824 תקפ"ד  ]רוסיה,  דעה.  יורה  שו"ע  על  שרד  לבושי  ספר   ·
בעותק  גם  כך  בסופו.  חסר  טופס  נרשם  הביבליוגרפיה  במפעל 

שבספריה הלאומית. לפנינו עותק שלם. מעט הגהות.
· ספר לבושי שרד על שו"ע יורה דעה. ]רוסיה-פולין, תק"צ 1830 
העותק  של  השער  בדף  בעלות  רישום  עותקים.  שני  בקירוב[. 
הראשון. בעותק השני סימני עש קשים בחלק מהדפים. סטפנסקי 

חסידות, מס' 259. 
· ספר לבושי שרד, על שו"ע יורה דעה. ]לבוב, תר"י 1850 בקירוב[. 
בדף  )בפרט  משוקמים  מהדפים,  בחלק  גדולים  חסרים  קרעים 

השער, בו חסר מקום הדפוס בשל הקרעים(.
)תקט"ו- אייבשיץ  שלמה  דוד  רבי  החסיד  הגאון  הספר,  מחבר 

החסידות  מגדולי  תקא-תקג(,  עמ'  א',  לחסידות,  אנצי  תקע"ד, 
וסורוקה ובשנת תקס"ט עלה  וגדולי ההוראה, אב"ד חורוסטקוב 
מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  קרובו  צפת.  לעיה"ק  ישראל,  לארץ 
כותב עליו בהסכמה "חריף ובקי בחדרי תורה כחד מן קמאי וכל 
ההלכה  של  היסוד  כספרי  התקבלו  ספריו  שמים".  לשם  מעשיו 

והחסידות.
7 ספרים. גודל ומצב משתנים. כריכות חדשות.

פתיחה: $500  

102a102b



88

מרץ 2021

103. Ateret Tzvi by Rabbi Tzvi Hirsh of 
Zidichov – Three Parts – Lviv, 1834-1841 – First 
Edition
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 for 
each part. 
Rebbe Tzvi Hirsh Eichenstein, the Ateret Tzvi of 
Zidichov (1763-1831), was known by the name "Sar 
Beit HaZohar" due to his exceptional knowledge of 
kabbalah. From a young age, he was renowned as an 
outstanding genius whose knowledge encompassed 
all facets of the Torah. A glimpse of his profound 
kabbalistic knowledge is revealed in his book Ateret 
Tzvi on the Zohar. 
Signature on title page of Part II.
Two volumes. Vol. I (Bereshit and Shemot): [1], 
83, 85-152 leaves; [1], 54 leaves. Leaves 56-57 of 
first sequence bound out of order. Vol. II (Vayikra-
Devarim): [1], 48 leaves. Lacking two final leaves. 
Approx. 22-23 cm. Condition varies. Vol. I in good-
fair condition. Stains and wear. Worming, mostly 
to first and last leaves, affecting text. Vol. II in fair 
condition. Stains and traces of past dampness. 
Many open tears to first and last leaves, affecting 
text, repaired with paper (some words completed in 
handwriting). Worming, affecting text. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 460. 

Opening price: $1500

מבא"ד  שטיין  רוזין  "משה  בעלים:  חתימת  שני  חלק  בשער 
]=מברדיטשוב["

שני כרכים. כרך ראשון )בראשית ושמות(: ]1[, פג, פה-קנב דף; 
כרך  הראשונה.  בספירה  נו-נז  בדפים  בסדר  שיבוש  דף.  נד   ]1[
]1[, מח דף. חסרים שני הדפים האחרונים.  )ויקרא-דברים(:  שני 
22-23 ס"מ בקירוב. מצב משתנה בין הכרכים. כרך ראשון במצב 
הראשונים  בדפים  בעיקר  עש,  סימני  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני. 
כתמים  בינוני.  במצב  שני  כרך  בטקסט.  פגיעות  עם  והאחרונים, 
הראשונים  בדפים  רבים  חסרים  קרעים  רטיבות.  ועקבות 
והאחרונים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר )השלמות 
בכתב-יד של מספר מילים(. סימני עש עם פגיעות בטקסט. כריכה 

חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 460.

פתיחה: $1500 

 - מזידיטשוב  הירש  צבי  לרבי  צבי  עטרת  ספר   .103
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  החלק  השער.  לדף  מעבר 
המביא לדפוס, הכותב: "אבטח בחסד אל... להוצי']א[ גם את ספר 
שמות ממכבש הדפוס בקרב]![..."(. החלק 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.
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104. 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), was known by the name "Sar 
Beit HaZohar" due to his exceptional knowledge of 
kabbalah. From a young age, he was renowned as an 
outstanding genius whose knowledge encompassed 
all facets of the Torah.
[1], 32, 31-34, [1] leaf. 21.5 cm. Good-fair condition. 
Stains (including dampstains) and wear. Marginal 
open tears. Tears to title page and following leaf, 
affecting text, repaired in part. Worming. Leaves 
trimmed affecting text on verso of title page and on 
final leaf. Stamps. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 86. 

Opening price: $400

 ]1[, לב, לא-לד, ]1[ דף. 21.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים )בהם 
קרעים  הדפים.  בשולי  חסרים  קרעים  ובלאי.  רטיבות(  כתמי 
חלקם משוקמים.  בטקסט,  פגיעה  עם  ובדף שאחריו  בדף השער 
סימני עש. חיתוך דפים עם פגיעה בטקסט שבגב דף השער ובדף 

האחרון. חותמות. כריכת עור חדשה. 
ראה עוד על הספר: א' סגל, ועל דרך העבודה, ירושלים תשע"א, 

עמ' 55-56.
סטפנסקי חסידות, מס' 86. 

פתיחה: $400 

 - תקצ"ד  לבוב,   - )זידיטשוב(  ישראל  בית  ספר   .104
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-

גדלותו בחכמת  בית הזוהר" על שם  נודע בכינויו "שר  תקצט(, 
הקבלה. מגיל צעיר נודע כ"עילוי" מופלא בעל ידיעות מקיפות 
בכל חלקי התורה. מתלמידיו הגדולים וממקורביו של ה"חוזה" 
רבי  ביניהם  החסידות,  גדולי  יתר  עם  גם  ונפגש  נסע  מלובלין. 
מנחם  רבי  מקוז'ניץ,  ה"מגיד"  ישראל  רבי  מסאסוב,  ליב  משה 
לאחר  מאפטא.  העשיל  יהושע  אברהם  ורבי  מרימנוב  מנדל 
זידיטשוב  הפכה  תקע"ה,  בשנת  מלובלין,  ה"חוזה"  רבו  פטירת 
החסידות  ממרכזי  לאחד  הירש  צבי  רבי  של  הנהגתו  תחת 
עצומה,  היתה  אליו  ההערצה  בגליציה.  והחשובים  הגדולים 
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.
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105. 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 year 
(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), was known by the name "Sar 
Beit HaZohar" due to his exceptional knowledge of 
kabbalah. From a young age, he was renowned as an 
outstanding genius whose knowledge encompassed 
all facets of the Torah.
[1], 21; 15, [1] leaves. 23 cm. Good-fair condition. 
Stains (including dampstains) and wear. Open tears 
and damage to title page, professionally repaired. 
Open tears to several other leaves, repaired with 
paper. Worming to several leaves, affecting text, 
repaired with paper. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 483.

Opening price: $800 

בעל "בני יששכר"; וכן ספרו "בית ישראל" - דרושים על התורה 
בדרך החסידות.

]1[, כא; טו, ]1[ דף. 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים )בהם כתמי 
רטיבות( ובלאי. קרעים חסרים ופגמים בדף השער, שוקמו באופן 
במילוי  נוספים, משוקמים  דפים  קרעים חסרים במספר  מקצועי. 
נייר. סימני עש במספר דפים, עם פגיעה בטקסט, משוקמים במילוי 

נייר. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 483.

פתיחה: $800 

105. 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. תאריך  ופרטי השנה  מזוייפת. שם המדפיסה  הדפוסת 
שבסוף  הדפוס,  לבית  המביא  בחתימת  נרמז  האמיתי  ההדפסה 
הספר, בה הודגשו המילים "ישראל ויהודה יחד" )ללא ו' החיבור(, 
עצמו(,  בפני  אחד  )כל  בגימטריה  העולים  לגאולה",  "ויבשר 
שנדפסו  החסידות  בספרי  נעשו  הזה  הסוג  מן  זיופים  תקצ"ג. 
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, 
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רבי  הסכמת  עם   - עוז  מגדל  בירת  יעב"ץ,  סידור   .107
ישראל מרוז'ין - ברדיטשוב, תקצ"ו - עותק חסר

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

מרוזין, רבי מרדכי מטשרנוביל ורבי יצחק אייזיק מברדיטשוב.
עמדין  יעקב  רבי  של  בעריכתו  אל",  בית  "פלטין  מסידור  חלק שלישי 
נוספים  חלקים  נדפסו  לא  תק"ה-תק"ז(.  באלטונה,  לראשונה  )נדפס 
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 והעתים העוברים על 

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

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

בנוגע לאותיות וכו'" )ספר בצל החכמה, עמ' 265(.
בעלות  רישומי  היילפרין".  יוסף  הר'  "של  בעלות:  רישום  השער  בדף 
וחתימות רבות של רבי יוסף מענדיל בן ר' יצחק משה טאשקער ובנו רבי 
משולם זוסיא טאשקער. רבי יוסף מענדיל טאשקער מטבריה, מחסידי 
בויאן ומראשי "כולל ווהלין". נפטר אייר תרס"ב בטבריה, ועל מצבתו 
נכתב "הישיש ר' יוסף מנחם מענדיל בהרב ר' יצחק משה מאבערטין" 

)פנטליאט, הקהילה האשכנזית בטבריה, רשומה 1378 והערה 1035(.
וחסרים  הראשון  השער  דף  חסר  דף.  לז-רכה  ד-לד,   ,]2[ חסר.  עותק 
140 הדפים האחרונים )רכו-שסב, ]3[ דף(. 21.5 ס"מ. נייר בהיר, עבה 
ואיכותי. שוליים רחבים. מצב טוב. כתמים. בלאי קל בדפים הראשונים. 
הקדמי  צדה  עתיקה,  עור  כריכת  בכתב-יד.  רבים  ורישומים  חותמת 

מנותק. 

פתיחה: $300 

106. Daat Kedoshim (Rozdil) – Lviv, 1848 – First 
Edition
Daat Kedoshim, kabbalah and Chassidut, by Rebbe 
Yehuda Tzvi [Eichenstein] rabbi of Rozdil. Lviv, 
1848. First edition.
The author, Rebbe Yehuda Tzvi Eichenstein (1791-
1847) was a prominent rebbe of the Zidichov dynasty. 
The book was published by Rebbe Yechezkel Shraga 
Halberstam of Shinova, son-in-law of the author. 
[2], 77 leaves. Approx. 24 cm. Good condition. Stains 
(including dampstains on several leaves). Tear to title 
page, slightly affecting border, repaired. Worming. 
New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 133.

Opening price: $400

106. דעת קדושים )ראזדיל( - לבוב, תר"ח - מהדורה ראשונה 
ספר דעת קדושים, עניני קבלה וחסידות, מאת האדמו"ר רבי יהודה צבי ]אייכנשטיין[ אב"ד ראזדיל. לבוב, ]תר"ט[ 1848. מהדורה 

ראשונה.
בראש הספר הסכמה מאת האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז, מחותנו של המחבר. ההסכמה מופנית אל מו"ל הספר - בנו רבי 
יחזקאל שרגא הלברשטאם, חתן המחבר. רבי חיים הלברשטאם כותב על חשיבות הספר ודרכו בחכמת הקבלה: "כי מי אשר חכמת 

ד' בקרבו, יבין כי רב מעשהו... כי מלבד אשר במרומים ידבר, גם יראה ומוסר ממנו ילקח, ולהורות לעם ד' דרך ילכו בה...".
משה  רבי  של  בנו  זידיטשוב.  בית  אדמו"רי  מגדולי   ,)1847 )תקנ"א-תר"ח  אייכנשטיין  צבי  יהודה  רבי  המקובל  האדמו"ר  המחבר, 
מסאמבור וחתן דודו ה"עטרת צבי" מזידיטשוב. הספר שלפנינו הובא לדפוס על ידי חתנו )בזיווג שלישי( האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא 
הלברשטאם, שמילא את מקומו כאב"ד ראזדיל )עד שעבר לכהן כאב"ד שיניווא(, ועל ידי תלמידו המקובל הקדוש רבי יצחק אייזיק 

ווייס )תקפ"ד-תרנ"ד(, אב"ד סוואליווע, דודו ורבו של האדמו"ר הראשון לבית ספינקא.
]2[, עז דף. 24 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים )בהם כתמי רטיבות במספר דפים(. קרע בדף השער, עם פגיעה קלה במסגרת השער, 

משוקם. סימני עש. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 133.

פתיחה: $400 
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way, to the point of being meticulous even regarding 
the letters etc." (BeTzel HaChochma, p. 265).
Ownership inscriptions and many signatures of 
R. Yosef Mendel Tashker of Tiberias and his son R. 
Meshulam Zusia Tashker. 
Incomplete copy. [2], 4-34, 37-225 leaves. Lacking 
first title page and 140 final leaves (ff. 226-362, [3]). 
21.5 cm. Light-colored, high-quality thick paper. 
Wide margins. Good condition. Minor wear to first 
leaves. Stamp and many handwritten inscriptions. 
Early leather binding. Front board detached. 

Opening price: $300

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, 
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 

107. Yaavetz Siddur, Birat Migdal Oz – With 
Approbation of Rabbi Yisrael of Ruzhin – 
Berditchev, 1836 – Incomplete Copy
Birat Migdal Oz, Birkot Shamayim, Part III of R. 
Yaakov Emden's siddur. Berditchev (Berdychiv), 
1836. Second edition. With approbations by R. Yisrael 
of Ruzhin, R. Mordechai of Chernobyl and Yitzchak 
Eizik of Berditchev. 
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) 
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marginal tears to title page and other leaves. Minor 
mold to some leaves. Minor worming to several 
leaves. Stamps and blurred inscriptions on title page. 
New binding.
Stefansky Chassidut, no. 18.

Opening price: $1500

108. Ahavat Shalom (Kosov) – Lviv, 1833 – First 
Edition
Ahavat Shalom, Chassidic discourses on the Torah 
portions, by Rebbe Menachem Mendel Hager of 
Kosov – founder of the Vizhnitz and Kosov Chassidic 
dynasties. Lviv, [1833]. First edition.
Rebbe Menachem Mendel Hager (1768-1826) was the 
son of R. Yaakov Koppel Chassid, cantor in the Beit 
Midrash of the Baal Shem Tov and member of his 
inner circle of disciples. He was the disciple of the 
early Chassidic masters R. Elimelech of Lizhensk and 
R. Tzvi Hirsh of Nadvorna. In 1802, after the passing 
of R. Tzvi Hirsh of Nadvorna, he began leading his 
own court.
In the foreword, the author's son-in-law, R. Gershon 
of Rozdol, writes that much of his father-in-law's 
teachings are focused on three matters: the holiness of 
Shabbat, giving charity and Tikkun HaBrit. The book 
was compiled by R. Menachem Mendel's disciple – 
R.  Chaim Natan Notte of Lantshin, who writes in his 
preface: "I heard these teachings from him on Friday 
nights and during the Shabbat morning meal, as well 
as when he would take leave of his visitors while 
discussing halachah, and brief thoughts conveyed 
during Seuda Shelishit… and I elaborated on them 
in my own words…when I was unsure of the proper 
intent… I intentionally used language which is open 
to interpretation, and each reader can use his own 
judgement…".
[4], 131 leaves. 23 cm. Uneven edges. Good-fair 
condition. Stains and wear. Many stains and wear 
to title page and subsequent leaves. Small, repaired 

 - תקצ"ג  למברג,   - )קוסוב(  שלום  אהבת  ספר   .108
מהדורה ראשונה

מאת  התורה,  פרשיות  על  חסידות  מאמרי  שלום,  אהבת  ספר 
- אבי שושלת אדמו"רי  האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר מקוסוב 

ויזניץ וקוסוב. למברג, ]תקצ"ג 1833[. מהדורה ראשונה.
האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר )תקכ"ח-תקפ"ו, אנצ' לחסידות, ב, 
עמ' צח(, נולד לאביו רבי יעקב קאפל חסיד, מבני חבורתו ושליח 
הציבור בבית מדרשו של הבעש"ט. תלמידם של גדולי החסידות, 
רבי אלימלך מליז'נסק ורבי צבי הירש מנדבורנה. בשנת תקס"ב 
הירש  צבי  רבי  הקדוש  רבו  פטירת  לאחר  עדה,  להנהיג  החל 

מנדבורנה.
שרוב  מראזדיל  גרשון  רבי  המחבר  חתן  כותב  לספר  בהקדמה 
דבריו נסובו על שלושה עניינים: "בקדושת שבת קודש... ובנתינת 
צדקה... ובתיקון אות ברית קודש... ועפ"י הרוב בשלשה דברים 
תלמיד  ידי  על  נכתב  הספר  דתו...".  סוד  לידידיו  שם  האלה 
המחבר, רבי חיים נתן נטע מלאנטשין המספר בהקדמתו: "אלה 
ובשבת  קודש  שבת  בליל  קדשו  מפי  הנאמרים שמעתי  הדברים 
קודש בשעת סעודת שחרית, ובשעת שהיה נפטר אדם ממנו מתוך 
דבר הלכה והיה מדבר עמו אהבה אחוה וריעות, וזעיר שם זעיר 
קדישא  אנפין  זעיר  סעודת  קדשו בשעת  שם אשר שמעתי מפה 
קלילא...  בלישנא  לשוני  במענית  והארכתי  שלישית(...  )סעודה 
כאשר הייתי מסופק באיזהו מקומן בתוכן כוונתו... יגעתי וכתבתי 

בלשון המשתמע לתרי אפי, והשומע ישמע כדרכו...".
טוב-בינוני.  מצב  אחיד.  לא  דפים  חיתוך  ס"מ.   23 דף.  קלא   ,]4[
כתמים ובלאי. כתמים רבים ובלאי בדף השער ובדפים הראשונים. 
סימני  נוספים.  ודפים  דף השער  בשולי  קטנים משוקמים  קרעים 
דפים.  במספר  קלים  עש  סימני  מהדפים.  בחלק  קלים  עובש 

חותמות ורישומים מטושטשים בדף השער. כריכה חדשה.
זה אלא  אין  1802, אך  נדפס פרט השנה: למברג, תקס"ד  בשער 
זיוף. ראה: אברהם יערי, בית דפוסה של הרבנית יהודית ראזאניש 

בלבוב, קרית ספר, יז, ת"ש, עמ' 107.
סטפנסקי חסידות, מס' 18.

פתיחה: $1500 
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110. ספר בת עין להאדמו"ר מַאְבריטש - מהדורה ראשונה - ירושלים, 
תר"ז

ירושלים,  וצפת.  מַאְבריטש  דוב  אברהם  רבי  התורה, מהאדמו"ר  על  עין  בת  ספר 
]תר"ז 1847[. דפוס רבי ישראל ב"ק. מהדורה ראשונה.

מספרי היסוד של תורת החסידות, שיש בו מקדושת ארץ ישראל. נכתב ע"י תלמידיו 
של המחבר, אך הוגה ביסודיות על ידו לאחר שהאדמו"ר רבי מרדכי מטשרנוביל 
בארץ  דווקא  הראשונה  במהדורתו  נדפס  הספר  הדברים.  את  להדפיס  עליו  פקד 
וזאת בעקבות הוראתו של האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין, כפי  ישראל ולא בחו"ל, 
שנכתב בהקדמת המו"ל. במהדורת זיטומיר תרכ"ט, נוספו בהקדמת המחבר שורות 
"ושמו קראתיו בת עין  נוספות, בהן כותב כי הכניס בספר מקדושת ארץ ישראל: 
מפני שעולה כשמי... עוד טעם מפני שהכנסתי בכתבים קדושת ארץ ישראל אשר 

עיני ה' אלהיך בה תמיד".
האדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל כותב בהסכמתו למהדורת תרכ"ט: "הנני... לברך... 
יקח הספר הקדוש ההוא בכסף מלא שיזכו לראות שכר טוב  ואיש אשר  כל איש 

בעמלם".
מגדולי  )תקכ"ה-תר"א(,  מַאְבריטש  דוב  אברהם  רבי  הקדוש  האדמו"ר  המחבר, 
החסידות המפורסמים. מתלמידי רבי נחום 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 
של  ומנהיגם  לרבם  והיה  מדרשו  בית  את  יסד  שם  צפת,  בעיר  והתיישב  ישראל 
הקשה  האדמה  רעידת  בעת  הצלתו  נס  על  הסיפור  מפורסם  החסידים.  קהילות 
בשנת תקצ"ז, שארעה כידוע בשעת תפלת מנחה בבתי הכנסיות. הרב מַאְבריטש 
הזהיר את חסידיו שלא לצאת מבית הכנסת, נשכב על הארץ, וכל הקהל סביבו אחז 
באבנטו. כל הבנין התמוטט, מלבד שטח מצומצם בו היו הרב והציבור. ]לאחר זמן, 
סיפר הרב מַאְבריטש כי ראה שהרעש היה שלא כדרך הטבע מאחר והאבנים נזרקו 
לכן  הבין שכח הסט"א תקיף,  אזי  נפלו למטה לארץ מחמת הכובד.  ולא  לצדדים 
נשכב בהכנעה על הארץ – "חבי רגע עד יעבור זעם"[. לאחר הרעש שיקם מחדש את 
קהילת צפת, ולא נתן לנטוש את העיר הקדושה. נפטר במגפת הדבר בשנת תר"א 
ולאחר פטירתו פסקה המגפה. סיפורי מופת רבים מסופרים על גודל קדושתו וכוחו 
הגדול לפעול ישועות עבור עם ישראל. ספרו הקדוש "בת עין" נחשב לאחד מספרי 

היסוד של תורת החסידות.
רישומי בעלות מהעיר צפת, של רבי ליב פלפל בן רבי יעקב שמשון פלפל; רישומים 

וחותמות עתיקות של בית מדרש בעיר צפת.
]2[, קכה, ]1[ דף. 21 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. קרעים ופגיעות בלאי קשות, עם 
חסרונות בטקסט. רוב דפי הספר עברו שיקום אמנותי, עם שחזורי הטקסט החסר. 

כריכת עור חדשה.
ש' הלוי, מס' 38; סטפנסקי חסידות, מס' 103. 

בסוף העותק שלפנינו נמצא הדף הנדיר עם רשימות המנויים לספר.

פתיחה: $1000 

109. Melo HaRo'im – Zhovkva, 1838 – First Edition
Melo HaRo'im, two parts, methodology of the Talmud and poskim, by R. Yaakov Zvi Yolles, rabbi 
of Dinov (Dynów). Zhovkva, 1838. First edition.
[2], 92, 17 leaves. 36 cm. Good condition. Many stains. Small tear to final leaf, slightly affecting 
text. Tear to one leaf, repaired with paper. Stamps. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 346.

Opening price: $400

ספר מלא הרועים - זולקווא, תקצ"ח - מהדורה   .109
ראשונה

מאת  והפוסקים,  הש"ס  כללי  חלקים,  שני  הרועים,  מלא  ספר 
זולקווא,  דינוב.  אב"ד  יאליש  צבי  יעקב  רבי  הגאון  האדמו"ר 

תקצ"ח ]1838[. מהדורה ראשונה. 
אב"ד  )יולס(  יאליש  צבי  יעקב  רבי  הקדוש  האדמו"ר  המחבר, 
דינוב )תקל"ח-תקפ"ה(, מגדולי התורה והחסידות בגליציה. נולד 
בפרמישלא ונתגדל בבית סבו רבי יהודה ב"ר צבי אב"ד מז'יבוז', 
"ישמח משה".  בעל  טייטלבוים  רבי משה  הגה"ק  למד אצל  שם 
מן הרבנות  והוסאקוב. פרש  גלאגוב  דינוב,  ברבנות בערים  כיהן 
צדיקי  של  מובהק  תלמיד  פרמישלא.  מולדתו  בעיר  והתיישב 
מרימנוב.  מנדל  ורבי  מקוזניץ  המגיד  מלובלין,  החוזה  החסידות: 
מדבריהם הוא מביא בספריו תוך ציון התואר "מורי". גדול בנגלה 
ובנסתר, גאון מופלג ומחבר פורה שחיבר כ"ז ספרים, אך רק חלק 
מהם נדפסו: "מלוא הרועים" כללים בהלכה, "קהלת יעקב" כללים 

בקבלה, "ישרש יעקב", "אמת ליעקב" על התורה, ועוד.
בדף  קטן  קרע  רבים.  טוב. כתמים  ס"מ. מצב   36 דף.  יז  צב,   ,]2[
האחרון, עם פגיעה קלה בטקסט וקרע נוסף באחד הדפים, משוקם 

בהדבקת נייר. חותמות. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 346. 

פתיחה: $400 
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ספרי חסידות

חלק   - יששכר  בני  ספר   .111
 - תר"י  זולקווא,   - ראשון 

מהדורה ראשונה

חסידות  מאמרי  יששכר,  בני  ספר 
וקבלה על מועדי וחודשי השנה, חלק 
ראשון, על ענייני שבת ועל החודשים 
צבי  רבי  האדמו"ר  מאת  ניסן-אלול, 
אלימלך שפירא אב"ד דינוב. זולקווא, 

תר"י 1850. מהדורה ראשונה.
לפנינו חלק א' בלבד, על חודשים ניסן-

השבתות".  "מאמרי  ובראשו  אלול, 
בעותק  נמצא  אינו  השני  החלק 
הביבליוגרפיה  )במפעל  שלפנינו 
הדפוס  והאותיות  מאחר  כי  נכתב 
שונות בחלק ב', וכן מן העמוד הריק 
שבסוף חלק א', ניתן לשער כי החלק 

השני נדפס בנפרד(.
מרגיש  שהיה  המחבר  על  מסופר 
בימי  מיוחדת  והתעלות  קדושה 
את  לשאול  כשרצה  ופעם  החנוכה, 
על  מלובלין",  "החוזה  המובהק,  רבו 
לשאול  שהספיק  טרם  הדבר,  פשר 
יששכר  של  משבטו  רבו:  לו  השיב 

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 
יודעי בינה, מאת רבי אלעזר צבי שפירא, בנו של ה"בני יששכר"; בית  לתקיעת השופר )הקדמת הספר 

שלמה, מהדו' ניו-יורק תשס"ה, עמ' טו; ש"י עגנון, ספר סופר וסיפור, עמ' 457(.
הגאון הקדוש האדמו"ר רבי צבי אלימלך לנגזם-שפירא )תקמ"ג-תר"א(, מגדולי החסידות המפורסמים, 
גם תלמידם של הרב מאפטא  "החוזה מלובלין", היה  ותלמיד  רבי מנדלי מרימנוב  תלמיד מובהק של 
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. 
בישראל,  נודע שמו  על שמו  חיבורו אשר  ובקבלה.  בחסידות  ובאגדה,  בהלכה  חיבורים  חיבר עשרות 
הוא הספר הקדוש "בני יששכר". מצאצאיו יצאו שושלות רבות של רבנים ואדמו"רים: דינוב, מונקאטש, 

בוקאווסק ועוד.
ש"ץ  הכהן  "ארי'  גוטמאן",  ברוך  שמואל  ר'  למו"ה  שייך  הספר  "זה  בשער:  בעלות  ורישום  חתימה 

מליסקא". הגהות קצרות במספר דפים. 
]1[, כד; עב דף. ללא החלק השני על חדשים תשרי-ניסן. 22.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים חסרים 
עש,  סימני  בצילום.  השלמות  עם  נייר,  במילוי  משוקמים  בטקסט,  פגיעה  עם  האחרון,  בדף  גדולים 
בשוליים  בטקסט  פגיעות  עם  דפים  חיתוך  נייר.  במילוי  בחלק מהדפים, משוקמים  בטקסט  פגיעות  עם 

התחתונים של מספר דפים. רישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 91.

פתיחה: $1000 

110. Bat Ayin, by the Rebbe 
of Ovruch – First Edition – 
Jerusalem, 1847
Bat Ayin on the Torah, by Rebbe 
Avraham Dov of Ovruch and 
Safed. Jerusalem: R. Yisrael Bak, 
[1847]. First edition.
This book is a classic text of 
Chassidic thought and has in 
it the holiness of Eretz Israel. It 
was written by the disciples of 
the author, but it was carefully 
edited by Rebbe Avraham 
Dov after Rebbe Mordechai of 
Chernobyl instructed him to 
print it. The first edition of the 
book was printed specifically 
in Eretz Israel and not in the 
Diaspora, according to the 
instructions of Rebbe Yisrael 
of Ruzhyn, as written in the 
publisher's preface. The Zhitomir 
edition (1869) contains several 
additional lines in the author's introduction, where he writes that the holiness of 
Eretz Israel is included in his book: "I called this book Bat Ayin, since that title 
has the same numerical value as my name… and because I have included the 
holiness of the Holy Land in my writings, and the land is referred to as being 
under the constant scrutiny of G-d's watchful eyes" (ayin in Hebrew).
Rebbe Aharon of Chernobyl writes in his approbation to the 1869 edition: "I 
hereby… bless… anyone who buys this book at full price, with success in all 
their dealings".
Ownership inscriptions from Safed, of R. Leib Pilpel, son of R. Yaakov Shimshon 
Pilpel; inscriptions and early stamps of a Beit Midrash in Safed.
[2], 125, [1] leaves. 21 cm. Fair-poor condition. Stains. Tears and extensive wear, 
affecting text. Most leaves were professionally restored, with completion of 
missing text. New leather binding.
S. HaLevi, no. 38; Stefansky Chassidut, no. 103; Stefansky Classics, no. 391.
With a rare leaf at the end – list of subscribers.

Opening price: $1000
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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 
(including dampstains) and minor wear. Worming 
to some leaves. Stamp. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 356.

Opening price: $300

112. 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

ספר אור החיים, תוכחות מוסר לעוסקים בחקירות באמונה ובלימוד 
ביאורים  עם  יעב"ץ",  "החסיד   - יעב"ץ  יוסף  רבי  מאת  פילוסופיה, 
והרחבות בשם "מעין גנים", מאת האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא 
מהדורה   .1848 ]תר"ח[  זולקווא,  יששכר".  "בני  בעל  דינוב,  אב"ד 

ראשונה של הפירוש "מעין גנים".
לטעון  מאריך  ספרד,  ממגורשי  )ר'?-רס"ח(,  יעב"ץ  יוסף  רבי  המחבר 
בספרו שהסיבה לעונש הגירוש היתה העובדה שרוב יהודי ספרד דבקו 
בלימוד פילוסופיית חכמי יוון והעדיפו את חכמת הגויים על פני חכמת 

התורה. ספרו "אור החיים" נדפס לראשונה בפיררא בשנת שי"ד.
החיבור "מעין גנים" שכתב ה"בני יששכר" הנו חיבור פולמוסי שנכתב 
בכאב גדול ובזעם רב. רובו הגדול כולל דברי התקפה חריפים ביותר 
על תנועת ההשכלה - על משכילי גליציה, על משה מנדלסון וכתביו, 

ועל כל ההולכים, והנוטים ללכת, בעקבותיהם.
והתקפה  קטרוג  דברי  נדפסו  שבו  הראשון  החיבור  זהו  הנראה,  כפי 
חיבוריו  תוכן  על  ביקורת  דברי  רק  ולא  עצמו  מנדלסון  על  חריפים 
ותרגומיו. לדוגמה: "והנה בדורותינו רבם המובהק להם )בוודאי אשו 
פנים  וגילה  הרבים  את  שהחטיא  על  הומת,  לא  ותולעתו  כבה  לא 
התנ"ך  העתיק  ישראלית(  דת  כהלכות  שלא  מצח,  בעזות  בתורה 
ללשונות נכרים, והפך ובלבל הדת, עד שאפילו האומות מבינים שיצאו 

מכלל הדת, וספריו אסורים לבא בקהל ד' עד עולם" )דף ט/2(.
"מעין גנים" נדפס לאחר פטירת המחבר )טבת תר"א(. לאחר שנדפס 
אל  הספר  את  מדינוב,  דוד  רבי  בן המחבר, האדמו"ר  הביא  הספר, 
האדמו"ר רבי יהושע מבעלז, מגדולי אדמו"רי גליציה. לאחר שעיין 
בספר, אמר רבי יהושע: "זה לא ספר, אלא חתיכת לב יהודי... אש 
להבה". אמר לו רבי דוד: "אספר לכם כיצד כתב אבי מורי זצ"ל את 
הספר 'מעין גנים'. אבי היה פעם חולה במשך ששה שבועות רצופים, 
מיעט באכילה ושתיה, כשהוא מהלך מהורהר ונאנח עמוקות. אנשי 
ביתו לא ידעו מה לעשות כדי לרפאותו. כאשר קראו לרופא שבדקו, 
אמר הלה: לחולה ישנה תשוקה מסוימת, ואם הוא יקבלה - ייטב לו... 
והחל  ודיו, הסתגר בחדר  נייר  רבינו בשמעו את דברי הרופא, לקח 
לכתוב את הספר 'מעין גנים' עד תומו, ללא הפסקה. כאשר סיים את 
כתיבתו, הוציא אנחת רווחה מעמקי לבו. ובאמרו כי עתה הוטב לו, 
הוסיף: עתה גליתי לעין כל את פרצופם הטמא של המשכילים" )הרבי 

ר' צבי אלימלך מדינוב, ב, מהדורת בני-ברק תשס"ה, עמ' תקיד(.
רטיבות( )בהם כתמי  טוב. כתמים  ס"מ. מצב   23.5 דף.   ]2[ לב,   ,]1[

ובלאי קל. סימני עש במספר דפים. חותמת. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 356.

פתיחה: $300 

111. Bnei Yissaschar – Part I – Zhovkva, 1850 
– First Edition
Bnei Yissaschar, Chassidic and Kabbalistic 
essays on the festivals and months of the year, 
Part I – Shabbat and Nissan-Elul, by Rebbe Tzvi 
Elimelech Shapiro Rabbi of Dinov. Zhovkva, 1850. 
First edition.
Part I only, on the months of Nissan-Elul, with 
Maamarei HaShabbatot. Part II is not included 
in this copy (Part II was apparently printed 
separately).
Rebbe Tzvi Elimelech Langsam-Shapiro (1783-
1841), a most prominent Chassidic leader, close 
disciple of R. Mendele of Rimanov and of other 
great Chassidic leaders. 
Signature and ownership inscription on title page.
[1], 24; 72 leaves. Without part II on Tishrei-
Nissan. 22.5 cm. Fair condition. Stains. Large open 
tears to final leaf, affecting text, repaired with 
paper and photocopy replacement of missing text. 
Worming, affecting text on some leaves, repaired 
with paper. Lower margins trimmed with damage 
to text of several leaves. Handwritten inscriptions. 
New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 91.

Opening price: $1000
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ספרי חסידות

113. Agra DeKallah – Lviv, 1868 – First Edition 
leaves. Part II: (Shemot-Devarim): [1], 26; 12, [1]; 
53, [1] leaves. Lacking two leaves (54-55) of Part II. 
25 cm. Printed in part on dry paper. Most leaves 
in good condition. Damage to some leaves. Stains. 
Worming. Tears and worming to title page and first 
leaves, slightly affecting title page border and text, 
repaired with paper. Open tears to two final leaves, 
affecting text. Stamps and handwritten inscriptions. 
New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 4.

Opening price: $300

Agra DeKallah, on the Torah, Part I & II, by Rebbe 
Tzvi Elimelech Shapiro Rabbi of Dinov, author of 
Bnei Yissaschar. Lviv, 1868. First edition. Two parts 
in one volume. 
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".
Two parts in one volume. Part I (Bereshit): [6], 134

מהדורה   - תרכ"ח  לבוב,   - דכלה  אגרא  ספר   .113
ראשונה 

ספר אגרא דכלה, על התורה, חלקים ראשון ושני, מאת האדמו"ר 
"בני יששכר". לבוב,  דינוב, בעל  רבי צבי אלימלך שפירא אב"ד 

]תרכ"ח[ 1868. מהדורה ראשונה. שני חלקים בכרך אחד.
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".
שני חלקים בכרך אחד. חלק ראשון )בראשית(: ]6[, קלד דף. חלק 
2 דפים  ]1[ דף. חסרים  נג,   ;]1[ יב,  כו;   ,]1[ שני )שמות-דברים(: 
הדפים  מרבית  בחלקו.  יבש  נייר  ס"מ.   25 השני.  בחלק  )נד-נה( 
קרעים  עש.  סימני  כתמים.  פגמים.  עם  דפים  מספר  טוב,  במצב 
קלות  פגיעות  עם  הראשונים,  ובדפים  השער  בדף  עש  וסימני 
חסרים  קרעים  נייר.  במילוי  משוקמים  ובטקסט,  השער  במסגרת 
בשני הדפים האחרונים, עם פגיעות בטקסט. חותמות ורישומים 

בכתב-יד. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 4.

פתיחה: $300 

112. 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
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 
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… 
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 - תרי"א  טשרנוביץ,   - המלאך  אברהם  רבי  מאת  לאברהם,  חסד  ספר   .115
מהדורה ראשונה - שוליים רחבים

ועניינים שונים,  ספר חסד לאברהם, מאמרים עמוקים בקבלה וחסידות, על פרשיות התורה 
ועוד  מקאליסק,  אברהם  רבי  ממעזריטש(,  המגיד  של  יחידו  )בנו  המלאך  אברהם  רבי  מאת 
רבי  האדמו"ר  הסכמות  עם  ראשונה.  מהדורה   .]1851 ]תרי"א  טשרנוביץ,  החסידות.  מגדולי 

ישראל מרוז'ין ובניו האדמו"רים.
שם הספר "חסד לאברהם", ניתן על ידי האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, נכדו של המחבר 
הרה"ק רבי אברהם המלאך. בהסכמתו הנדירה של האדמו"ר מרוז'ין, שנכתבה פחות מחודש 
אברהם  רבי  מזקנו  התורה  על  קודש"  "כתבי  היו  בידיו  כי  האדמו"ר  מספר  פטירתו,  לפני 
המלאך, אך בתקופת מאסרו )בשנים תקצ"ח-ת"ר( נאבדו ממנו כתבים אלה. לאחר שכמעט 
התייאש מלמצוא אותם הצליח רבי חיים הלוי מברדיטשוב, מו"ל הספר, להשיג כתבים אלו 
)או העתקה שלהם( "...אחרי אשר נואשתי מהם כי נכחדו מני בעת משפחות גוים קראו עלי 
ואזר  הלוי מבארדטישוב  חיים  מו"ה  איש שלומי...  עד שקם  ולא מצאתים,  בקשתים  שטנה, 
נזר אלה וימצאם אף הביאם לידי...". בקולופון בדף כב/1 מופיעים  כגבר חלציו לחפש אבני 
פרטים נוספים. שם כותב המו"ל כי הכתבים המקוריים אותם ירש רבי ישראל מרוז'ין מזקנו 
"נגנבו מאתו בעת המבוכה הארורה", אך הוא יגע ומצא "בצלם כדמותם אצל הרב הקדוש 
איש אלהים מוהר"ר אהרן מטשארנאביל, מועתקים אות באות מכתבי קודש הרב המנוח... 

מוהר"ר אברהם המלאך...".
לאחר פטירתו הפתאומית של רבי ישראל מרוז'ין חשש המו"ל כי לא יאמינו לו שקיבל הסכמה 
ורבי  יוסף  שלום  רבי  האדמו"רים,  מבניו  נוספת  הסכמה  ביקש  כן  ועל  מרוז'ין  ישראל  מרבי 
אברהם יעקב מסדיגורה. הם כותבים בהסכמתם: "...לאשר עברו איזה שבועות אחדים מנתינת 
ההסכמה עד התחלת ההדפסה וביני ביני נלקח ממנו מחמד עינינו, אבינו אור עולם... וירפו 
ידי הרבני... מה"ו חיים הלוי המביא לבית הדפוס כי אמר הן לא יאמינו לי, כי יאמרו לא נראה 

אליך הקדוש בהסכמתו, לזאת לאחזוקי גברא קאתינן ולאסהודי עליה כי הסכמתו אמת...".
בספר שלפנינו נדפסו לראשונה מאמרים של כמה מגדולי החסידות: רבי אברהם מקאליסק; 
רבי מרדכי מטשרנוביל; רבי דוד ממיקולייב; רבי שלום שכנא מפהרוביטש )בנו של רבי אברהם 
המלאך ואביו של רבי ישראל מרוז'ין(; רבי שמואל מקאמינקא; רבי ברוך ממעז'יבוז'; ו"מכתב 

קודש" מאת רבי פנחס מקוריץ. 
בסוף הספר נדפס: "ביאור עשר ספירות על דרך העבודה, מצדיק אחד תלמיד הצדיק הקדוש 
הגאון אב"ד דק"ק בארדיטשוב". לאמיתו של דבר, מדובר במאמר של האדמו"ר הזקן מלאדי 
שנדפס בספר התניא, בחלק "אגרת הקודש" בסימן טו )נדפס לראשונה בתניא מהדורת שקלוב 

תקע"ד(, ובטעות נדפס לפנינו על שם אחר )ראה: חיים ליברמן, אהל רח"ל, ג, עמ' 467-476(.
על עומק החידושים שבספר סיפר הרב אליהו יהושע גלדצהלר, חתנו של רבי אליהו אליעזר 
הזאת  ובפעם  כדרכו,  ולמד  במאנסי,  בביתי  דסלר[  ]הרב  מו"ח  שהיה  בעת  "ודכירנא  דסלר: 
היתה עיונו בהקדמה לספר חסד לאברהם מהרה"ק ר"א המלאך זצוק"ל, ופתאום שאג בקול של 
שמחה: 'חידוש גדול'! והיינו האיך שמגדיר שם העשר ספירות, ופירש לי החידוש בדבריו, ואחר 
כך הגיד שיחה בבית מדרש עליון, והזכיר פירוש זה דרבי אברהם המלאך הנ"ל, וביאר דבריו 
בארוכה בטוב טעם. והכריז בהתפעלות: 'אילו לא באתי לאמריקא אלא בשביל זה, היה כדאי'. 

מאמר זה נדפס בקיצור במכתב מאליהו חלק ד עמוד 51" )קדשי יהושע, ה, עמ' א'תשנא(. 
]2[, מ דף. 25 ס"מ. שוליים רחבים )במספר דפים השוליים התחתונים קטנים יותר(. מצב טוב. 

כתמים )בהם כתמי רטיבות( ובלאי. סימני עש, עם פגיעה בטקסט. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 226.

פתיחה: $300 

114. Agra DeKallah – Part II – Lviv, 1868 – First Edition – Special Copy with 
Title Printed in Gold
Agra DeKallah on the Torah, Part II, Shemot-Devarim, by Rebbe Tzvi Elimelech Shapiro 
Rabbi of Dinov, author of Bnei Yissaschar. Lviv, 1868. First edition.
Special copy, with title printed in gold on title page.
Stamps of the library of the Chachmei Lublin yeshiva. Other stamps and inscriptions.
Part II only (Shemot-Devarim): [1], 26; 12, [1]; 56 leaves. 26 cm. Most leaves in good 
condition. Stains (including several dark stains) and wear. Tears to several leaves, with 
no loss of text. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 4.

Opening price: $300

114. ספר אגרא דכלה - חלק שני - לבוב, 
תרכ"ח - מהדורה ראשונה - עותק מיוחד 

עם הדפסה מוזהבת בשם הכותר

שני, שמות- על התורה, חלק  דכלה,  אגרא  ספר 
דברים, מאת האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא 
מדינוב, בעל "בני יששכר". לבוב, ]תרכ"ח[ 1868. 

מהדורה ראשונה. 
עותק מיוחד בו נדפס שם הכותר שבעמוד השער 

בדיו מוזהבת. 
רישומי  לובלין".  חכמי  ישיבת  "עקד  חותמות 
בעלות )משנת תרצ"ז( של "זלמן רוקח הרובשוב, 
ורישומים  חותמות  זצללה"ה".  המחבר  נכד 

נוספים. 
 ;]1[ יב,  כו;   ,]1[ )שמות-דברים(:  בלבד  שני  חלק 
נו דף. 26 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים 
)בהם מספר כתמים כהים( ובלאי. קרעים במספר 

דפים, ללא חיסרון בטקסט. כריכת חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 4. 

פתיחה: $300 
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116. ספר דרך אמונה - טשרנוביץ, תרט"ז-תר"כ - מהדורה יחידה
ספר דרך אמונה, על התורה והמועדים, שלושה חלקים, עפ"י דרכי הזוהר הקדוש והחסידות, 
מהדורה   .1856-1860 ]תרט"ז-תר"כ[  טשרנוביץ,  )סיגט(.  סיהאט  אב"ד  מנדל  מנחם  רבי  מאת 

יחידה. 
שלושה חלקים בכרך אחד, דף שער נפרד לכל חלק.

הרבנים  מגדולי  תקצ"ד(,  )נפטר  מסיגט  שטרן  מנדל  מנחם  רבי  הקדוש  הגאון  הספר,  מחבר 
במרמורוש ומתלמידיהם החשובים של ה"ישמח משה", המגיד מקוזניץ ורבי מנדלי מקוסוב. 
בשנת  מליסא.  יעקב  רבי  של  דינו  בבית  כדיין  וכיהן  איגרא  משולם  רבי  ע"י  להוראה  נסמך 
תקס"ב נתמנה לאב"ד סיגט והיה הרב הראשי הראשון של כל מחוז מרמורוש. רבו האדמו"ר 
רבי מנדלי מקוסוב רצה להכתירו כאדמו"ר, אך הוא סירב וקיבל עליו את מרותו של בן רבו, 

האדמו"ר רבי חיים מקוסוב.
בדף השער של החלק  טוב. כתמים. קמטים  ס"מ. מצב   24.5 דף.  קכד  ה-נ;   ,]4[  ;]1[ נב,   ,]4[

הראשון. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 136.

]1[ דף עם לוח הטעות, בסוף החלק הראשון, לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $300 

115. Chessed LeAvraham, by 
Rabbi Avraham HaMalach – 
Czernowitz, 1851 – First Edition 
– Wide Margins
Chessed LeAvraham, profound 
kabbalistic and Chassidic essays 
on the Torah portions and various 
topics, by R. Avraham HaMalach 
(only son of the Maggid of 
Mezeritch), R. Avraham of Kalisk 
and other Chassidic leaders. 
Czernowitz, [1851]. First edition. 
With approbations by Rebbe Yisrael 
of Ruzhin and his sons. 
In his approbation, Rebbe Yisrael 
of Ruzhin describes how during 
his imprisonment, he lost the 
manuscript of his grandfather R. 
Avraham HaMalach. Fortunately, 
R. Chaim HaLevi of Berditchev 
succeeded in obtaining a transcript 
of the manuscript and brought it to 
print. 
Rebbe Yisrael of Ruzhin passed away suddenly before the book was printed, therefore 
the publisher, who was concerned people wouldn't believe that he had received an 
approbation from him, requested an additional approbation from Rebbe Yisrael's sons, 
Rebbe Shalom Yosef and Rebbe Avraham Yaakov of Sadigura.
A commentary on the Ten Sefirot was printed at the end of the book under the name of 
the rabbi of Berditchev. It is however actually an essay by R. Shneur Zalman of Liadi, 
printed in the Tanya. 
R. Eliyahu Yehoshua Geldzahler related that his father-in-law, R. Eliyahu Eliezer Dessler 
was once studying this book while visiting him in Monsey. R. Dessler was so impressed 
with the profound thoughts explained in this book, that he declared: "It was worth 
coming to America just for this!".
[2], 40 leaves. 25 cm. Wide margins (some leaves with smaller botom margin). Good 
condition. Stains (including dampstains) and wear. Worming, affecting text. New 
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 226.

Opening price: $300
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117. Be'er Moshe (Kozhnitz) – Lviv, 1858 – First 
Edition
Be'er Moshe, Chassidic essays on the Torah portions, 
by Rebbe Moshe Elyakim Beri'a Hopstein of 
Kozhnitz. [Lviv, 1858]. First edition.
The author, Rebbe Moshe Elyakim Beri'a (1757?-
1828), was a close disciple of his father, the Maggid 
of Kozhnitz, and of R. Zusha of Anipoli. In this book, 
as well as in his other works, he quotes extensively 
thoughts and traditions which he received from his 
father and other prominent Chassidic leaders.
[1], 188 leaves. 24.5 cm. Good condition. Minor 
stains. Inscriptions. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 74.

Opening price: $400

117. ספר באר משה )קוז'ניץ( - לבוב, תרי"ח - מהדורה ראשונה 
מאת  התורה,  פרשיות  על  חסידות  מאמרי  משה,  באר  ספר 
]לבוב,  מקוז'ניץ.  הופשטיין  בריעה  אליקים  משה  רבי  האדמו"ר 

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  ספרים  חיבר  זה,  ספרו  מלבד  אלימלך".  ה"נועם 
- "בינת משה", "דעת משה", "ויחל משה", "מטה משה", "קהלת 
משה", "תפלה למשה", ועוד. בספר שלפנינו, וכן ביתר ספריו, הוא 

מרבה להביא שמועות ומסורות שקיבל מאביו ומגדולי החסידות.
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".
]1[, קפח דף. 24.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. רישומים. כריכת 

עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 74. 

פתיחה: $400  

116. Derech Emunah – Czernowitz, 1856-1860 – 
Only Edition
Derech Emunah, three parts, kabbalistic and 
Chassidic teachings on the Torah and the festivals, by 
R. Menachem Mendel Rabbi of Sighet. Czernowitz, 
1856-1860. Only edition. 
Three parts in one volume, with divisional title 
pages.
R. Menachem Mendel Stern of Sighet (Sighetu 
Marmației; d. 1834), leading rabbi in Maramureș and 
prominent disciple of the Yismach Moshe and the 
Maggid of Kozhnitz. 
[4], 52, [1]; [4], 5-50; 124 leaves. 24.5 cm. Good 
condition. Stains. Creases to title page of Part I. New 
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 136.

Opening price: $300 

118. ספר זרע קודש )רופשיץ( - שני החלקים - לבוב, 
תרכ"ח - מהדורה ראשונה 

ספר זרע קודש, דרושי חסידות, חלק ראשון על התורה וחלק שני 
על המועדים, מאת האדמו"ר רבי נפתלי צבי הורביץ מרופשיץ. 
1868. מהדורה ראשונה. שני חלקים בשני כרכים  לבוב, תרכ"ח 

)באחד מהם חסרים שני דפים(.
המובהק  תלמידו  מאת  מעניינת  הסכמה  הראשון  החלק  בראש 
של המחבר - האדמו"ר רבי חיים מצאנז, הכותב כי אף שבעבר 
שגם  ידעתי  "כי  רבו,  של  הקודש  כתבי  להדפסת  הסכים  לא 
המחבר הקדוש בחיים-חיותו לא הסכים שידפסו חידושי תורתו. 
אולם לאחר זה עלה בלבי שיפה עשו המדפיסים הנ"ל שהוציאו 
לאור כתבי קודש האלו. כי ידוע שגם הרב מהרח"ו זלה"ה מנע 
ולא  זלה"ה,  האר"י  מרבו  שקיבל  ומה  חידושיו  לאור  מלהוציא 
הניח לתלמידיו לכותבם. ואעפ"כ עשו צדיקי הדור כמה תחבולות 
והתפעלות להעתיקם ולכותבם ולהוציאם לאורה, והארץ האירה 
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119. ספר ישמח משה - לבוב, תר"ט-תרכ"א - מהדורה 
ראשונה 

סט שלם )חמשה חלקים בחמשה כרכים( של הספר ישמח משה 
התורה,  פרשיות  סדר  על  וקבלה,  חסידות  דרושי   - התורה  על 
חלקים  אוהעל.  אב"ד  טייטלבוים  משה  רבי  הקדוש  הגאון  מאת 
א-ה, על חומשים בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. לבוב, 
חמשת  כל  של  ראשונות  מהדורות   .1848-1861 ]תר"ט[-תרכ"א 

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.
חמשה כרכים. בראשית: ]1[, קיז דף. שמות: צ דף. ויקרא: מב דף. 
במדבר: ]1[, מט דף. דברים: עב, ]1[ דף. ספירת דפים משובשת 
בחלק מהכרכים. 23-24 ס"מ בקירוב. מצב משתנה בין הכרכים, 
טוב עד בינוני. כרכים שלישי-חמישי במצב טוב. כתמים. קרעים 
קטנים עם פגיעה קלה בטקסט בדף האחרון של ספר ויקרא. כרך 
רטיבות  וכתמי  עקבות  בהם  כתמים,  בינוני.  במצב  ושני  ראשון 
גדולים. קרעים חסרים בשני הדפים האחרונים של כרך בראשית, 
עם פגיעה בטקסט, משוקמים במילוי נייר )עם השלמות של מספר 
השני,  בכרך  מהדפים  בחלק  קשים  עש  סימני  בצילום(.  שורות 
עם פגיעות רבות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. חיתוך דפים 
)אינן  חדשות  עור  כריכות  הדפים.  בכותרות  קלות  פגיעות  עם 

אחידות(.
סטפנסקי חסידות, מס' 239, 240. 

פתיחה: $2000

118. Zera Kodesh (Ropshitz) – Two Parts – Lviv, 
1868 – First Edition
Zera Kodesh, Chassidic homilies. Part I on the Torah 
and Part II on the Festivals, by Rebbe Naftali Tzvi 
Horowitz of Ropshitz (Ropczyce). Lemberg (Lviv), 
1868. First edition.
Two parts in two volume (one volume lacking two 
leaves). 
At the beginning of Part I, interesting approbation 
by a close disciple of the author – Rebbe Chaim of 
Sanz, who writes that in the past he did not agree 
to the printing of the holy teachings of R. Naftali 
of Ropshitz, "because I knew that the holy author 
also did not approve of printing his Torah novellae. 
However, on second thought, I decided that it was 
good that the printers published these writings. It 
is known that R. Chaim Vital also refrained from 
publishing his novellae and the teachings he received 
from his teacher, the Ari, and did not allow his 
disciples to write them; nevertheless, the righteous 
of the generation made efforts to copy, write and 
publish them, and the world shone…". 
Two volumes. Vol. I: [2], 1-22, 25-124 leaves. Lacking 
two leaves: 23-24. Vol. II: [1], 120 leaves. Approx. 22 
cm. Condition varies. Vol. I in Fair-good condition. 
Stains, including significant dampstains to some 
leaves. Minor wear. Open tears to title page, affecting 
border. Tears to several other leaves, affecting text on 
one leaf. Vol. II in good condition. Stains. Stamps 
and handwritten inscriptions in both volumes. New 
bindings. 
Stefansky Chassidut, no. 208.

Opening price: $800

מכבודו ומלאו פני תבל...". מעבר לדף ההסכמה: "מודעה" מאת 
המביא לבית הדפוס, הכותב: "אנכי קראתי שם הספר 'אור הנר', 
 - קודש'  'זרע  שמו  את  קרא  מצאנז  הקדוש  הגאון  רבינו  אמנם 

ומפני שמו ניחת הנני ובטלתי רצוני נגד רצונו הקדוש".
שני כרכים. כרך ראשון: ]2[, א-כב, כה-קכד דף. חסרים 2 דפים: 
בין  ]1[, קכ דף. 22 ס"מ בקירוב. מצב משתנה  כג-כד. כרך שני: 
כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  במצב  ראשון  כרך  הכרכים. 
בדף  חסרים  קרעים  קל.  בלאי  מהדפים.  בחלק  קשים  רטיבות 
השער, עם פגיעה במסגרת השער. קרעים במספר דפים נוספים, 
באחד מהם עם פגיעה בטקסט. כרך שני במצב טוב. כתמים. בשני 
הכרכים חותמות רבי "משה קליין שו"ב דק"ק באיאמארע יע"א" 

ורישומים בכתב-יד. כריכות חדשות.
סטפנסקי חסידות, מס' 208.

פתיחה: $800 
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משה  לרבי  טהור  מעיין  ספר   .120
טייטלבוים אב"ד אוהעל - הדרכה 

לנשים, ביידיש - ארבע מהדורות

טהור,  מעיין  הספר  של  מהדורות  ארבע 
לנשות  היידיש  בשפת  ודינים  הלכות 
בשר,  הכשרת  נדה,  )הלכות  ישראל 
הלכות חלה ודיני שבת ויו"ט(, מאת הגאון 
הקדוש רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל, 
בעל "ישמח משה", שנדפסו בלבוב בשנות 

הת"ר:
· לבוב, ]תר"ח[ 1848. בשער: "כש"נ ]כמו 
סלאוויטא  )המילה  בסלאוויטא"  שנדפס[ 
מופיע  לא  גדולות(.  באותיות  הודגשה 

בקטלוג הספריה הלאומית. 
· לבוב, ]תרל"ד[ 1874. 

· לבוב, ]תרנ"ד[ 1894. אינו מופיע בקטלוג 
הספריה הלאומית. 

מופיע  אינו  בערך[.   1900 ]תר"ס  לבוב,   ·
בקטלוג הספריה הלאומית. 

4 ספרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300 

119. Yismach Moshe – Lviv, 
1848-1861 – First Edition 
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.
Five volumes. Bereshit: [1], 117 leaves. Shemot: 90 leaves. Vayikra: 42 leaves. Bamidbar: 
[1], 49 leaves. Devarim: 72, [1] leaves. Misfoliation. Approx. 23-24 cm. Condition 
varies, good to good-fair. Volumes III-V in good condition. Stains. Small tears, slightly 
affecting text of last leaf of Vayikra. Volumes I-II in fair condition. Stains, including large 
dampstains. Open tears to two final leaves of Bereshit, affecting text, repaired with paper 
(some lines replaced in photocopy). Extensive worming to some leaves in Vol. II, with 
much damage to text, repaired with paper. Leaves trimmed affecting headings. New, 
non-uniform leather binding.
Stefansky Chassidut, nos. 239-240. 

Opening price: $2000 

120. Maayan Tahor by R. Moshe Teitelbaum Rabbi of Ujhel – 
Instructions for Women, in Yiddish – Four Editions
Four editions of the book Maayan Tahor, laws in Yiddish for Jewish women 
(laws of Niddah, koshering meat, challah, Shabbat and Yom Tov), by R. 
Moshe Teitelbaum Rabbi of Ujhel (Sátoraljaújhely), author of Yismach 
Moshe, printed in Lviv, 19th century:
· Lviv, 1848. · Lviv, 1874. · Lviv, 1894. · Lviv, [ca. 1900]. 
4 books. Size and condition vary.

Opening price: $300
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122. Tefillah LeMoshe (Sambor) – Lviv, 1856 – 
First Edition 
Tefillah LeMoshe, Chassidic homiletics on the Torah 
portions, by Rebbe Moshe Eichenstein of Sambor. 
Lviv, 1856. First edition.
[5], 33 leaves. 23 cm. Overall good condition. Stains, 
including dampstains. Worming to bottom of some 
leaves (not affecting text). New binding.
Stefansky Chassidut, no. 638.

Opening price: $300

 - תרט"ז  לבוב,   - )סאמבור(  למשה  תפלה  ספר   .122
מהדורה ראשונה 

מאת  החסידות,  בדרך  התורה  על  דרושים  למשה,  תפלה  ספר 
האדמו"ר רבי משה אייכנשטיין מסאמבור. לבוב, ]תרט"ז[ 1856. 

מהדורה ראשונה.
המחבר, האדמו"ר רבי משה מסאמבור )תקכ"ה-ת"ר 1765-1840(, 
החוזה  של  תלמידם  מספרין.  אייכנשטיין  אייזיק  יצחק  רבי  בן 
משה  ורבי  מרימנוב  מנדל  מנחם  רבי  מקוז'ניץ,  המגיד  מלובלין, 
הירש  צבי  רבי  האדמו"ר  אחיו,  של  מובהק  ותלמיד  מפשוורסק, 
אב"ד  אייכנשטיין  צבי  יהודה  רבי  האדמו"ר  בנו,  מזידיטשוב. 

ראזדיל, בעל "דעת קדושים". 
]5[, לג דף. 23 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. 
פגיעה  )ללא  מהדפים  חלק  של  התחתונים  בשוליים  עש  סימני 

בטקסט(. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 638.

פתיחה: $300 

121. פירוש "מראה יחזקאל" על הגדה של פסח - רבי 
יחזקאל פאנעט - סיגט, תרל"ט - מהדורה ראשונה - 

"אזהרות ותקנות" מה"ישמח משה"

רבי  האדמו"ר  מאת  יחזקאל,  מראה  פירוש  עם  פסח,  של  הגדה 
יחזקאל פאנעט. סיגט, תרל"ט ]1879[. מהדורה ראשונה של פירוש 

מראה יחזקאל.
בדפים ה-ז נדפסו אזהרות והנהגות לחג הפסח מאת רבי יקותיאל 
בראש  נדפסה  )שהסכמתו  לב"  ה"ייטב  בעל  טייטלבוים  יהודה 

הספר(.
טייטלבוים,  משה  רבי  מאת  ותקנות"  "אזהרות  מה-מח:  בדפים 
"ישמח משה", בעניינים שונים שאינם קשורים לחג הפסח  בעל 

)עברית עם תרגום ליידיש(.
מח, ]3[ דף. 23.5 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב בינוני. כתמים, בהם 
בחלקם  משוקמים  הדפים,  בשולי  ופגמים  קרעים  כהים.  כתמים 
בהדבקות נייר. קרע חסר קטן בדף לא, עם פגיעה בטקסט. סימני 

עש. כריכה חדשה.
יערי 1152; אוצר ההגדות 1531. 

סטפנסקי חסידות, מס' 166.

פתיחה: $300  

121. Mar'eh Yechezkel on the Passover 
Haggadah – Rabbi Yechezkel Paneth – Sighet, 
1879 – First Edition – Azharot and Takkanot by 
the Yismach Moshe
Passover Haggadah, with the Mar'eh Yechezkel 
commentary, by Rebbe Yechezkel Paneth. Sighet 
(Sighetu Marmației), [1879]. First edition of the 
Mar'eh Yechezkel commentary.
With Azharot and Takkanot for Passover by R. 
Yekutiel Yehuda Teitelbaum, the Yitav Lev; and 
Azharot and Takkanot on other topics by R. Moshe 
Teitelbaum, the Yismach Moshe (Hebrew with 
Yiddish translation).
48, [3] leaves. 23.5 cm. Dry and brittle paper. Fair 
condition. Stains, including dark stains. Marginal 
tears and damage, partially repaired with paper. 
Small open tear to leaf 31, affecting text. Worming. 
New binding. 
Yaari 1152; Otzar HaHaggadot 1531.
Stefansky Chassidut, no. 166.

Opening price: $300
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מהדורה   - תרכ"ו  וורשא,   - חסד  תורת  ספר   .124
ראשונה

פרד"ס,  בדרך  השבוע  פרשיות  על  ליקוטים  חסד,  תורת  ספר 
מאת רבי אברהם מרדכי מלוצק. וורשא, תרכ"ו 1866. מהדורה 

ראשונה.
המובהק  תלמידו  מלוצק,  מרדכי  אברהם  רבי  הרה"ק  המחבר, 
של ה"אוהב ישראל" מאפטא, ותלמיד החוזה מלובלין. בהסכמה 
על  פראגא  אב"ד  מושקאט  ישעיה  רבי  כותב  שלפנינו  לספר 
המחבר: "...ידעתי את האיש ואת שיחו נאה דורש ונאה מקיים כי 
היה ממש מופשט מגשמיות עוה"ז חסיד גדול ושימש הרבה גדולי 
צדיקים הקדושים... ומצוה רבה להפיץ ע"פ ]על פני[ תבל דברים 

קדושים כאלה...". 
חתימת בעלים במרכז השער: "יצחק מקאיידענאוו" ]מקוידינוב[.

]1[, כו, ]2[ דף. בין דפים ח ו-ט נכרך דף ]1[ ריק. 20 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים. סימני עש קלים, ללא פגיעה בטקסט. רישומים בכתב-יד. 

כריכה חדשה. 
שנדפסה  צילום  מהדורת  להכנת  כנראה  שימש  שלפנינו  הספר 
בניו יורק בשנת תשל"ב. על גבי הדפים רישומים וסימונים בצבע 

שנעשו במהלך ההכנה.
סטפנסקי חסידות, מס' 619.

פתיחה: $300 

123. Duda'im BaSadeh – Lviv, 1859 – First 
Edition
Duda'im BaSadeh, homiletics on the Five Books 
of the Torah, allusions on the High Holidays and 
Three Festivals and selections, by R. Reuven HaLevi 
Horowitz Rabbi of Zarnowitza (Żarnowiec), disciple 
of the Noam Elimelech. Lviv, 1859. First edition.
[2], 144 leaves. 22 cm. Condition varies. Most leaves 
in good condition. Title page and several subsequent 
leaves damaged. Stains and wear (primarily to first 
and final leaves). Open tears to title page and second 
leaf, affecting text and border, repaired with paper. 
Large open tear to leaf 1, with significant damage 
to text. Tears to several other leaves. New binding, 
detached.
Stefansky Chassidut, no. 131.

Opening price: $300

מהדורה   - תרי"ט  לבוב,   - בשדה  דודאים  ספר   .123
ראשונה

ספר דודאים בשדה, דרושים על חמשה חומשי תורה, רמזים על 
הלוי  ראובן  רבי  מאת  וליקוטים,  רגלים  ושלושה  נוראים  ימים 
הורוויץ אב"ד זרנובצה )זרנובייץ(, תלמיד בעל ה"נועם אלימלך". 

לבוב, ]תרי"ט[ 1859. מהדורה ראשונה. 
]2[, קמד דף. 22 ס"מ. מצב משתנה. מרבית הדפים במצב טוב. דף 
השער ומספר דפים שאחריו פגומים. כתמים ובלאי )ביחוד בדפים 
הראשונים והאחרונים(. קרעים חסרים בדף השער ובדף השני, עם 
קרע  נייר.  בהדבקות  משוקמים  השער,  ובמסגרת  בטקסט  פגיעה 
חסר גדול בדף א, עם פגיעה רבה בטקסט. קרעים במספר דפים 

נוספים. כריכה חדשה, מנותקת. 
סטפנסקי חסידות, מס' 131.

פתיחה: $300  

123124

124. Torat Chessed – Warsaw, 1866 – First 
Edition
Torat Chessed, selections on the Torah portions 
using various approaches of interpretation, by R. 
Avraham Mordechai of Lutsk, close disciple of the 
Ohev Yisrael of Apta and disciple of the Chozeh of 
Lublin. Warsaw, 1866. First edition.
Signature on title page. 
[1], 26, [2] leaves. [1] blank leaf bound between 
leaves 8 and 9. 20 cm. Good condition. Stains. 
Minor worming, not affecting text. Handwritten 
inscriptions. New binding.
This book was presumably used to prepare the 
photocopy edition printed in New York, 1972 
– inscriptions and markings on the leaves from 
preparation for printing.
Stefansky Chassidut, no. 619.

Opening price: $300
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125. סט חומשים "היכל הברכה" קומרנא - למברג, תרכ"ד-תרל"ד - מהדורה ראשונה - ספר סגולה, עם הבטחת 
המחבר: "ומובטחני שכל מי שיהיה חומש שלנו בביתו, ינצל מכל רע ומכל פגע רע ומחליים ומחסרון, ויהי ביתו 

מלא ברכת ד' וכל טוב והצלחה ועושר וחיים ארוכים...."

סט שלם של חמשה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס ומפרשים, 
ועם פירושי היכל הברכה ואוצר החיים, מאת האדמו"ר המקובל 
וקומרנא.  זידיטשוב  אב"ד  ספרין  יחיאל  יהודה  אייזיק  יצחק  רבי 
באלאבן.  פעסיל  דפוס   .]1864-1874 ]תרכ"ד-תרל"ד  למברג, 
כעשר  במשך  הקדוש,  המחבר  בחיי  שנדפסה  ראשונה  מהדורה 
בראשית,  תרכ"ו;  ויקרא,  תרכ"ד;  במדבר,  ההדפסה:  )סדר  שנים 

תרכ"ט; שמות, תרל"ב; דברים, תרל"ד(. חמישה כרכים.
האדמו"ר  מאת  מקוריים  חיבורים  שני  נדפסו  שלפנינו  בספר 
הקבלה  יסודות  פי  על  פירוש   - הברכה"  "היכל  פירוש  המחבר: 
פתוחות  ויתרות,  חסרות  המסורה,  ענייני  כל  על  והחסידות 
וסתומות, ופירוש "אוצר החיים" על תרי"ג המצוות שבפרשיות, 
ובו מבאר בהרחבה על פי יסודות הקבלה והחסידות באיזה אות 
מעשרת הדברות רמוזה כל מצווה )על פי יסודו של רבינו סעדיה 
החיבורים  שני  יב(.  כד,  משפטים  בפרשת  ברש"י  המובא  גאון 
והבעש"ט.  האריז"ל  של  ויסודותיהם  הקדמותיהם  על  מיוסדים 
בחיבוריו אלו מרבה המחבר לבאר את שורשי תורתם של האר"י 

והבעש"ט, וכיצד הם משתלבים יחד.
היסוד  מספרי  הם  מקומרנא  למהרי"א  הברכה"  "היכל  חומשי 
של ההגות הקבלית החסידית. חביבות מיוחדת היתה להם אצל 
אדמו"רים מכל החוגים )בית זידיטשוב, ה"דברי חיים" וצאצאיו, 

ה"צמח צדק" מליובאוויטש ועוד(.
בהונגריה,  המתגוררים  לחסידים  המחבר  רבינו  של  במכתבו 
את  המחבר  כותב  הקדוש,  פירושו  עם  החומשים  הפצת  אודות 
ברכתו המיוחדת וסגולת ספריו הקדושים: "...ומובטחני שכל מי 
שיהיה חומש שלנו בביתו ינצל מכל רע ומכל פגע רע ומחליים 
ומחסרון ויהי ביתו מלא ברכת ד' וכל טוב והצלחה ועושר וחיים 
ארוכים לו ולבניו... בבני חיי ומזונא וחסדים ורחמים והכרעת הכף 

לזכות ולחיים ארוכים".
החומש כולל, מלבד תרגום אונקלוס, גם את פירושי רש"י ובעל 
רש"י(,  על  )פירוש  לדוד  משכיל  וקטנה,  גדולה  מסורה  הטורים, 

מאת רבי דוד פארדו, ומנורת שלמה - פירוש על המסורה, מאת 
רבי אור שרגא פייבוש אב"ד דובראוונא )חתן הגר"א(.

המחבר, האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל 
ספרין )תקס"ו-תרל"ד( אב"ד זידיטשוב וקומרנא, מגדולי מעתיקי 
של  המובהק  ותלמידו  בן-אחיו  הבעש"ט.  תורת  של  השמועה 
"שר בית הזהר" האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. חביב היה 
הרב  שדכנו(,  אף  )שהיה  מלובלין"  "החוזה  החסידות:  גדולי  על 
מאפטא, רבי משה צבי מסווראן, דודו רבי משה מסאמבור, רבי 
ישראל מרוזין ועוד. מחבר ספרי חסידות וקבלה רבים, ובהם גם 
את הפירוש "היכל הברכה" על חמשה חומשי תורה, על פי סודות 
היסוד  מספרי  הנם  הברכה"  "היכל  חומשי  והבעש"ט.  האר"י 
הייתה  מיוחדת  חביבות  הקבלה.  ותורת  החסידית  ההגות  של 
ה"דברי  זידיטשוב,  )בית  החוגים  מכל  אדמו"רים  אצל  לחיבוריו 
את  ששיבחו  ועוד(  מליובוויטש  צדק"  ה"צמח  וצאצאיו,  חיים" 

מעלת וקדושת דברי הסוד שבפירושיו.
משה  רבי  האדמו"ר  של  חותמות  במדבר  כרך  של  השער  בדפי 
"משה שמואל  אנג'לס:  מקוסון-קליינוורדין-לוס  רוטנברג  שמואל 
זללה"ה  יוסף[  ]=רבי  מהר"י  הגה"צ  בהרב  ראטטענבערג  הלוי 

מקאסאן קליין ווארדיין".
כרך בראשית: רפג, ]9[ דף. חסרים 2 דפי שער. כרך שמות )ומגילת 
אסתר(: שכ, ]46[ דף. חסרים 2 דפי שער. כרך ויקרא )ומגילת שיר 
השירים(: ]2[, ש, ]11[; ]4[, טו-סב דף. כרך במדבר )ומגילת רות(: 
]4[, רכה, ]15[ דף. כרך דברים )ומגילות קהלת ואיכה(: ריא, ]1[, 

כו דף. חסרים 4 דפים ראשונים.
5 כרכים. 28 ס"מ בקירוב. מצב משתנה בין הכרכים. כתמים )בהם 
כתמי רטיבות( ובלאי. קרעים בדפי השער של ספר במדבר. קרעים 
דבק  בנייר  )שיקומים  בטקסט  פגיעה  עם  הכרכים,  מדפי  בכמה 

במספר מקומות(. חותמות. כריכות חדשות.
שני  לנו  ידועים  הקדמה.  נדפסה  ראשון(  )שנדפס  במדבר  בכרך 
ובהם  דף  )שני  ארוך  נוסח  עם  ווריאנטים של ההקדמה. האחד, 

125

)דף הכולל קטע  נוסח קצר  - עם  והשני  שלושה קטעי הקדמה(, 
הקדמה אחד, ובצדו השני הסכמת רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב(. 

לפנינו דפי ההקדמות עם הנוסח הארוך.
סטפנסקי חסידות מס' 218.

פתיחה: $1000 
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 - - למברג, תרכ"ב  - סט שלם  משניות קומרנא   .126
חתימות וחותמות

ששה סדרי משנה, עם פירושי רבי עובדיה מברטנורה ו"תוספות 
מאת  עדן,  ועצי  זקן  פני  אורג,  מעשה  הפירושים  ועם  טוב",  יום 
אב"ד  ספרין  יחיאל  יהודא  אייזיק  יצחק  רבי  המקובל  האדמו"ר 
ראשונה.  מהדורה   .1862 ]תרכ"ב[  למברג,  וקומרנא.  זידיטשויב 

הוצאה שניה של המהדורה. 
האדמו"ר מקומרנא חיבר שלושה פירושים על המשניות: פירוש 
)מסתיים  המשנה  סדרי  ששת  כל  את  כמעט  המקיף  עדן"  "עצי 
באמצע מסכת "אהלות"( וכולל תמצות מקוצר של מפרשי המשנה 
)מחולק לשני ביאורים: "עץ החיים", ו"עץ הדעת" בסוף המסכת 
על פי תורת הסוד(; ושני פירושים נוספים לסדרי זרעים וטהרות - 
פירוש "מעשה ארג" על התלמוד ירושלמי והתוספתא הקשורים 
של המשנה  המסקנות ההלכתיות  בו  זקן"  "פני  ופירוש  במשנה, 
על פי דעת הרמב"ם. הפירושים נדפסו לראשונה בלמברג בשנים 
תרכ"א-תרכ"ב וכוללים ביאורים ורמזים למשנה ולהלכותיה על 

פי סודות הקבלה.
ו'  חלק  ובראש  )זרעים(  א'  חלק  בראש  נדפסו  המחבר  הקדמות 
)טהרות(. בסיום ההקדמה לסדר טהרות כותב המחבר: "ואעתיק 
דברי התוספתא... ואבאר אותה על מוסדי רבינו ]=הרמב"ם[ בשם 
מעשה אורג ובשם פני זקן, ואחר כך אבאר המשנה על דרך רבינו 
- הגר"א  ווילנר  ]=ר' אליהו  יסודי ספרים מהגאון מוהרא"וו  ועל 
מווילנא[ זצ"ל... והתוספתא סדרתי ע"פ סדר הגאון מוהרא"ו זצ"ל 
ש]ה[עמדתי  מועטים  במקומות  אלא  נקיה,  סלת  אותה  שעשה 
גירסא שלנו, שהחזיקו בה רבינו והראב"ד והרא"ש, ונתווכחתי עמו 
בויכוח אהבה" )המחבר מתייחס לספר "טהרת הקודש", זאלקווא 

תקס"ד, שבו נדפסו פירושיו והגהותיו של הגאון מווילנא(.
המחבר, האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל 
ספרין )תקס"ו-תרל"ד( אב"ד זידיטשוב וקומרנא, מגדולי מעתיקי 
של  המובהק  ותלמידו  בן-אחיו  הבעש"ט.  תורת  של  השמועה 
"שר בית הזהר" האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. חביב היה 
הרב  שדכנו(,  אף  )שהיה  מלובלין"  "החוזה  החסידות:  גדולי  על 
מאפטא, רבי משה צבי מסווראן, דודו רבי משה מסאמבור, רבי 
ישראל מרוזין ועוד. מחבר ספרי חסידות וקבלה רבים, ובהם גם 
את הפירוש "היכל הברכה" על חמשה חומשי תורה, על פי סודות 
היסוד  מספרי  הנם  הברכה"  "היכל  חומשי  והבעש"ט.  האר"י 
הייתה  מיוחדת  חביבות  הקבלה.  ותורת  החסידית  ההגות  של 

125. Set of Heichal HaBerachah Chumashim, Komarno – Lviv, 1864-1874 – First Edition – Segulah 
Book, with a Blessing from the Author: "I am Confident that Anyone who Has our Chumash in His 
Home will be Spared from any Misfortune and Harm, Illness and Want; His Home Will be Filled 
with G-d's Blessing and All Good, Success, Wealth and Longevity…"

be spared from any misfortune and harm, illness and
want, 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 a 
long life".
Apart from Targum Onkelos, the chumash also 
includes Rashi and Baal HaTurim, Masorah Gedolah 
and Ketanah, Maskil LeDavid (commentary on 
Rashi) by R. David Pardo, and Menorat Shlomo – 
commentary on the Masorah, by R. Or Shraga Feivish 
Rabbi of Dubrovna (son-in-law of the Gaon of Vilna).
On title pages of Bamidbar volume, stamps of Rebbe 
Moshe Shmuel Rottenberg of Koson-Kleinwardein-
Los Angeles .
Bereshit: 283, [9] leaves. Lacking 2 title pages. Shemot 
(with Megillat Esther): 320, [46] leaves. Lacking 2 title 
pages. Vayikra (with Shir HaShirim): [2], 300, [11]; 
[4], 15-62 leaves. Bamidbar (with Megillat Ruth): [4], 
225, [15] leaves. Devarim (with Kohelet and Eichah): 
211, [1], 26 leaves. Lacking first 4 leaves.
5 volumes. Approx. 28 cm. Condition varies. Stains 
(including dampstains) and wear. Tears to title pages 
of Bamidbar. Tears to some other leaves, affecting 
text (paper repairs in a few places). Stamps. New 
bindings. 
The Bamidbar volume (which was printed first) 
contains a preface. Two variants of the preface are 
known to us. One is a longer version (two leaves 
comprising a three-part preface), and the second is 
a shorter version (one leaf, comprising a single-part 
preface, with an approbation by R. Yitzchak Eizik of 
Zidichov on verso). The present copy features the 
longer preface.
Stefansky Chassidut, no. 218.

Opening price: $1000 

Complete set of Five Books of the Torah, with 
Targum Onkelos and various commentaries, and 
with the Heichal HaBerachah and Otzar HaChaim 
commentaries, by Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda 
Yechiel Safrin, rabbi of Zidichov (Zhydachiv) and 
Komarno. Lviv: Pessel Balaban, [1864-1874]. First 
edition printed in 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.
This book contains two original compositions by 
the author: The Heichal HaBerachah commentary 
– commentary based on Kabbalistic and Chassidic 
teachings regarding Masorah, exact spelling of 
words and spacing between sections; and the Otzar 
HaChaim commentary on the 613 mitzvot as found 
in the Torah portions, Kabbalistic and Chassidic 
commentary explaining which mitzvah is alluded to 
in each letter of the Ten Commandments (based on 
the principle of R. Saadia Gaon, quoted by Rashi in 
Parashat Mishpatim 24, 12). The two compositions 
are based on the principles of the Arizal and Baal 
Shem Tov. In these works, the author explains at 
length the sources of the teachings of the Arizal and 
the Baal Shem Tov, and how they fit together.
The Heichal HaBerachah chumashim by R. Yitzchak 
Eizik of Komarno are classic works of Kabbalistic 
and Chassidic thought. These books were favored by 
rebbes of all circles (the Zidichov dynasty, the Divrei 
Chaim and his descendants, the Tzemach Tzedek of 
Lubavitch, and others).
In the author's letter to Chassidim living in Hungary, 
regarding the distribution of the Chumashim with 
his commentary, he writes his special blessing and 
notes the segulah of his holy books: "…I am confident 
that anyone who has our Chumash in his home will 
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There were two printings of the first edition, with 
minor differences. The first printing was published 
in 1861, with the printers' device appearing on the 
title pages. The second printing was published in 
1862, using copies of the first printing, with new title 
pages not including the printers' device. 

Opening price: $1000

126. Komarno Mishnayot – Complete Set – Lviv, 
1862 – Signatures and Stamps
Six Orders of the Mishnah, with the commentaries 
of R. Ovadia of Bartenura and Tosafot Yom Tov, and 
with the Maaseh Oreg, Pnei Zaken and Atzei Eden 
commentaries, by Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda 
Yechiel Safrin, rabbi of Zidichov (Zhydachiv) and 
Komarno. Lviv, 1862. First edition, second issue.
The author, Rebbe Yitzchak Eizek Yehuda Yechiel 
Safrin of Komarno (1806-1874), rabbi of Zidichov and 
Komarno, was a leading transmitter of the teachings 
of the Baal Shem Tov, and a close disciple of the Sar 
Beit HaZohar Rebbe Tzvi Hirsh of Zidichov.
Signatures and stamps.
6 volumes. Leaf 31 of final sequence of Zera'im 
volume included twice. Lacking leaf following 
title page in Mo'ed and Nezikin vols., presumably 
included in some copies only. Leaves 87, 105, 115 
of Mo'ed vol. bound out of sequence. Without rare 
leaves of Tractate Avot Chapter VI in Nezikin vol. 
(lacking in most copies). Misfoliation. 
Approx. 29 cm. Good-fair condition. Stains. 
Dampstains in some volumes. Open tears to margins 
of title page, final leaf and several other leaves in 
Mo'ed vol., repaired with paper. Open tear to title 
page of Nezikin vol., affecting border and text, 
repaired with paper. Worming to some leaves 
of Kodashim vol., and margins of several leaves 
trimmed with damage to heading. Tears to title 
page and other leaves of Taharot vol., affecting text. 
Inscriptions. Stamps. New bindings. 
Stefansky Chassidut, no. 367.

ה"דברי  זידיטשוב,  )בית  החוגים  מכל  אדמו"רים  אצל  לחיבוריו 
את  ששיבחו  ועוד(  מליובוויטש  צדק"  ה"צמח  וצאצאיו,  חיים" 

מעלת וקדושת דברי הסוד שבפירושיו.
רישומי בעלות, חתימות וחותמות - בדף השער של כרך זרעים: 
"הקטן משה ב"ר מ"ה זלמן שוואב". בדף השער של כרך מועד: "זה 
המשניות שייכים למשיח בן דוד יזדי...". בדף השער של כרך נשים 
לא"א  בן  דוד  מאיר  "הק'  וחותמות:  חתימה  הקדמי  המגן  ובדף 
ירושלם תוב"א". חתימה  גינצבורג, בעה"ק  זצלל"ה  הרב מאריל 
נוספת שלו בדף מא. בדף המגן הקדמי הועתק בכתב-יד ציטוט 
מדברי "תנא דבי אליהו". בכרך קדשים: חתימות בדף השער ובדף 

שלאחריו - "הב' יהודא גאטטפריעד, יערסלב".
6 כרכים. זרעים: ]5[, צז; כו; צד דף )דף לא מהספירה האחרונה 
דף  לאחר  דף  חסר  דף.  סא-קמא  נט,   ,]1[ מועד:  פעמיים(.  נכרך 
בחלק  רק  נכרך  שכנראה  לציון"(,  "ראשון  הפירוש  )עם  השער 
 ,]1[ מהעותקים. דפים פז, קה, קטו נכרכו שלא במקומם. נשים: 
יז-קפד דף. חסר דף לאחר דף  ז-יד,  ד,   ,]1[ נזיקין:  דף.   ]1[ קכט, 
בחלק  רק  נכרך  שכנראה  לציון"(,  "ראשון  הפירוש  )עם  השער 
"קנין תורה"  פרק  הנדירים של  מופיעים הדפים  לא  מהעותקים. 
טהרות:  דף.  מג  צד;   ,]1[ קדשים:  העותקים(.  במרבית  )החסרים 

]1[, רצו דף. ספירת דפים משובשת.
29 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. בחלק מהכרכים כתמי 
רטיבות. קרעים חסרים בשוליים הפנימיים של דף השער של כרך 
בהשלמת  משוקמים  נוספים,  דפים  ומספר  האחרון  הדף  מועד, 
פגיעה  עם  נזיקין,  כרך  של  השער  בדף  חסר  קרע  והדבקה.  נייר 
במסגרת ובטקסט, משוקם בהשלמת נייר. בכרך קדשים סימני עש 
בחלק מהדפים. במספר דפים חיתוך השוליים פוגע בטקסט של 
עם  נוספים,  ובדפים  השער  בדף  קרעים  טהרות  בכרך  הכותרת. 

פגיעה בטקסט. רישומים. חותמות. כריכות חדשות. 
סטפנסקי חסידות, מס' 367.

המהדורה הראשונה הופיעה בשתי הוצאות, עם הבדלים קלים 
ביניהן. הוצאה ראשונה נדפסה בשנת תרכ"א, ובדפי השער שלה 
מופיע סמל המדפיסים. הוצאה שניה הופיעה לאחר מכן בשנת 
והורכבה מטפסים שנדפסו בהוצאה הראשונה, עם דפי  תרכ"ב, 

שער חדשים, בהם לא מופיע סמל המדפיסים. 

פתיחה: $1000 
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128. Zichron Devarim (Komarno) – First Edition 
– Lviv, 1871
Zichron Devarim, kabbalistic and Chassidic essays, 
by Rebbe Alexander Eichenstein Rabbi of Zidichov 
and Komarno. Lviv, 1871. First edition
[2], 42 leaves. 24 cm. Printed in part on dry paper. 
Good condition. Stains. Handwritten inscription on 
title page. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 203.

Opening price: $300

128. ספר זכרון דברים )קומרנא( - מהדורה ראשונה - 
לבוב, תרל"א 

מאת  והחסידות,  הקבלה  בדרך  מאמרים  דברים,  זכרון  ספר 
וקומרנא.  זידיטשוב  אב"ד  אייכנשטיין  אלכסנדר  רבי  האדמו"ר 

לבוב, ]תרל"א[ 1871. מהדורה ראשונה.
)תק"ל-תקע"ח(, אחיו  אייכנשטיין  סנדר  רבי אלכסנדר  האדמו"ר 
יצחק  רבי  האדמו"ר  של  ואביו  מזידיטשוב  הירש  צבי  רבי  של 
זידיטשוב,  כאב"ד  כיהן  מקומרנא.  ספרין  יחיאל  יהודא  אייזיק 

זראוונע וקומרנא.
]2[, מב דף. 24 ס"מ. נייר יבש בחלקו. מצב טוב. כתמים. רישום 

בכתב-יד בדף השער. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 203.

פתיחה: $300 

127. ספר נדבת פי )קומרנא( - לבוב, תר"ח - מהדורה 
ראשונה

ספרי  על  והערות  קינים,  מסכת  על  חידושים  פי,  נדבת  ספר 
המקובל  האדמו"ר  מאת  האיפה",  ו"עשירית  זקן"  "פני  המחבר, 
זידיטשויב וקומרנא.  רבי יצחק אייזיק יהודא יחיאל ספרין אב"ד 

לבוב, ]תר"ח[ 1848. מהדורה ראשונה. 
המחבר:  של  לחיבוריו  ותיקונים  הוספות  נדפסו  הספר  בראש 
"עשירית האיפה" על תורת כהנים, ו"פני זקן" על תלמוד ירושלמי 
למסכת  המחבר  חידושי  מופיעים  מכן  לאחר  שקלים.  מסכת 
קינים, ולאחר מכן מספר עמודים עם "שמות האנשים הנדיבים... 
בהקדמה  זקן...".  פני  עם  האיפה  עשירית  ספרי  ליקח  שהתנדבו 
לרשימת השמות מופיעה ברכת האדמו"ר לתומכים בו: "שיתברכו 
בכל הברכות הכתובים בתורה ולא יעבור עליהם שום מקרה רע 
וכולם יאריכו ימים ושנים בעוה"ז בנחת ובהרחבה ובעוה"ב עמי 

יזכו למיעל בלא בר ובלא כסופא לעלמא דאתי אמן". 
שמות  רשימת  של  סופה  עם  האחרון,  הדף  חסר  דף.   ]8[ ח, 
המנויים. 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים. רישומים 

בכתב-יד )בעט( במספר דפים. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 371.

פתיחה: $300 

127. Nidvot Pi (Komarno) – Lviv, 1848 – First 
Edition
Nidvot Pi, novellae on Tractate Kinnim, by Rebbe 
Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel Safrin, rabbi of 
Zidichov (Zhydachiv) and Komarno. Lviv, 1848. 
First edition. 
The book begins with additions and emendations 
to the author's books – Asirit HaEfah on Torat 
Kohanim and Pnei Zaken on Tractate Shekalim of 
the Jerusalem Talmud. 
8, [8] leaves. Lacking final leaf, with end of 
subscribers' list. 18.5 cm. Good condition. Stains. 
Minor worming. Handwritten inscriptions (in pen) 
on several leaves. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 371.

Opening price: $300
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129. ספר בית אהרן )קרלין( - ברודי, תרל"ה - מהדורה ראשונה
ספר בית אהרן, "על התורה ועל העבודה", מאת האדמו"ר רבי אהרן פרלוב מקרלין. ברודי, תרל"ה 1875. מהדורה ראשונה.

שני דפי שער.
"הגדול"  אהרן  רבי  קארלין-סטולין:  אדמו"רי  שלשלת  מאת  החסידות  בדרך  והנהגות  קודש"  "אזהרות  קובץ  הספר  בראש 

מקארלין, בנו רבי אשר )הראשון(, בנו רבי אהרן )השני(, ובנו רבי אשר )השני(.
בדף ו )עמ' 11( נדפס "זמר לשבת מהרב הקדוש האלקי וכו' הרב ר' אהרן הגדול זצוקללה"ה מקארלין" - הפיוט הנודע "יה 
אכסוף נועם שבת". בהקדמה לספר שלפנינו מובא הטעם לקריאת שמו 'בית אהרון': 'ומידי דברו ]רבי אהרון השני[ בכ"ק 
]=כתבי קודש[ האלו קרא שמם בפיו הקדוש בית אהרון, כאשר יצא מפי זקנו הקדוש האלקי כו' מוהר"א ]רבי אהרון 'הגדול'[ 
מקארלין לבנו אדמו"ר כו' רבינו אשר זצקוללה"ה כאשר היה כבר עשר שנין שמע אביו זצ"ל מנגן הזמר יה אכסוף כו' בשבת 

קודש ושאל אותו היכן כתוב הזמר הזה והשיב בבית אהרן...".
]6[, 316, ]3[, ]2[, עמ'. עמ' 17-24 נכרכו שלא במקומם, לאחר עמ' 48. 27.5 ס"מ. שוליים רחבים. מצב טוב. כתמים. קרעים 

בשני דפי השער )בדף השער הראשון שיקום בהדבקת נייר בשוליים הפנימיים(. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 82.

ישנם הבדלים בין עותקי המהדורה הראשונה, שתוקנה תוך כדי הדפסתה. לדוגמה, בעותק שלפנינו מודפס בעמ' ]3[, הכיתוב: 
"להתודע ולהגלות שיש ת"י ]תחת ידינו[ הסכמות מצדיקי דורינו המפורסמים שליט"א ע"ד הדפסת הספר הק'. וגם הסכמות 
ואיסורים מחכמי ורבני ספרד... והשומע לדברינו ישכן בטח ושאנן, ותבא עליו ברכת טוב". בחלק מהעותקים מופיע קטע זה 
בנוסח שונה ובמיקום אחר ]על שלבי הדפסת הספר ותיקונים בזמן ההדפסה, שהביאו להבדלים בין 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: $800 

130. ספר מכתבי קודש )רבי מנחם מנדל מוויטבסק ורבי אברהם 
מקאליסק( - למברג, תרכ"ג - מהדורה ראשונה - כרוך עם שמונה 

ספרי חסידות, מוסר וקבלה

ספר מכתבי קדש, לקט אגרות שכתבו רבי מנחם מנדל מוויטבסק ורבי אברהם 
מהדורה   .1863 ]תרכ"ג[  למברג,  ברייסין.  החסידים  אל  בטבריה,  מקאליסק 

ראשונה.
סטפנסקי חסידות מס' 345.

כרוך עם שמונה ספרי חסידות, מוסר וקבלה: 
· ספר מאמר האחדות, מאת החסיד רבי יוסף יעבץ. ]למברג, תרכ"ה?[. חסר 
דף השער. · ספר אור הישר, מאת רבי מאיר פאפריש. למברג, ]תרכ"ה[ 1865. 
זוטא עם סדר הקבלה להראב"ד. למברג,  וסדר עולם  · ספר סדר עולם רבא 
תרכ"ה ]1865[. · ספר דרך אמונה, מאת רבי מאיר בן גבאי. למברג, ]תרכ"ה[ 
יוסף יעבץ. ]למברג, תרכ"ה?[.  1865. · ספר יסוד האמונה, מאת החסיד רבי 
שני   .1859 ]תרי"ט[  ווארשא,  ויטאל.  חיים  רבי  מאת  הקדושה,  שערי  ספר   ·
שערים. · ספר מסילת ישרים, מאת רבי משה חיים לוצאטו. למברג, ]תרכ"ד[ 
מברדיטשוב.  יצחק  לוי  רבי  מאת  אבות,  פרקי  על  לוי  קדושת  ספר   ·  .1864

]למברג, תרכ"ג 1863[. חסר הדף האחרון.
תשעה ספרים בכרך אחד. ]15[; ]32[; ]28[; ]24[; ]16[; ]24[; ]29[; ]16[; ]14[ דף. 
17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. קרעים במספר דפים. כריכה ישנה, פגומה.

פתיחה: $400 

129. Beit Aharon (Karlin) – Brody, 1875 – First 
Edition 
Beit Aharon, "on Torah and worship of G-d", by 
Rebbe Aharon Perlow of Karlin. Brody, 1875. First 
edition.
Two title pages.
The book begins with a collection of Azharot Kodesh, 
and records of Chassidic practices from the rebbes of 
the Karlin-Stolin dynasty. The renowned Shabbat 
song – Kah Echsof Noam Shabbat by R. Aharon 
HaGadol of Karlin is printed on leaf 6 (p. 11). 
[6], 316, [3], [2] pages. Pages 17-24 bound out of place, 
after page 48. 27.5 cm. Wide margins. Good condition. 
Stains. Tears to both title pages (paper repair to inner 
margin of first title page). New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 82.
Some corrections were made to this first edition 
during the course of the printing, resulting in 
variations between the different copies. 

Opening price: $800
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131. Or HaGanuz (Anipoli) 
– Segulah Book – Lviv, 1866 
– First Edition – Approbation 
by the Tzemach Tzedek of 
Lubavitch
Or HaGanuz, novellae on the 
Torah according to allegoric, 
kabbalistic and Chassidic 
approaches, with a second part 
– VeZot LiYehuda, novellae 
on Mishnayot "according 
to allegoric and kabbalistic 
approaches, lofty secrets", by 
R. Yehuda Leib HaKohen of 
Anipoli (Hannopil). Lviv, [1866]. 
First edition.
The book bears approbations 
of great Chassidic leaders, 
including the only approbation 
to a book ever issued by the 
Tzemach Tzedek of Lubavitch. 
Another approbation, by R. 
Mordechai of Chernobyl (the 
Maggid of Chernobyl), extols the segulah and protective qualities of the book: 
"Every person should purchase this holy book for merit and excellent protection for 
himself and his descendants". His holy sons – R. Aharon of Chernobyl, R. Avraham 
of Trisk (Turiisk) and R. David of Tolna – also mention in their approbations the 
segulah for protection that their father described. In the publisher's foreword, the 
author's grandson likewise cites the protective qualities of the book.
Two title pages.
[1], 12; 84, 33 leaves. 24.5 cm. Good condition. Stains. Worming, slightly affecting 
title page border. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 21.

Opening price: $800

 - - מהדורה ראשונה  - לבוב, תרכ"ו  - ספר סגולה  )אניפולי(  131. ספר אור הגנוז 
הסכמת ה"צמח צדק" מליובאוויטש

ספר אור הגנוז - חידושים על התורה בדרך רמז וסוד, חסידות וקבלה, עם חלק שני - ספר וזאת ליהודה 
- חידושים על המשניות "בדרך רמז וסוד רזין עילאין", מאת רבי יהודה ליב הכהן מאניפולי. לבוב, 

]תרכ"ו 1866[. מהדורה ראשונה.
בראש הספר הסכמות מגדולי החסידות, ביניהן ההסכמה היחידה על ספר של האדמו"ר בעל "צמח 
הסגולה  על  נכתב  מטשרנוביל"(  )"המגיד  מטשרנוביל  מרדכי  רבי  בהסכמת  מליובאוויטש.  צדק" 
והשמירה שיש בהחזקת הספר שלפנינו: "ויקנה כל אחד לעצמו הספר הקדוש הזה לזכות ולשמירה 
מעולה לו ולזרעו לדורותם". בניו הקדושים - רבי אהרן מטשרנוביל, רבי אברהם מטריסק, רבי דוד 
שכתב  לשמירה  הסגולה  עניין  על  בהסכמותיהם  חוזרים  הספר,  על  הם  אף  המסכימים   - מטולנא 
אביהם, וכותבים: "והנה נאמן עלינו דברי אאמו"ר ז"ל הק' זיע"א אשר ספרי קודש הללו יהיו לשמירה 
כאשר  זצוקללה"ה,  אדמו"ר  כבוד  קדישא  מרן  אבא  דברי  עלי  "...נאמנים  אותם...";  שיקנה  מי  לכל 
המה בכתובים... כי הספרי קודש ההמה יהיו לשמירה לכל מי שיקנה אותם לו ולזרעו לדורותם". גם 
בהקדמת המו"ל, נכד המחבר, נכתב כי "צדיקי הדור כתבו שהחבור הלז הוא שמירה וברכה בבית...".

ב', עמ' לג-לד(, תלמיד  )נפטר תקס"ז, אנצ' לחסידות  יהודה ליב הכהן מאניפולי  מחבר הספר, רבי 
המגיד ממזריטש. לפי מקור אחד היה קודם לכן מתלמידי הגר"א מווילנא. לפי המסופר, היה מארבעת 
זושא  ורבי  התניא  בעל  המלאך,  אברהם  רבי  עם  )יחד  פטירתו  בעת  המגיד  עם  שהיו  התלמידים 
מאניפולי(, וברגעים האחרונים לפני פטירתו אמר עליו המגיד: "גם אתה תהיה במחיצתי - כי שפתי 
כהן ישמרו דעת, ואני מעולם הדעת...". היה מהשניים שאליהם פנה רבי שניאור זלמן מלאדי שיסכימו 
על ספר ה"תניא" )השני היה חברו רבי זושא מאניפולי(. הספר שלפנינו זכה בהדפסתו להסכמותיהם 
הנלהבות של גדולי צדיקי החסידות בדורו. מופיעה בו הסכמתו היחידה של האדמו"ר רבי מנחם מנדל 
מליובאוויטש בעל "צמח צדק", וכן מופיעות בו הסכמות רבי מרדכי מטשרנוביל ובניו הקדושים: רבי 
וכן  יעקב מאקארוב,  יצחק  - רבי  אהרן מטשרנוביל, רבי אברהם מטריסק, רבי דוד מטולנא, אחיינו 

הסכמותיהם של רבי חיים מצאנז ורבי יצחק מאיר מגור בעל "חידושי הרי"מ".
שני שערים.

]1[, יב; פד; לג דף. 24.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש, עם פגיעות קלות במסגרת השער. כריכת 
עור חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 21.

פתיחה: $800 

130. Michtevei Kodesh (R. Menachem Mendel of Vitebsk and R. Avraham 
of Kalisk) – Lviv, 1863 – First Edition – Bound with Eight Books on 
Chassidut, Ethics and Kabbalah
Michtevei Kodesh, collection of letters written by R. Menachem Mendel of Vitebsk 
and R. Avraham of Kalisk in Tiberias, to their Chassidim in Belarus. Lviv, 1863. 
First edition.
Stefansky Chassidut, no. 345.
Bound with eight books on Chassidut, ethics and Kabbalah. See Hebrew description.
Nine books in one volume. 17.5 cm. Good condition. Stains and wear. Tears to 
several leaves. Old binding, damaged.

Opening price: $400
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133. ספר מגן דוד - רבי דוד מטולנא - לובלין, תרל"ג / 
ספר דברי שמואל )ניקלשבורג( - לבוב, תרכ"ב

שני ספרי חסידות בכרך אחד:
והמועדים,  פרשיות התורה  על  דוד, מאמרי חסידות  מגן  ספר   ·
 .1873 תרל"ג  לובלין,  מטולנא.  טברסקי  דוד  רבי  האדמו"ר  מאת 
מהדורה שניה. שני דפי שער. הראשון נדפס בחלקו בדיו אדומה.

התורה  על  ודרושים  חסידות  מאמרי  שמואל,  דברי  ספר   ·
מניקלשבורג.  הורוויץ  שמעלקא  שמואל  רבי  מאת  והמועדים, 

]לבוב, תרכ"ב 1862[. מהדורה ראשונה. 
 ,]2[ שמואל:  דברי  עמ'.   224 דוד:  מגן  אחד.  בכרך  ספרים  שני 
נג-נד. 24 ס"מ. מרבית הדפים  ה-נב, נה-נח דף. חסרים 2 דפים: 
במצב טוב. כתמים. קרעים ובלאי קל. קרעים בדף השער של ספר 
דברי שמואל ובדף שאחריו, משוקמים בהדבקות נייר, עם פגיעה 

בטקסט. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות מס' 124 )ספר דברי שמואל(.

פתיחה: $300

132. Be'er Avraham (Drohobych) – Lviv, 1868 – First, Rare 
Edition – Segulah Book – "Whoever Purchases this Book, 
will Draw Upon Himself Blessings, Success and Longevity"
Be'er Avraham, commentary to Tikkunei HaZohar, by R. Avraham 
Abele of Drohobych, disciple of the Chozeh of Lublin. Lviv, 1868. 
First, rare edition. With approbations by Rebbe Yitzchak Eizik 
of Zidichov, R. Yitzchak Eizik of Komarno (author of Heichal 
HaBerachah) and R. Yechezkel Shraga Halberstam of Shinova.
Six interesting approbations from leading rabbis and rebbes are 
featured at the beginning of the book, extolling the virtues of this 
book and its author. The Heichal HaBerachah of Komarno wrote 
in his approbation: "It would be totally impossible to compose 
such a holy composition, if not for the Divine presence resting 
upon him… and it is obvious… And my request is that whoever 
holds this awesome book, should purchase it for himself, as a 
crown for his head, since these are the words of the living G-d. 
And the merit of the holy author will protect whoever buys this 
book, and will draw upon him blessings, success, longevity and 
only good".
[4], 56 leaves. 24 cm. Good condition. Stains, including 
dampstains. Handwritten inscriptions. Stamps. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 71.

Opening price: $300

132. ספר באר אברהם )דרוהביטש( - לבוב, תרכ"ט - מהדורה ראשונה ונדירה - ספר סגולה - "מי שיקנה הספר הזה 
יהיה נמשך עליו ברכות והצלחות וחיים ארוכים"

ספר באר אברהם, פירושים על תקוני הזהר, מאת הרב הקדוש רבי אברהם אבלי מדרוהביטש, תלמיד החוזה מלובלין. לבוב, תרכ"ט 1868. 
מהדורה ראשונה ונדירה. עם הסכמות האדמו"רים רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, רבי יצחק אייזיק מקומרנא )בעל ה"היכל הברכה"( ורבי 

יחזקאל שרגא הלברשטאם משיניווא.
בתחילת הספר נדפסו שש הסכמות מעניינות מגדולי הרבנים והאדמו"רים, בהן הם מפליגים בקדושת הספר ומחברו. האדמו"ר בעל "היכל 
הברכה" מקומרנא כותב בהסכמתו: "אי אפשר בעולם לחבר חיבור קדוש כזה, אם לא שהשכינה שורה עליו... וזה ברור... ובקשתי שכל מי 
שיבא לידו ספר הנורא הזה, יקנה לעצמו כעטרה על ראשו כי הם דברי אלהים חיים. וזכות המחבר הקדוש יגן בעד כל מי שיקנה הספר 

הזה, ויהיה נמשך עליו ברכות והצלחות וחיים ארוכים וכל טוב".
המחבר, רבי אברהם אבלי מקרי דרדקי מדרוהביטש, צדיק נסתר שעסק בלימוד א-ב לתינוקות והיה עוסק בלילה בחכמת הקבלה ובתיקוני 
נשמות. ה"חוזה מלובלין" גילהו בסוף ימיו ואמר "אשר יש בכאן איש צדיק, שמו ר' אבלי, שיוכל להושיע להצריכים ישועה, ואז נודע ע"י 
מעשה פלא שזה הוא האיש..." )מתוך הסכמת האדמו"ר בעל "דברי יחזקאל" משיניווא(. לאחר פטירתו הובאו חיבוריו בקבלה לפני רבי 
צבי הירש מזידיטשוב ולפני ה"ישמח משה" מאוהעל, "והפליגו מאד בשבח יקר תפארת קדושת הספר... ונתנו אז את הסכמתם" )מתוך 
הסכמת האדמו"ר מהרי"א מזידיטשוב(, אך בגלל הגבלות הצנזורה לא היה ניתן להדפיס את כתביו במשך עשרות שנים, עד הדפסת הספר 

שלפנינו )מתוך ההקדמה וההסכמות(.
]4[, נו דף. 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. רישומים בכתב-יד. חותמות. כריכה חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 71.
על הספר ועל נדירותו הרבה, ראה מאמר הביבליוגרף נ' בן-מנחם, "בשערי ספר", עמ' 67-70.

פתיחה: $300 
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134. Maamar Mordechai – Lviv, 1877 – First Edition – 
Segulah Book for Protection from Fire
Maamar Mordechai, kabbalistic and Chassidic essays on the 
Torah portions and the festivals; and various selections, by R. 
Mordechai Letner. Lviv, 1877. First edition.
The author was a leading disciple of the Sar Beit HaZohar, 
Rebbe Tzvi Hirsh of Zidichov. A lengthy kabbalistic essay from 
his teacher on Tefillin was printed at the end of the book. 
At the end of his preface, the author's son attests to the 
protective qualities of this book, describing how the copyist of 
the book was saved from a fire while holding the book. 
Stamps of R. Aharon Halberstam-Twersky.
[4], 112 leaves. Dry paper. 26 cm. Good condition. Stains. Tears 
to several leaves. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 319.

Opening price: $300

134. ספר מאמר מרדכי - למברג, תרל"ז - מהדורה ראשונה - ספר סגולה לשמירה והצלה משריפות
ספר מאמר מרדכי, מאמרי קבלה וחסידות על פרשיות התורה והמועדים וליקוטים שונים, מאת המקובל רבי מרדכי לעטניר. 

למברג, ]תרל"ז[ 1877. מהדורה ראשונה.
בראש הספר נדפסו הסכמות האדמו"רים ה"היכל הברכה" מקומרנא, רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, ה"ייטב לב", רבי יעקב 

שמשון מקוסוב, רבי אברהם יעקב מסדיגורה, אחיו רבי דוד משה מטשורטקוב וה"צמח צדיק" מוויז'ניץ.
המחבר היה מגדולי תלמידיו של "שר בית הזהר" - האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב, ובצעירותו נסע גם אל "החוזה" 
מלובלין והמגיד מקוז'ניץ. בראש הספר מופיעה הקדמת בן המחבר, ובה מספר על דברים מופלאים שראה אצל אביו. בסוף 
ההקדמה מעיד הבן על כוחו של הספר שלפנינו כספר שמירה: "וגם היא שמירה לשמור אותו מן היזק שריפה, כי כן סיפר לי 
החסיד המפורסים... מעתיק הספר הזה, שפעם אחד נפלה דליקה בק' סקאלי', וכמעט היתה השריפה נוגעות בקירות הבית, 

והוא אחז בידו הספר הקדוש הזה, ובטח בצדקת אבי זצללה"ה, וניצל מהשריפה".
בסוף הספר נדפסה שאלה ששאל המחבר את רבו האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב, על סודות התפילין על פי הקבלה, 

ומאמר תשובה ארוך שכתב לו רבו בעניין זה. 
חותמות: "הרב אהרן הלברשטאם-טווערסקי בכ"ק אאמו"ר הרה"צ מגארליטץ זצ"ל, וחתן הרה"צ מקלאסנע וויעליטשקע זצ"ל, 

נכד הגאוה"ק מהארנאסטייפאל ומצאנז זצללה"ה"; "פרץ ב"ר אליהו פיש".
]4[, קיב דף. נייר יבש. 26 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים במספר דפים. כריכת עור חדשה.

סטפנסקי חסידות מס' 319.

פתיחה: $300 

133. Magen David – Rebbe David of Tolna – 
Lublin, 1873 / Divrei Shmuel (Nikolsburg) – 
Lviv, 1862
Two Chassidic books in one volume:
· Magen David, Chassidic essays on the Torah 
portions and festivals, by Rebbe David Twersky of 
Tolna. Lublin, 1873. Second edition. Two title pages, 
the first printed in red and black.
· Divrei Shmuel, Chassidic essays and homiletics 
on the Torah and festivals, by R. Shmuel Shmelke 
Horowitz of Nikolsburg. [Lviv, 1862]. First edition. 
Stefansky Chassidut, no. 124.
Two books in one volume. Magen David: 224 pages. 
Divrei Shmuel: [2], 5-52, 55-58 leaves. Lacking 2 
leaves: 53-54. 24 cm. Most leaves in good condition. 
Stains. Tears and minor wear. Tears to title page of 
Divrei Shmuel and following leaf, affecting text, 
repaired with paper. Stamps and handwritten 
inscriptions. New leather binding. 

Opening price: $300

135. ספר מגן אברהם - לובלין, תרמ"ז - מהדורה ראשונה - ספר 
סגולה

ספר מגן אברהם, חלקים א-ב, מאמרי חסידות על התורה והמועדים, מהמגיד 
מטריסק, האדמו"ר רבי אברהם טברסקי בן רבי מרדכי ממטשרנוביל. לובלין, 

]תרמ"ז 1887[. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי האדמו"ר המחבר. 
שני שערים. שם הספר ומקום הדפוס נדפסו בדיו אדומה. בדף ]3[ נדפס העתק 

ליטוגרפי של חתימת יד קדשו של המחבר. 
ידועה הסגולה בהחזקת הספר, כפי שכתב המחבר בהקדמתו: "הספר הזה מגן 
אברהם... מגן יהיה לכל ההוגים בו... הנני מברך את כל אשר יקח את הספר 
הזה כי יתמשכו עליו חסדים רבים, ואלהי אברהם יהיה בעזריכם למלאות כל 
משאלותיכם, בנים ובני בנים שתולים סביב לשלחניכם...". עוד כותב המחבר 
וישעי, דברי עשו רושם גדול בלבות השומעים  בהקדמתו: "בעזר אלהי צורי 

באמת, ורבים השיבו מעון...". 
על  מוטלת  שחובה  שאמר  מגור,  אמת"  ה"שפת  בעל  האדמו"ר  בשם  מובא 
הספר  את  בדמיהם  לרכוש  כדי  שלו  תם  דרבינו  התפילין  את  למשכן  אברך 
הקדוש "מגן אברהם" מ"המגיד מטריסק" )הקדמה למהדורת ירושלים תשס"ו; 

וראה: קובץ מילין קדישין, ירושלים תשס"ח, עמ' תפז(.
]3[, ג-מז, לו; קיג דף. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. הדבקות נייר לחיזוק בשולי דף 

השער והדפים האחרונים. כריכה ישנה.
חלק ב' בספר שלפנינו מסתיים בדף קיג. ישנם עותקים המסתיימים בדף קיד, 
כאשר סיום הספר נדפס בשינויי תוכן וטיפוגרפיה )ראה קטלוג קדם, מכירה 

49, פריט 53(.

פתיחה: $2000 
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שחיבר  ה"גמרא"   - כלים  מסכת  על  טהרות  סדרי  ספר   .136
האדמו"ר מראדזין - יוזעפאף, תרל"ג - מהדורה ראשונה - מפת 

ארץ ישראל - חותמת המחבר - עותק חסר

העניך  חנוך  גרשון  רבי  כלים, מאת האדמו"ר  מסכת  על  טהרות,  סדרי  ספר 
ליינער אב"ד ראדזין. יוזעפאף, תרל"ג 1873. מהדורה ראשונה.

הספר "סדרי טהרות" הוא חיבור מקורי, מקיף וגאוני על מסכת כלים. מאחר 
ואין תלמוד בבלי וירושלמי למסכת כלים, ערך המחבר כעין "גמרא" למסכת 
כל  של  ליקוט  שהיא  ה"גמרא"  ואחריה  המשנה,  מופיעה  העמוד  במרכז  זו. 
דברי התלמוד הבבלי והירושלמי וכל מדרשי חז"ל השייכים לאותה משנה. 
המחבר  מאת  פירושים  שני  נדפסו  וה"גמרא"  המשנה  של  הטקסט  סביב 
בשיטות  ומתן  הוא משא  הפירוש הארוך  קצר.  ופירוש  ארוך  פירוש  העורך, 
ראשונים ואחרונים השייכים לנושא הנידון, והפירוש הקצר הוא פירוש מילולי 
משנה  כל  כשלאחר  לגמרא,  דומה  בסגנון  ונסדר  נערך  החיבור  ומתומצת. 
זהה למסכתות  טיפוגרפית  נדפס בצורה  ואף הטקסט  "גמ'",  מופיעה המילה 
התלמוד ]גוף החיבור נדפס במרכז העמוד באותיות מרובעות, ומשני הצדדים 
רש"י",  ב"כתב   - "תוספות"  כעין  מורחב  וביאור  "רש"י"  כעין  קצר  ביאור 
פולמוס  בשעתו  עורר  זה  דבר  בשוליים[.  הש"ס"  ו"מסורת  משפט"  "עין  עם 
גדול. כמה מרבני וילנא פרסמו התנגדות פומבית נגד החיבור, מהטעם הבא: 
מאחר והחיבור דומה מאד לגמרא, קיים חשש שברבות הימים ייחשב כחלק 
מהתלמוד. מאידך, החיבור זכה להסכמותיהם של רבים מגדולי הדור. בעקבות 
סדרי  "ספר  הכותרת  השני  החלק  של  עמוד  כל  בראש  נדפסה  ההתנגדות 
התנאים  מדברי  "מלוקט  החיבור  כי  ההודעה  העמודים  ובתחתית  טהרות", 
והאמוראים ז"ל" )ראה על כך הרחבה בקטלוג קדם, מכירה 70, במסגרת ליד 

פריט 165(.
בסוף הספר נדפס לוח )מתקפל( עם מפת ארץ ישראל: "זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב". על דף המפה חותמת המחבר: "גרשון חנוך 

הענוך ליינער בהרב הגאון הקדוש מאיזבצא שילאיט"א".
חתימות בדף השער )חלקן מחוקות(: "יעקב יצחק הורוויץ", "ישראל הלוי הורוויץ", "יעקב ברכי' שישציק מסלאוויטיץ".

עותק חסר. ]10[, 433, 540-461, 544-543 עמ' + ]1[ לוח. חסרים עמודים 460-437 )12 דפים(. 36 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. בלאי קל 
וקרעים קטנים בשולי חלק מהדפים. מפה במצב בינוני, עם קרעים חסרים וקמטים )צדה השמאלי של המפה פגוע וחסר בחלקו(. כריכה 

חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 434.

פתיחה: $500  

135. Magen Avraham – Lublin, 1887 – First 
Edition – Segulah Book
Magen Avraham, Parts I-II, Chassidic essays on the 
Torah portions and festivals, by the Maggid of Trisk, 
Rebbe Avraham Twersky son of R. Mordechai of 
Chernobyl. Lublin, [1887]. First edition, printed in 
the author's lifetime. 
Two title pages. Title and imprint in red. 
Segulah book – the author attests that the book serves 
as a source of protection and blessings. 
[3], 3-47, 36; 113 leaves. 22 cm. Good condition. Stains. 
Margins of title page and final leaves reinforced with 
paper. Old binding. 

Opening price: $2000
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 - התורה  על  אמת  שפת   .137
מהדורה ראשונה - סט בחמישה 
פיעטרקוב-קראקא,   - כרכים 

תרס"ה-תרס"ח 

חומשי  חמישה  על  אמת  שפת  ספר 
תורה, מאת האדמו"ר רבי יהודה אריה 
פיעטרקוב-קראקא,  מגור.  אלטר  ליב 
מהדורה   .1905-1908 תרס"ה-תרס"ח 
בחמישה  חלקים  חמישה  ראשונה. 

כרכים.
אריה  יהודה  רבי  האדמו"ר  המחבר, 
אנצי'  )תר"ז-תרס"ה,  מגור  אלתר  ליב 
האדמו"ר  ח-טז(  עמ'  ב',  לחסידות 
גור.  חסידות  אדמו"רי  בשושלת  השני 
ומנהיגי  החסידות  אדמו"רי  מגדולי 
הנהגתו  תחת  אשר  בדורו,  היהדות 
הגדולה  לחסידות  גור  חסידות  הפכה 
והמשפיעה ביותר בפולין. נודע לדורות 
על שם סדרת ספריו "שפת אמת", על 

הש"ס ועניינים נוספים.
בעמקותו  נודע  אמת"  "שפת  הספר 
ברזל  צאן  לנכס  והפך  ובמקוריותו, 
הוא  התורה.  על  החסידות  ספרי  בין 

כנראה הספר החסידי הנפוץ ביותר שהתקבל בכל חוגי היהדות, גם בקרב קהילות שאינן נמנות 
נבחר  "שפת אמת"  נוספות. השם  וקהילות  הליטאי  הישיבות  בעולם  כגון  החסידי,  הציבור  על 

מהפסוק "שפת אמת תכון לעד" שבו השתמש במאמרו האחרון, כמה שבועות קודם לפטירתו.
חמישה כרכים. בראשית: 3, 283-5 עמ'. חסר ]1[ עמ' אחרון עם "לוח הטעות והתיקון". שמות: 
239, ]1[ עמ'. ויקרא: 213, ]1[ עמ'. במדבר: ]2[, 202 עמ'. דברים: ]2[, 240 עמ'. 25-24 ס"מ. ארבעה 
מהכרכים נדפסו על נייר יבש. מצב כללי טוב. כתמים )כתמים רבים בחלק מהדפים(. סימני עש. 

קרעים בשולי הדפים. דף השער של כרך ויקרא מנותק. רישומים וחותמות. כריכות חדשות.
בכרך בראשית נדפסו חלק מאותיות השער בדיו זהובה.

פתיחה: $300 

136. Sidrei Taharot on Tractate 
Kelim – The "Talmud" Compiled 
by the Rebbe of Radzin – 
Józefów, 1873 – First Edition – 
Map of Eretz Israel – Stamp of 
the Author – Incomplete Copy
Sidrei Taharot on Tractate Kelim, 
by Rebbe Gershon Chanoch Henich 
Leiner, rabbi of Radzin (Radzyń 
Podlaski). Józefów, 1873. First 
edition.
Sidrei Taharot is an original, 
comprehensive and brilliant work 
on Tractate Kelim. Since there is 
neither Babylonian nor Jerusalem 
Talmud on Tractate Kelim, the 
author compiled a kind of Gemara, 
comprised of all the teachings in the Babylonian Talmud, Jerusalem Talmud and 
Midrashim pertaining to each Mishnah in this tractate. The text of the Mishnah and 
"Gemara" are flanked by two commentaries from the author and compiler – one 
lengthy and one brief. The work is also structured in a similar style to that of the 
Talmud. 
A great controversy arose at the time surrounding this work. Concerned that a 
composition so closely resembling the Gemara might eventually be mistaken as an 
integral part of the Talmud, some of the rabbis of Vilna issued a public statement 
against it. On the other hand, the work earned the approbations of many of the leading 
Torah scholars of the generation.
Map of Eretz Israel at the end of the book (folded plate), with stamp of the author: 
"Gershon Chanoch Henich Leiner, son of the holy rabbi of Izhbitza".
Incomplete copy. [10], 433, 461-540, 543-544 pages + [1] plate. Lacking pages 437-460 
(12 leaves). Approx. 36 cm. Good condition. Stains. Minor marginal wear and tears 
to some leaves. Map in fair condition, with open tears and creases (left side of map 
damaged, with loss). New binding.
Stefansky Chassidut, no. 434.

Opening price: $500

136b
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138. Imrei Emet (Eger) – Lublin, 
1902-1903 – First Edition
Imrei Emet, homiletics on the five 
books of the Torah, Parts I & II, by 
Rebbe Yehuda Leib (Leibele) Eger 
of Lublin. Lublin, [1902-1903]. First 
edition. Two parts in one volume.
Ownership inscriptions and other 
inscriptions on the endpapers, 
including: "…belongs to 
the young Torah scholar, of 
distinguished lineage, Tzemach 
David Eger" – R. Tzemach David 
Eger, son of Rebbe Avraham of 
Lublin, publisher of this book and 
son of the author.
Two parts in one volume. Part I: 
[1], 156; 34, [2] pages. Part II: 166; 
38, [2] pages. Originally with two 
title pages for each part. This copy 
lacking first title page of part I 
(likewise in the NLI copy). 26 cm. 
Wide margins. Slightly dry paper. 
Overall good condition. Stains. Minor worming. Old binding, damaged and worn. 

Opening price: $300

138. ספר אמרי אמת )איגר( - לובלין, תרס"ב-תרס"ג - מהדורה ראשונה
ספר אמרי אמת, דרושים על חמישה חומשי תורה, חלק ראשון ושני, מאת האדמו"ר רבי יהודה ליב 
בכרך  חלקים  שני  ראשונה.  1902-1903[. מהדורה  ]תרס"ב-תרס"ג  לובלין,  מלובלין.  אייגר  )לייבל'ה( 

אחד.
רישומי בעלות ורישומים נוספים בדפי הבטנה, ביניהם: "זה הספר הקדוש... שייך להאברך בנש"ק וכו' 
צמח דוד אייגר", "זה הספר הקדוש שייך להאברך צמח דוד בהרה"ק שליט"א מלובלין פה וויסקיט". 
רבי צמח דוד אייגר היה בנו של האדמו"ר רבי אברהם מלובלין, מו"ל הספר שלפנינו ובנו של המחבר. 
שני חלקים בכרך אחד. חלק ראשון: ]1[, 156; 34, ]2[ עמ'. חלק שני: 166; 38, ]2[ עמ'. במקור מופיעים 
בעותק  גם  )כך  דף השער הראשון של החלק הראשון  בעותק שלפנינו חסר  לכל חלק.  שני שערים 
הספריה הלאומית(. 26 ס"מ. שוליים רחבים. נייר מעט יבש. מצב כללי טוב. כתמים. סימני עש קלים. 

כריכה ישנה, פגומה ובלויה. 

פתיחה: $300 

137. 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.
Five volumes. Bereshit: 3, 5-283 pages. Lacking final [1] leaf of errata. Shemot: 
239, [1] pages. Vayikra: 213, [1] pages. Bamidbar: [2], 202 pages. Devarim: [2], 
240 pages. 24-25 cm. Dry paper in four volumes. Overall good condition. Stains 
(some leaves with many stains). Worming. Marginal tears. Title page of Vayikra 
detached. Inscriptions and stamps. New bindings.
Title page of Bereshit printed in black and gold. 

Opening price: $300

138



116

מרץ 2021

Chassidic Books – Breslovספרי חסידות - ברסלב

 

139. ספר קיצור ליקוטי מהר"ן - ברסלב, תקפ"א - מהדורה שניה שנדפסה בביתו של רבי נתן מברסלב
ספר קיצור ליקוטי מהר"ן, "מלא מוסר ויראת ה' והנהגות טובות וישרות, נפלאות ונוראות, היוצאים מן המאמרים הנפלאים, המובאים בספר הגדול ליקוטי 
מוהר"ן", מתורת רבי נחמן מברסלב, בעריכת תלמידו רבי נתן שטרנהרץ - מוהרנ"ת מברסלב. ]ברסלב, תקפ"א 1821. נדפס בדפוס הביתי של רבי נתן[. 

מהדורה שניה.
בספר שלפנינו ליקט רבי נתן, מתוך הספר "ליקוטי מוהר"ן" של רבו הגדול, את העניינים המעשיים השייכים לעבודת ה'. הערכים שבספר נערכו ע"פ סדר 
התורות שב"ליקוטי מוהר"ן" )ולא ע"פ סדר הא-ב כפי שעשה בספרו "ליקוטי עצות"(. הספר שלפנינו נדפס לאחר פטירת רבי נחמן, אך כתיבתו החלה 
בחייו בשנת תקס"ה. על כך מספר רבי נתן בהקדמתו לספר: "כי רוב דברי הכרך הזה היו למראה עיני רבינו זצוק"ל והוטבו בעיניו". בספרו "ימי מוהרנ"ת" 
הוא מפרט יותר על כך: "בשנת תקס"ה... צוה עלי ללקט מתורותיו העצות והע]ו[בדא שיוצא מכל תורה ותורה... והוטב בעיניו, והוא הספר 'קצור לקוטי 
מוהר"ן'. כשקרא בו, נענע בראשו ואמר בזה הלשון: א שיין צעטיל ]=פתקה יפה[, והבנתי שהוטבו מאד בעיניו הדברים הנאמרים שם, והיה כוסף מאד 

שנזכה לקימם באמת. אשרי שיאחז בהם" )מהדורת ירושלים תשמ"ב, עמ' יב, אות ז(.
את המהדורה הראשונה של הספר הדפיס רבי נתן במאהלוב בקיץ תקע"א, בתוך שנת האבל על רבו. את המהדורה שלפנינו הדפיס כעשור לאחר מכן, 
בבית הדפוס שהקים בביתו בברסלב )את הדפוס הקים רבי נתן בשנת תקע"ט והוא נסגר עקב הלשנה בשנת תקפ"ד(. במהדורה שלפנינו נוספו בהקדמה 

מספר שורות בסוגריים.
פו דף. דף אחרון חסר )הושלם בצילום(. 12.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. בדפים האחרונים קרעים קטנים בשולי הדפים וחיתוך דפים על גבול הטקסט. 

כריכה חדשה.
מקום ושנת הדפוס על פי: ג' שלום, אלה שמות ספרי מוהר"ן, ירושלם תרפ"ח, עמ' 33; א' יערי, לקוטים ביבליוגרפיים-קרית ספר, כרך יג, תרצ"ו-תרצ"ז, 

עמ' 532.
סטפנסקי חסידות, מס' 525.

פתיחה: $1000

139. Kitzur Likutei Moharan – Breslov, 1821 – Second Edition, Printed in the Home of Rabbi Natan of Breslov
Kitzur Likutei Moharan, "filled with ethics, fear of G-d, good, correct, wonderful and awesome practices, which emerge from 
the remarkable essays printed in Likutei Moharan", from the teachings of R. Nachman of Breslov, edited by his disciple R. 
Natan Sternhartz – Moharnat of Breslov. [Breslov (Bratslav): printed in the home of R. Natan, 1821]. Second edition.
This book contains selections of practical worship of G-d, which R. Natan compiled from the book Likutei Moharan of his 
illustrious teacher. The entries in this book follow the order of their appearance in Likutei Moharan (rather than alphabetical 
order, as in Likutei Etzot). This book was published after the passing of R. Nachman, but R. Natan began writing it already 
in R. Nachman's lifetime, in 1805. 
The first edition of the book was printed by R. Natan in Mohilev (Mohyliv-Podilskyi) in summer 1811, during the year of 
mourning following the passing of his teacher. This edition was printed a decade later, in the printing press which R. Natan 
established in his home in Breslov (R. Natan set it up in 1819, and it was shut down in 1824 after being reported to the 
authorities). In this edition, several lines were added to the preface in parentheses.
86 leaves. Lacking last leaf (replaced in photocopy). 12.5 cm. Good condition. Some stains. Final leaves trimmed close to text, 
and with small marginal tears. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 525.

Opening price: $1000
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אורח   - מברסלב(  )מוהרנ"ת  הלכות  לקוטי  ספר   .140
 - ראשונה  מהדורה   - תר"ג  יאסי,   - ראשון  חלק  חיים, 

הכרך היחיד שנדפס בחיי רבי נתן - ווריאנט נדיר

ספר לקוטי הלכות, אורח חיים, חלק ראשון, הלכות השכמת הבוקר 
על  ערוך,  השלחן  סימני  סדר  על  הלכות  ביאורי  תפלה,  הלכות   -
דרך עבודת ה', מיוסד על תורת רבי נחמן מברסלב, מאת רבי נתן 
תר"ג  ]יאסי,  נחמן.  רבי  של  המובהק  תלמידו  )מוהרנ"ת(,  מברסלב 

1843[. דפוס רבי ישראל אברהם סג"ל. מהדורה ראשונה.
מברסלב  נתן  רבי  בחיי המחבר  שנדפס  היחיד  הוא  הכרך שלפנינו 
תלמידו  פטירתו.  לאחר  נדפסו  הנוספים  הכרכים  )תק"מ-תר"ה(. 
המובהק של רבי נתן - רבי נחמן חזן מטולטשין )תקע"ד-תרמ"ד( היה 
הוא עסק במסירות עצומה בהעתקת  לדפוס.  זה שערך את כתביו 
כתבי רבו רבי נתן, בהכנתם לדפוס ובהדפסתם. בנו של רבי נחמן, 
רבי אברהם מטולטשין, בעל "ביאור הליקוטים", מספר בכתביו על 
ועל המסירות שבה עסק בעריכת הכתבים לדפוס,  נחמן  רבי  אביו 
"ספרי  אלוקית:  התנוצצות  להרגיש  זכה  הכתיבה  במהלך  כי  ועל 
לקוטי הלכות... וברוב הרגשת אבי ז"ל שזכה להרגיש בהם, קבל על 
עצמו עניות מופלג ועצום כמה שנים, וטרח ויגע להעתיק כל הששה 
פרס  זה  על  קבל  ולא  מהם...  לדפוס  ראויים  שיהיו  באופן  כרכים 
ומעות ממוהרנ"ת ז"ל אפילו פרוטה אחת... ושמעתי מאתו, שבעת 
גמרו את כתיבת ספרי לקוטי הלכות, שאל אותו פעם אחת מוהרנ"ת 
והיה  הן!  לו:  והשיב  אלוקות?...  התנוצצות  בספרי  ההרגשת  ז"ל: 
אלוקות  והתנוצצות  הרגשתו  ברוב  פעמים  שכמה  מדבריו,  מבואר 

שזרחה עליו, מחמת זה הוכרח להניח את הקולמוס מתוך ידו ולפסוק לגמרי מהכתיבה". בהמשך מספר רבי אברהם על תלאות 
ההדפסה שעבר אביו בהדפסת הכרך שלפנינו: "ואחר כך חגר את מתניו להדפיס על-כל-פנים את הכרך הראשון, אורח חיים חלק 
א', אבל על זה נתעורר מוהרנ"ת ז"ל לתן לו קצת על הוצאות הדרך לעיר יאס שבמדינות וואלאכייא. וזוגתו... נסעה לברסלב להודיע 
למוהרנ"ת ז"ל, שאם לא יספיקה על-כל-פנים בלחם צר ומים לחץ, תגווע חס ושלום ברעב היא וזרעה... ואבי ז"ל בעצמו, בכל משך 
הדרך הרבה מאד לצמצם ולמעט בהוצאות, וגם בתחילת הדרך הלך רגלי כמה פעמים, כי גם הוצאת הדפוס בעצמה היתה קשה 

וכבד על מוהרנ"ת ז"ל, כפי עוצם עניותו והסתרתו מאנשי תבל" )כוכבי אור, ירושלים, תשס"ט, עמ' רפב-רפג(.
]2[, קיז, ]1[ דף. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. פגעי עש בכמחצית מדפי הספר, עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 273.
לפנינו ווריאנט נדיר ביותר, ובו נדפס בדף השער: "בדפוס של ה"ה הנגיד מוה' ר' ישראל אברהם מדפוס ]![ סג"ל". לא ידוע על 
עותקים אחרים של חלק ראשון בהם נדפס שם המדפיס )גרשם שלום רשם על העותק הפרטי שלו, שהוא ראה חלק שני שבו נדפס 
שם מדפיס זה(. שמו של המדפיס, רבי ישראל אברהם סגל, ידוע מספרים אחרים שנדפסו בבית דפוסו ביאסי בשנת תר"ג )ראה: 
יצחק יודלוב, "מהדורה ראשונה של 'לקוטי הלכות', חלק אורח חיים, מאת ר' נתן שטרנהרץ", קרית ספר, תשמ"ח-תשמ"ט, עמ' 934(.

פתיחה: $1000

140. Likutei Halachot (Moharnat of Breslov) – Orach 
Chaim, Part I – Iași, 1843 – First Edition – Only 
Volume Printed in the Lifetime of R. Natan – Rare 
Variant
Likutei Halachot, Orach Chaim, Part I, laws pertaining to 
morning rituals – laws of prayers, explanation of halachot 
following the sequence of the chapters in the Shulchan 
Aruch, based on the teachings of R. Nachman of Breslov, 
by R. Natan of Breslov (Moharnat), close disciple of R. 
Nachman. [Iași]: R. Yisrael Avraham Segal, [1843]. First 
edition.
This volume is the only one published in the lifetime of 
the author, R. Natan of Breslov (1780-1844). R. Natan's 
writings were arranged for print by his close disciple, 
R. Nachman Chazan of Tulchyn (1813-1884), who with 
great devotion copied the writings of his teacher R. 
Natan, preparing them for print, and publishing them. R. 
Nachman's son, R. Avraham of Tulchyn, author of Biur 
HaLikutim, describes his father's dedication to the task of 
preparing the books for print, and attests that his father 
merited feeling Divine Inspiration during the course of his 
work.
[2], 117, [1] leaves. 22 cm. Good-fair condition. Stains. 
Worming to approx. half of the leaves, affecting text. New 
binding.
Stefansky Chassidut, no. 273.
This is a very rare variant, with printer's name on title 
page: "Printing press of the influential R. Yisrael Avraham 
Madpis Segal". Other copies of Part I with the name of 
the printer are unknown (Gershom Scholem wrote on his 
own private copy that he saw Part II with the name of 
this printer). The name of the printer, R. Yisrael Avraham 
Segal, is known from other books printed in his printing 
press in Iași in 1843 (see: Yitzchak Yudlov, "First edition of 
Likutei Halachot, Orach Chaim, by R. Natan Sternhartz", 
Kiryat Sefer, 1988-1989, p. 934).

Opening price: $1000
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141. ספר לקוטי הלכות )מוהרנ"ת מברסלב( - שלושה כרכים - יאסי-זולקווא, תר"ג-תר"ח - מהדורה ראשונה
חלקי  ארבעת  סדר  על  וחידושים  ביאורים  הלכות,  לקוטי  ספר 
נחמן  רבי  תורת  על  מיוסד  ה',  עבודת  דרך  על   - ערוך  שולחן 
מברסלב, מאת רבי נתן ברסלב )מוהרנ"ת(, תלמידו המובהק של 
שלושה   .]1843[-1848 ]תר"ג-תר"ח[  ]יאסי[-זולקווא,  נחמן.  רבי 

)מתוך שבעה( חלקים, בשלושה כרכים. מהדורות ראשונות.
לפנינו שני החלקים הראשונים של החיבור על חלק אורח חיים, 
וחלק יורה דעה. החלק הראשון שלפנינו הוא החלק היחיד שנדפס 

בחיי המחבר )ראה להלן(.
"ליקוטי הלכות" הוא מן החיבורים המיוחדים בתורת ברסלב, בו 
נותן רבי נתן מברסלב ביאור חסידי וקבלי, עם הנהגות מעשיות 
לעבודת השם, על סדר הסימנים והסעיפים בשולחן ערוך, על פי 
דרכו המיוחדת של רבו - רבי נחמן מברסלב. מוהרנ"ת התבטא 
"התנוצצות  הורגשה  ובכתיבתם  בעריכתם  כי  אלו,  ספריו  על 
אלוקית". גם בנו של רבי נחמן חזן מטולטשין )עורך הספרים, ראה 
להלן(, סיפר על אביו: "שכמה פעמים ברוב הרגשתו והתנוצצות 
אלוקות שזרחה עליו, מחמת זה הוכרח להניח את הקולמוס מתוך 

ידו ולפסוק לגמרי מהכתיבה" - ראה להלן.
הראשון  החלק  שנה.  כעשרים  פני  על  נמשך  ההדפסה  תהליך 
בלבד נדפס בחיי המחבר רבי נתן מברסלב, בעיר יאסי, והחלקים 
הבאים נדפסו לאחר פטירתו, בזולקווא ובלמברג )לבוב(. ספרים 
אלו זכו למהדורות רבות כבר בשנים הראשונות לאחר הדפסתם. 

עד ימינו אלה נדפסות מהדורות נוספות לספר קדוש זה.
רבי נחמן חזן מטולטשין )תקע"ד-תרמ"ד( - תלמידו המובהק של 
במסירות  עסק  הוא  לדפוס.  כתביו  את  שערך  זה  היה  נתן,  רבי 
עצומה בהעתקת כתבי רבו רבי נתן, בהכנתם לדפוס ובהדפסתם. 
בנו של רבי נחמן, רבי אברהם מטולטשין, בעל "ביאור הליקוטים", 
מספר בכתביו על אביו רבי נחמן ועל המסירות שבה עסק בעריכת 
הכתבים לדפוס, ועל כי במהלך הכתיבה זכה להרגיש התנוצצות 
שזכה  ז"ל  אבי  הרגשת  וברוב  הלכות...  לקוטי  "ספרי  אלוקית: 
להרגיש בהם, קבל על עצמו עניות מופלג ועצום כמה שנים, וטרח 
ויגע להעתיק כל הששה כרכים באופן שיהיו ראויים לדפוס מהם... 

ולא קבל על זה פרס ומעות ממוהרנ"ת ז"ל אפילו פרוטה אחת... 
הלכות,  לקוטי  ספרי  כתיבת  את  גמרו  שבעת  מאתו,  ושמעתי 
שאל אותו פעם אחת מוהרנ"ת ז"ל: ההרגשת בספרי התנוצצות 
פעמים  שכמה  מדבריו,  מבואר  והיה  הן!  לו:  והשיב  אלוקות?... 
ברוב הרגשתו והתנוצצות אלוקות שזרחה עליו, מחמת זה הוכרח 
להניח את הקולמוס מתוך ידו ולפסוק לגמרי מהכתיבה". בהמשך 
בהדפסת  אביו  שעבר  ההדפסה  תלאות  על  אברהם  רבי  מספר 
הכרך הראשון שלפנינו: "ואחר כך חגר את מתניו להדפיס על-
זה  על  אבל  א',  חלק  חיים  אורח  הראשון,  הכרך  את  כל-פנים 
ז"ל לתן לו קצת על הוצאות הדרך לעיר יאס  נתעורר מוהרנ"ת 
שבמדינות וואלאכייא. וזוגתו... נסעה לברסלב להודיע למוהרנ"ת 
תגווע  ומים לחץ,  צר  על-כל-פנים בלחם  יספיקה  לא  ז"ל, שאם 
חס ושלום ברעב היא וזרעה... ואבי ז"ל בעצמו, בכל משך הדרך 
הלך  הדרך  בתחילת  וגם  בהוצאות,  ולמעט  לצמצם  הרבה מאד 
רגלי כמה פעמים, כי גם הוצאת הדפוס בעצמה היתה קשה וכבד 
על מוהרנ"ת ז"ל, כפי עוצם עניותו והסתרתו מאנשי תבל" )כוכבי 

אור, ירושלים, תשס"ט, עמ' רפב-רפג(. 
המחבר, רבי נתן שטרנהארץ מנמירוב - מוהרנ"ת מברסלב )תק"מ-
תר"ה 1780-1844(, תלמידו המובהק ומפיץ תורתו של האדמו"ר 
פטירת  לאחר  ברסלב  חסידות  של  ומנהיגה  מברסלב,  נחמן  רבי 
לרבינו  ובדומה  "תלמיד",  של  מובהקת  דמות  בחייו  גילם  רבו. 
חיים ויטאל שהיה מפיץ ומגלה תורת רבו האר"י, כך גם רבי נתן 
היה מגלה ומפיץ תורת רבו לכל העולם. ערך והדפיס את חיבורי 
רבו )בהם: ליקוטי מוהר"ן, ספר המידות, סיפורי מעשיות, ועוד(. 
מסופר כי רבי נחמן אמר כי לולא רבי נתן לא היה נשאר אפילו 
דף אחד מספריו. חיבוריו הם פיתוח וביאור לתורת רבו מוהר"ן. 
נתן  רבי  הלכות".  "ליקוטי  היא הספר שלפנינו  העיקרית  יצירתו 
נודע מנעוריו כלמדן מופלג, עובד ה' במסירות נפש ובהתעוררות 
נכתבו  תולדותיו  בישראל.  נודעו  וקדושתו  תפילותיו  גדולה. 
תולדות   - ובמים  "באש  ובספר  מוהרנ"ת"  "חיי  בספר  בהרחבה 

מוהרנ"ת", ירושלים, תשנ"ו.

כרך 1 )אורח חיים חלק א(: ]2[, קיז, ]1[ דף. כרך 2 )אורח חיים 
חלק ב(: קח; סו דף. חסרים דפים נה-נו של הספירה השניה. חלק 
מהדפים נכרכו שלא במקומם. כרך 3 )יורה דעה(: ]2[, רסז דף. דף 
]צ"ל:  נכרכו בטעות לאחר דף מג  ודף ההקדמה שאחריו  השער 
מד[. גודל ומצב משתנים. כתמים ובלאי. סימני עש וקרעים )עם 

פגיעה בטקסט במספר דפים(. חותמות. כריכות חדשות. 
סטפנסקי חסידות, מס' 273-274, ו-276.

פתיחה: $1000
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ספרי חסידות – ברסלב

141. Likutei Halachot (Moharnat of Breslov) 
– Three Volumes – Iași-Zhovkva, 1843-1848 – 
First Edition
Likutei Halachot, explanations and novellae 
following the order of the four sections of 
Shulchan Aruch, based on the teachings of R. 
Nachman of Breslov, by R. Natan of Breslov 
(Moharnat), close disciple of R. Nachman. [Iași]-
Zhovkva, [1843]-1848. Three (of seven) parts, in 
three volumes. First editions.
The present volumes comprise the first two parts 
on Orach Chaim, and the Yoreh De'ah part. The 
first part was the only one printed in the lifetime 
of the author. 
Likutei Halachot is one of the most important 
compositions of Breslov teachings, wherein R. 
Natan of Breslov gives Chassidic and kabbalistic 
explanations, together with practical guidelines 
of conduct in G-d's service, arranged in the order 
of the laws in Shulchan Aruch – following the 
unique approach of his teacher, R. Nachman of 
Breslov. Moharnat testified that while compiling 
and writing these books, he experienced "a Divine 
shine".
Vol. I (Orach Chaim part I): [2], 117, [1] leaves. 
Vol. II (Orach Chaim part II): 108; 66 leaves. 
Lacking leaves 55-56 of second sequence. Some 
leaves bound out of sequence. Vol. III (Yoreh 
De'ah): [2], 267 leaves. Title page and preface leaf 
mistakenly bound after leaf 43 [i.e. 44]. Size and 
condition vary. Stains and wear. Worming and 
tears (affecting text of several leaves). Stamps. 
New bindings.
Stefansky Chassidut, nos. 273-274 and 276.

Opening price: $1000

רבות  הגהות   - תרצ"ו  ירושלים  מוהר"ן,  ליקוטי   .142
בעניינים נסתרים

ספר ליקוטי מוהר"ן, קמא ותנינא, מהאדמו"ר רבי נחמן מברסלב. 
ירושלים, תרצ"ו ]1936[.

ורישומים בכתב-יד,  בגליונות הספר ובדפי הכריכה מאות הגהות 
גילויי  וחסידות;  קבלה  בענייני  הערות  במיוחד:  מעניין  תוכן  עם 
עתידות, חישובי קץ וענייני גאולה ומשיח; העתקת דברים מ"מגילת 
בשם  חסידיות  שמועות  ז"ל";  רבינו  של  הנסתר  הספר   - נסתרים 
אומרם; רישומי לידות מהשנים תשי"א-תשי"ט. הכותב לא מזוהה.

קכב דף; ]1[, מד דף. 27 ס"מ. מצב טוב-בינוני. בלאי וקרעים, כתמים 
)בהם כתמי רטיבות(. כריכה ישנה, פגומה.

פתיחה: $300 

142. Likutei Moharan, Jerusalem, 1936 – Many 
Kabbalistic Glosses
Likutei Moharan, Kama and Tinyana, by Rebbe 
Nachman of Breslov. Jerusalem, 1936.
Hundreds of handwritten glosses and inscriptions, 
with particularly noteworthy contents: kabbalistic 
and Chassidic comments; revelations of the future, 
messianic calculations, transcript of teachings from 
"Megillat Nistarim – the hidden book of Rabbenu", 
and more. Unidentified writer.
122 leaves; [1], 44 leaves. 27 cm. Good-fair condition. 
Wear and tears, stains (including dampstains). Old 
binding, damaged.

Opening price: $300
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143. אוסף ספרים ענק - חסידות ברסלב
ברסלב.  חסידות  מספרי  ספרים  כ-160  של  ענק  ספרים  אוסף 

]מקומות הדפסה שונים, המאות ה-19-20[. 
חוברות  ספרים,  כ-160  הכולל  במיוחד,  גדול  ספרים  אוסף 
באוסף  הדורות.  לאורך  ברסלב  חסידות  מספרי  וקונטרסים, 
מהדורות רבות של ספרי היסוד של חסידות ברסלב, בהם הספרים 
"ליקוטי מוהר"ן", "ליקוטי תפילות", "ליקוטי הלכות", "השתפכות 
"סיפורי  הר"ן",  ו"שיחות  הר"ן"  "שבחי  נפש",  ו"משיבת  הנפש" 
עם  ספרים  גם  כולל  האוסף  ועוד.  הכללי",  "תיקון  מעשיות", 
ליקוטים שונים מתורת ברסלב וכן ספרים עם תיקונים והנהגות 
שונות, ספרים עם פירושים על כתביו של רבי נחמן מאת גדולי 
מברסלב,  נחמן  רבי  אודות  מחקר  ספרי  ומספר  ברסלב,  חסידות 

חייו ותורתו.
בין הספרים:

· ספר זמרת הארץ, ענייני קדושת ארץ ישראל, מלוקטים ומיוסדים 
על ספרי רבי נחמן מברסלב ובפרט על ספר ליקוטי מוהר"ן. לבוב, 

]תרל"ו[ 1876. מהדורה ראשונה.
· ספר תיקון הכללי. ירושלים, תרנ"ג ]1893[. דפוס אברהם משה 

לונץ. שער בדיו מוזהבת. 

לקוטי  בספר  הנמצאים  נפלאים  מאמרים  עינים,  מאיר  ספר   ·
הלכות. ירושלים, תרס"ט ]1909[. 

תרפ"ד  וורשא,  מברסלב.  נחמן  רבי  מאת  מוהר"ן,  לקוטי  ספר   ·
עם  ירוקה  בדיו  מודפס  הראשון  חלק,  לכל  שערים  שני   .]1924[
איור נחל וצמחייה. בצדו השני של השער הראשון, איור ציון קברו 

של רבי נחמן מברסלב.
· שיר ידידות, לכבוד רבי נחמן ותלמידו רבי נתן, מאת רבי יחיאל 

מנדל ממדוודיבקה. וורשא, תרפ"ה ]1925[. 
שארית  דפוס   .]1947 תש"ז  ]רגנסבורג,  מוהר"ן.  לקוטי  ספר   ·

הפליטה )צילום של מהדורת אפטא תרצ"ח(. 
· ספר שבחי הר"ן עם שיחות הר"ן. גרמניה, תש"ז ]1947[. דפוס 

כתר )שארית הפליטה(. 
· וספרים רבים נוספים. 

כ-160 ספרים, חוברות וקונטרסים. חלקם מופיעים מספר פעמים. 
גודל ומצב משתנים.

רשימה מפורטת תשלח לכל דורש.

פתיחה: $2000

143. Large Collection of Books – Breslov 
Chassidut
Large collection comprising approximately 160 
Breslov Chassidic books. [Various places of printing, 
19th-20th centuries].
Particularly large collection of Breslov Chassidic 
books and booklets. The collection includes many 
classic Breslov works, including Likutei Moharan, 
Likutei Halachot, Shivchei HaRan, Sichot HaRan, 
Sipurei Maasiot, Tikkun HaKlali and others. The 
collection also includes books with various selections 
of Breslov teachings, as well as anthologies of 
Tikkunim and customs, commentaries on the 
writings of R. Nachman by prominent Breslov 
Chassidim, and studies about R. Nachman, his life 
and teachings. 
Approx. 160 books and booklets, including 
duplicates. Size and condition vary.
A detailed list will be sent upon request.

Opening price: $2000
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ספרי חסידות - חב"ד

 - תקנ"ט  זולקווא,   - תניא  אמרים  ליקוטי  ספר   .144
מהדורה ראשונה של אגרת התשובה מהדורה קמא

ספר ליקוטי אמרים - תניא, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן 
מלאדי. זולקווא, ]תקנ"ט 1798[. 

בשער הספר: "תניא והוא ספר ליקוטי אמרים... והוספנו בו נופך... 
מהגאון... הרב המחבר נר"ו, והוא לבאר מהות התשובה וענינה, 
והוא חלק שלישי אשר לא היה בראשוני' הנדפס בסלאוויטא..." 

]המילה "בסלאוויטא" מודגשת בשער[. 
המחבר,  בחיי  התניא  ספר  של  שניה  הדפסה  היא  זו  מהדורה 
וכנראה נדפסה ללא ידיעתו. מהדורה זו היא הראשונה שנדפסה 
מחוץ לגבולות רוסיה. במהדורה זו נדפסו לראשונה בסוף הספר 
פרקי "אגרת התשובה" - מהדורה קמא )בשקלוב תקס"ו הדפיס 

המחבר את "אגרת התשובה" מהדורה בתרא(. 
למעשה, זו הפעם הראשונה שניתן לספר השם "תניא", שלאחר 
"ליקוטי  הספר  נקרא  הראשונה  במהדורה  כל.  בפי  נתקבע  מכן 

אמרים" בלבד.
"...יד  בסוף הספר כותב המביא לבית הדפוס רבי יעקב מבראד: 
שלוחה אלי מרבים וכן שלמים, ונפשם בשאלתם ממני להתעסק 
נעולות...  ודלתותיה  אחרת  במדינה  נדפס  אשר  הזה  הק'  בספר 

ולסבה זו לא הובאו הספרים ההם למדינתנו" )גליציה-פולין(. 
מרגלית  "אמר המתעסק:  נדפס:  סז/1[  ]דף  אגרת התשובה  לפני 
טובה היתה בידי מהגאון המחבר נר"ו, קונטרס בכ"י מדבר מעניני 

תשובה, ולזכות את הרבים העליתיו על מזבח הדפוס". 
גדולי הרבנים.  ניתנו שתי הסכמות חשובות מאת  זו  למהדורה 
זולקווא,  אב"ד  מייזליש  הירש  צבי  משה  רבי  מאת  הראשונה 
של  ]חתנו  קראקא  אב"ד  מלבוב  הלוי  יצחק  רבי  מאת  והשניה 
אב"ד  שאול  רבי  של  וגיסו  אמשטרדם  אב"ד  ליב  אריה  רבי 

אמשטרדם[. 
על נתינת ההסכמה הראשונה מספר רבי יצחק שמשון מייזליש 
אב"ד טשרנוביץ, נכדו של רבי משה צבי הירש, בהסכמה לסידור 
טליא  הוינא  כד  "נהירנא  תרי"ג(:  )טשרנוביץ  הזקן  האדמו"ר 
תפארת  הגדול  הנשר  אאזמו"ר  כבוד  ברכי  על  קדש,  בחצרות 
מייזליש  הירש  צבי  משה  מו"ה  האמיתי...  הגאון  הרב  ישראל 
זצוקללה"ה אבד"ק זאלקווא והגליל, הייתי שם בעת ניתן מהודו 

הסכמה על ס' התניא אשר נדפס אז בק"ק זאלקווא, בהיותו חי 
אותו צדיק תמים הגאון האמיתי הקדוש הנ"ל המחבר ס' התניא, 

כי נשא תהלתו למשגב מאד". 
אב"ד  מלבוב  הלוי  יצחק  רבי  מאת  נתנה  השניה  ההסכמה 
היה  הלוי  יצחק  רבי  לחסידות.  המתנגדים  מגדולי  קראקא, 
מראשי החותמים על חרם נגד החסידים בקראקא בשנת תקמ"ו, 
ובהוראתו נשרף ספר צוואת הריב"ש )חסידים ומתנגדים, מרדכי 
מגדרו  יצא  זה  בספר  ואילו   ,)135 עמ'  ב',   ;139 עמ'  א'  וילנסקי, 
בהסכמתו, והוא מפליג בשבח המחבר וספרו, ואלו דבריו: "...ראו 
לצד  מלין  וקדיש,  עיר  יצאו מפי  נפלאים אשר  דברים  ה'...  דבר 
עילאה ימלל, יהב חכמה לחכימין, הפליא עצה הגדיל תושיה... 

בכרך הגדול והנורא הזה, ס' לקוטי אמרים אשר פי השם יקבנו 
תניא קדישא. ומגודל ענוותו לא נודע שם המחבר, אמנם מכותלי 
שנים  ובקראי  קדוש,  אלקים  איש  הוא  שהמחבר  הצצתי  דבריו 
עיני  מאירים  שהמה  הקדושים  בדבריו  בינותי  דלתות,  ושלשה 

השכל באור צח ומצוחצח, חכו ממתקים...".
]3[, ב-עד דף. 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 623; מונדשיין, ספר התניא, ביבליוגרפיה, 

ב, עמ' 36-43.

פתיחה: $2500
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144. Likutei Amarim – Tanya – Zhovkva, 1798 – First Edition of Igeret HaTeshuva 
Mahadura Kama
Likutei Amarim Tanya, by Rebbe Shneur Zalman of Liadi. Zhovkva, [1798].
This edition is the second printing of the Tanya in the author's lifetime, and was presumably 
printed without his knowledge. This is the first edition containing chapters of Igeret HaTeshuva – 
Mahadura Kama, printed at the end of the book. 
This is actually the first time the book was titled Tanya, a title used ever since. In the first edition, 
the book was named only Likutei Amarim. 
This edition earned two important approbations from prominent rabbis. The first one from R. 
Moshe Tzvi Hirsh Meisels Rabbi of Zhovkva, and the second from R. Yitzchak HaLevi of Lviv, 
rabbi of Kraków (R. Yitzchak HaLevi was a foremost opponent of Chassidut, however in this 
approbation, he praises the book and the author).
[3], 2-74 leaves. 18 cm. Good condition. Minor stains. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 623.

Opening price: $2500

145. ספר לוח ברכת הנהנין - זולקווא, תקס"א - המהדורה שנדפסה בחיי המחבר האדמו"ר הזקן 
בעל התניא

זולקווא,  - בעל התניא.  זלמן מלאדי  ידים, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור  נטילת  לוח ברכת הנהנין, עם סדר  ספר 
]תקס"א 1801[. המילים "בק"ק שקלאוו" מובלטות בהגדלה בשער, ואילו מקום הדפוס "זאלקווא" נדפס באותיות קטנות. 
מהדורה שנדפסה בחיי המחבר, האדמו"ר הזקן בעל התניא. לוח ברכת הנהנין נדפס בחיי האדמו"ר במספר מהדורות, 

אך רובן לא שרדו ומחלקן שרד עותק אחד בלבד. 
"לוח ברכת הנהנין" נועד להביא בקצרה את פסקי הלכות ברכות כהכרעת האדמו"ר הזקן. הביבליוגרף ר' חיים ליברמן 
העלה השערה כי החיבור נקרא בשם "לוח", מפני שבמקור נדפס כלוח שנועד לתליה על כותלי בתי כנסת ובתי מדרש 

)כדוגמת לוחות שנה וכיו"ב(. 
האדמו"ר הזקן כתב תחילה בהרחבה את פסקיו בהלכות ברכות הנהנין בשולחן ערוך שחיבר )בהיותו במעזריטש, בשנים 
תקל"ב-תקל"ג(. השולחן ערוך נדפס רק לאחר פטירתו, בקאפוסט תקע"ו, אך קודם לכן )בשנות התק"נ, או בראשית שנות 
התק"ס( כבר הדפיס האדמו"ר את ה"לוח" ובו קיצר את הפסקים שכתב בשולחן ערוך, שישמשו הלכה למעשה. חיבור 

זה נדפס כאמור כבר בחייו והוא תואם להכרעות של האדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו. 
מאוחר יותר כתב האדמו"ר הזקן חיבור שלישי בהלכות ברכות, שנקרא "סדר ברכת הנהנין". חיבור זה נדפס אף הוא 
מספר פעמים בחיי האדמו"ר הזקן, בתוך סידורו, ובו שינה הרבה מן הפסקים וההכרעות שפסק בשולחן ערוך וב"לוח". 
בעוד שבחיבורים הנ"ל פסק על פי דעות הפוסקים האחרונים ובראשם ה"מגן אברהם", הרי שב"סדר ברכת הנהנין" חזר 

בו והכריע על פי דעות הראשונים.
חתימה בדף השער: "געציל איצקויץ". 

]1[, ב-כז, ]1[ דף. 17.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרע בדף השער עם פגיעה קלה במסגרת ובטקסט. קרע חסר 
בדף כו עם פגיעה בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעה בשולי הטקסט בדפים בודדים. חותמת צנזורה גדולה בשער. כריכת 

עור חדשה. 
מביא המהדורה שלפנינו לבית הדפוס, רבי יעקב ב"ר נפתלי הירץ מבראד, היה זה שהדפיס את ספר התניא במהדורתו 

השניה, בזולקווא תקנ"ט - ראה פריט קודם. 
סטפנסקי חסידות, מס' 262. ראה: ליברמן, אהל רח"ל, חלק א', ניו יורק תש"ד, עמ' 144; מונדשיין, ספרי ההלכה של 

אדמו"ר הזקן, ניו יורק תשמ"ד, עמ' 202 ואילך.

פתיחה: $3000

145. Luach Birkat HaNehenin – Zhovkva, 1801 – Edition 
Printed in the Lifetime of the Author, the Baal HaTanya
Luach Birkat HaNehenin, with the order of handwashing, by Rebbe 
Shneur Zalman of Liadi – the Baal HaTanya. Zhovkva, [1801].
Edition printed in the lifetime of the author, the Baal HaTanya. 
Several editions of this composition were printed in the Rebbe's 
lifetime, yet most did not survive, and of some only one copy is 
extant.
The purpose of Luach Birkat HaNehenin was to set down the laws 
of Berachot as ruled by the Baal HaTanya, in a concise format. 
Signature on title page: "Getzel Itzkowitz".
[1], 2-27, [1] leaves. 17.5 cm. Good-fair condition. Stains and wear. 
Tear to title page, slightly affecting border and text. Open tear to 
leaf 26, affecting text. Margins trimmed with damage to edge of text 
on a few leaves. Large censorship stamp on title page. New leather 
binding.
Stefansky Chassidut, no. 262.

Opening price: $3000 
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146. סידור הרב מלאדי, "עם פירוש המלות" על פי קבלה וחסידות 
- חלק ראשון, תפילות לימות החול - קאפוסט, תקע"ו - מהדורה 

ראשונה של מאמרי הסידור )סידור עם דא"ח( - עותק חסר

"פירוש המלות... עפ"י  נוסח האריז"ל", עם  "סדר תפילות מכל השנה עפ"י 
כוונת האריז"ל", חלק ראשון - תפילות לימות החול, מאת האדמו"ר הזקן רבי 
שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא. ]קאפוסט, תקע"ו 1816[. מהדורה ראשונה 
מחשובי  יפה,  ישראל  רבי  ]דפוס  דא"ח(.  עם  )סידור  הסידור  מאמרי  של 

תלמידיו של האדמו"ר הזקן[. 
עותק חסר. חלק ראשון בלבד.

חסידות  שני מאמרי  וכן  וקובצי ההלכות שבו,  זה,  נוסח התפילה שבסידור 
הזקן,  ידי האדמו"ר  על  נכתבו  חצות"(,  לתיקון  ו"הערה  יעקב",  קול  )"הקול 
ונדפסו בחייו במספר מהדורות. במהדורה שלפנינו נדפסו לראשונה מאמריו 
במהדורות  הופיעו  שלא  וחסידות,  קבלה  פי  על  התפלה  מילות  בפירוש 
שקדמו לה. מאמרים אלו נאמרו רובם בליל שבת, לפני בניו וכמה מבחירי 
- האדמו"ר האמצעי  והובאו לדפוס ע"י בנו רבי דוב בער  ונכתבו  תלמידיו, 
דא"ח"  עם  "סידור  בשם  חב"ד  חסידי  אצל  מכונה  זה  סידור  מליובאוויטש. 

]דברי אלוקים חיים[.
חלק גדול מהמאמרים שנדפסו בסידור הם מאמרים על הזהר שנאמרו על ידי 
הרב בעל התניא בקביעות בליל שבת. על מאמרים אלו כותב בנו: "אשר נראה 
נגלות אורו  בעליל לכל עיני ישראל, אשר רוח הקודש הופיע עליו בהגלות 

בסתרי סודות ורזין דאורייתא" )הקדמה לביאורי הזהר, קאפוסט, תקע"ו(.
של  תלמידיו  מחשובי  )ת"ק?-תקפ"ח(,  יפה  ישראל  רבי  והמגיה  המדפיס 
בערוב  גדולה.  בעמקות  ה'  עבודת  בענייני  רבו  עם  הזקן. התכתב  האדמו"ר 
אזולאי  דוד  יוסף  חיים  רבי  נכדו  והתיישב בחברון.  ישראל  לארץ  עלה  ימיו 
)מתלמידי ה"צמח צדק"( כתב עליו: "אדם גדול בתורה, חסיד גדול, מהחסידים 

הראשונים המקורבים של אדמו"ר בעל התניא".
האדמו"ר הזקן מסר את אחת ממהדורות הסידור להדפסה בידי רבי ישראל 
יפה, עם הוראות בעל פה ובכתב. אחיו של האדמו"ר הזקן, מהרי"ל מיאנוביץ, 
החכמה  "...אתו  הסידור:  הדפסת  בעניין  אליו  כתב  יהודה",  "שארית  בעל 
והמדע, והוא שמע בעצמו מכבוד רבינו נ"ע כמה דברים, וגם יש בידו חבילות 
חבילות הגהות מכתיבת יד קדש אשר כתב אליו". מתוך כך מובנת החשיבות 
יפה  ישראל  רבי  כתב  אודותיה  שעל  שלפנינו,  במהדורה  הסידור  נוסח  של 

בשער: "בתוספת הגהה מדויקת בדקדוק היטב".
הגהות בודדות במספר דפים.

נד דף. חסרים 8 דפים ראשונים )הושלמו בצילום(. דפים  ז-קד;  עותק חסר. 
מז-מח בספירת הדפים הראשונה הושלמו ככל הנראה מעותק אחר. 20 ס"מ. 
ובלאי.  עובש(  סימני  עם  רטיבות,  ועקבות  כתמי  )בהם  כתמים  בינוני.  מצב 
קרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט, והשלמות בצילום )קרע חסר גדול בדף 
נא בספירת הדפים השנייה, ]הושלם בצילום[ ופגיעות בדפים נוספים(. סימני 

עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 409. 

פתיחה: $1000 

146. Siddur HaRav (Baal HaTanya), with Kabbalistic and Chassidic Commentary – Part I, 
Weekday Prayers – Kopust, 1816 – First Edition of Maamarei HaSiddur (Siddur im Dach) – 
Incomplete Copy
Year-round prayers according to the text of the Arizal, with a commentary based on the kavanot of 
the Arizal, Part I – weekday prayers, by Rebbe Shneur Zalman of Liadi – the Baal HaTanya. [Kopust: 
R. Yisrael Yoffe, prominent disciple of the Baal HaTanya, 1816]. First edition of Maamarei HaSiddur – 
discourses pertaining to the siddur (Siddur im Dach).
Incomplete copy. Part I only. 
The text of the prayers, the laws and two Chassidic discourses were written by the Baal HaTanya. This 
is the first edition of the prayer commentaries, delivered by the Baal HaTanya on Friday nights to his 
sons and foremost disciples, and recorded by his son Rebbe Dov Ber, the Mitteler Rebbe of Lubavitch. 
This siddur is known amongst Chabad Chassidim as Siddur im Dach. 
A few glosses. 
Incomplete copy. 7-104; 54 leaves. Lacking first 8 leaves (replaced in photocopy). Leaves 47-48 of 
first sequence presumably supplied from a different copy. 20 cm. Fair condition. Stains (including 
dampstains and traces of past dampness, with mold stains) and wear. Open tears, affecting text, with 
photocopy replacements (large open tear to leaf 51 of second sequence, replaced in photocopy, and 
damage to other leaves). Worming, affecting text, repaired. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 409.

Opening price: $1000
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 - תקע"ח  ברדיטשוב,   - ראשון  חלק   - וחסידות  קבלה  פי  על  המלות"  פירוש  "עם  מלאדי,  הרב  סידור   .147
מהדורה שניה של מאמרי הסידור )סידור עם דא"ח(, בתוספת מאמרים חדשים שנדפסו לראשונה במהדורה זו

"סדר תפלות מכל השנה עפ"י נוסח האריז"ל", עם "פירוש המלות... עפ"י כוונת האריז"ל", חלק ראשון - תפילות לימות החול, מאת 
האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא. ברדיטשוב ]תקע"ח 1818[. 

על פי הנדפס בשער הסידור, מהדורה זו הובאה לדפוס על ידי רבי מנחם נחום, בנו של האדמו"ר האמצעי, יחד עם גיסו רבי יקותיאל 
זלמן, חתנו של האדמו"ר האמצעי ונכדו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

במהדורה שלפנינו נוספו הוספות חדשות רבות, כפי המובא בשער. נוסח השער זהה ברובו לנוסח השער של מהדורת הסידור )עם 
המאמרים( הראשונה שנדפסה בקאפוסט תקע"ו, מלבד שתי שורות שנוספו: "ובתוספות מרובה עשרה בוגין ]=גליונות[ מדברי קודש... 
מעניני תפילה שלא נדפסו בסדורי הקודמין" ]כלומר במהדורת קאפוסט תקע"ו[. ואכן במהדורה שלפנינו התווספו לראשונה כעשרה 
מאמרים חדשים של האדמו"ר הזקן, והם נפרסים )בשני החלקים יחד( על פני למעלה מ-50 עמודים. לפני כל מאמר חדש נדפס סימון 

של סוגריים הפוכים.
חותמות ורישום בעלות בדף השער.

]2[, ה-מו, ]1[, מט-צד, צג-ק, קה-קסט דף. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות כהים. קרע בדף קנד, עם פגיעה 
בטקסט, משוקם במילוי והדבקת נייר. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1500

147. Siddur HaRav (Baal HaTanya), with 
Kabbalistic and Chassidic Commentary – Part I 
– Berditchev, 1818 – Second Edition of Maamarei 
HaSiddur (Siddur im Dach), with Several New 
Discourses 
Year-round prayers according to the text of the Arizal, 
with a commentary based on the kavanot of the Arizal, 
Part I – weekday prayers, by Rebbe Shneur Zalman 
of Liadi – the Baal HaTanya. Berditchev (Berdychiv), 
[1818]. 
This edition was brought to print by R. Menachem 
Nachum, son of the Mitteler Rebbe, together with his 
brother-in-law R. Yekutiel Zalman.
Some ten new discourses by the Baal HaTanya were 
printed for the first time in this edition of the siddur. The 
new discourses are marked with inverted parentheses.
Stamps and ownership inscription on title page. 
[2], 5-46, [1], 49-94, 93-100, 105-169 leaves. 21 cm. Fair-
good condition. Stains, including dark dampstains. 
Tear to leaf 154, affecting text, repaired with paper. 
Worming, affecting text. Stamps. New leather binding.

Opening price: $1500

מהדורה   - תקע"ו  קאפוסט,   - הזהר  ביאורי  ספר   .148
ראשונה

רבי  הזקן  האדמו"ר  מאת  הזהר,  בספר  ביאורים  הזהר,  ביאורי  ספר 
שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא. קאפוסט, ]תקע"ו 1816[. דפוס רבי 

ישראל יפה, מחשובי תלמידי בעל התניא. מהדורה ראשונה.
החסידות.  דרך  ע"פ  האר"י  בקבלת  רבים  מושגים  המסביר  יסוד  ספר 
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(.
לפני  היו  הנ"ל  קודש  מכתבי  ככולם  "...ורובם  נדפס:  הספר  בשער 
מאת  הקדמה  הספר  בראש  בעיניו".  ישרו  ומאד  נ"ע  אדמו"ר  כ"ק 
תוכן  על  מספר  הוא  בהקדמה  מליובאוויטש.  האמצעי  האדמו"ר  בנו, 
הביאורים שבספר: "...אשר שמענו מפי רוח קדשו ז"ל בכל ליל שבת 
זה כמה  וביאורים מאמרי הזהר בכל סדרא דף אחד  ושבת, פירושים 
עליו  הופיע  רוה"ק  אשר  ישראל  עיני  לכל  בעליל  נראה  ואשר  שנים, 
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 
וביגיעה רבה בדקדוק הלשון בכל מלה, שיהי' מכוון  גדולה  והעמקה 

ע"פ אמיתי' חכמת הקבלה...".
ועריכתו  בסוף ההקדמה מתאר האדמו"ר האמצעי את אופן כתיבתו 
ז"ל, שבכל  "ידוע לכל באי שערי אור תורתו של אאמו"ר  את הספר: 
באיזה  שבא  במה  כ"א  מעצמי,  נוסף  דבר  אין  שבידי  שלי  הכתבים 
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".
לפירושו  בהקדמתו  כותב  מקומרנא  ספרין  צבי  אליעזר  רבי  האדמו"ר 
"דמשק אליעזר" על הזהר, שבין הספרים שהיו לנגד עיניו בעת שחיבר 
דוב  מו"ה  הקדוש  הגאון  מהרב  הזהר  ביאורי  "ספר  היה  פירושו  את 
בער, בהרב נזר ישראל, רבם של ישראל הקדושים, מו"ה שניאור זלמן 

זלה"ה".
בן  נחום  "מנחם  מוואסילקוב";  כ"ץ  דוב  "יהודא  בדף השער:  חתימות 
הבטנה  בדף  נוספים  רישומים  בהערמאנאווקא".  שו"ב  דבורה  בתי' 

הקדמי. 
דף  טוב;  במצב  הדפים  רוב  כחלחל.  נייר  ס"מ.   20.5 דף.  נז  קלט;   ,]4[
השער ומספר דפים במצב בינוני. כתמים )כתמי רטיבות במספר דפים, 
כתמים כהים במספר דפים(. סימני עש קלים. קרע חסר בדף השער, עם 
פגיעה במסגרת השער ובטקסט מצדו השני, משוקם בהדבקת נייר )עם 

השלמה בצילום(. רישומים. חותמת. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 79. 

פתיחה: $700
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148. 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 
Rebbe Dov Ber, the Mitteler Rebbe of Lubavitch, and approved by 
the Baal HaTanya.
Signatures on title page.
[4], 139; 57 leaves. 20.5 cm. Bluish paper. Most leaves in good 
condition; title page and several other leaves in fair condition. Stains 
(dampstains and dark stains to several leaves). Minor worming. 
Open tear to title page, affecting border and text on verso, repaired 
with paper (and photocopy replacement). Inscriptions. Stamp. New 
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 79.

Opening price: $700

149. ספר נר מצוה ותורה אור - קאפוסט, תק"פ - מהדורה 
ראשונה

ספר נר מצוה ותורה אור, יסודות בתורת חסידות חב"ד, מאת האדמו"ר 
מליובאוויטש.  האמצעי  האדמו"ר   - ]שניער[  שניאוריו  בער  דוב  רבי 
בעל  תלמידי  מחשובי  יפה,  ישראל  רבי  דפוס   .]1820[ תק"פ  קאפוסט, 

התניא. מהדורה ראשונה.
לספר שני חלקים. החלק הראשון נקרא "שער האמונה", "מדבר במהות 
עוסקים  פרקיו  המצות".  לכל  ושרש  היסוד  שהוא  האמונה  מצות  ענין 
ים סוף. החלק השני נקרא  וקריעת  יציאת מצרים, אכילת מצה  בענייני 
"שער היחוד", ובו ביאור תמציתי על כל השתלשלות העולמות והספירות 
]ווארשא,  "לקוטי ביאורים"  נכתב חיבור שלם, בשם  )על "שער היחוד" 
כדי  המחבר,  של  המובהק  תלמידו  מפאריטש,  הלל  רבי  מאת  תרכ"ח[, 

לבאר את עומק דבריו(.
האדמו"ר  מספרי  ספר  שכל  אמר  מליובאוויטש  המהר"ש  האדמו"ר 
האמצעי היה מיועד לסוג חסידים מסויים, אך "שער היחוד הוא המפתח 
החסידים  כל  עבור  האמצעי  האדמו"ר  כתב  ואותו  החסידות",  דתורת 

)האדמו"ר הריי"ץ, לימוד החסידות, עמ' 30(.
טוב-בינוני.  מצב  כחלחל.  נייר  בקירוב.  ס"מ   17 דף.  נז   ;]1[ קלג,   ,]7[ ד, 
כתמים, בהם כתמים כהים )עמוד השער מוכתם מאד(. סימני עש וקרעים 
בשולי דף השער והדף האחרון, עם פגיעה בטקסט בדף האחרון. סימני עש 

במספר דפים נוספים. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 395.

פתיחה: $700

149. 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, and discusses 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.
4, [7], 133, [1]; 57 leaves. Approx. 17 cm. Bluish paper. Good-fair condition. Stains, including dark 
stains (title page very stained). Marginal worming and tears to title page and final leaf, affecting 
text of final leaf. Worming to several other leaves. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 395.

Opening price: $700
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מהדורה   - תקפ"א  קאפוסט,   - בינה  אמרי  ספר   .150
ראשונה

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

התניא. מהדורה ראשונה.
ביותר מהספרים שחיבר  בינה הוא החיבור העמוק  הספר אמרי 
המושגים  בביאור  ברובו  עוסק  הוא  האמצעי.  האדמו"ר  והדפיס 
בעל  אביו,  תורת  על  ומיוסד  תתאה",  ו"יחודא  עילאה"  "יחודא 
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 
של  בינה"  "אמרי  בספר  המיטה  שעל  שמע  קריאת  לפני  לילה 
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".
האדמו"ר  המכונה  ]שניער[,  שניאוריו  בער  דוב  רבי  האדמו"ר 
בנו של האדמו"ר הזקן  )תקל"ד-תקפ"ח(,  האמצעי מליובאוויטש 
אביו  פטירת  לאחר  התניא.  בעל   - מלאדי  זלמן  שניאור  רבי 
בעיר  כאדמו"ר  לכהן  החל  נפוליאון,  ממלחמת  בריחתו  בעת 
ליובאוויטש. בחיי אביו היה כותב את תורתו, ואף היה דורש את 
הדברים בפני אביו, בתוספת ביאוריו שלו. ניחן בעמקות גאונית 
ובנביעה אין סופית כמעיין המתגבר. מאמרי החסידות שלו היו 
נמשכים שעות ארוכות. התברך בכח הסברה מדהים בכתב ובעל 
המושגים  את  פשוטים  אנשים  לפני  ולפשט  לבאר  וביכולת  פה, 
הכי עמוקים ומופשטים בקבלה ובחסידות. חונן בכח ריכוז נדיר, 
אלוקיים,  במושגים  שעות  גבי  על  שעות  להתבונן  יכול  והיה 

כשהוא לא מבחין כלל בנעשה סביבו, לא רואה ולא שומע. הרבי 
על  עומד  היה  כפור  יום  שבתפילות  עליו  סיפר  מליובאוויטש 
מקומו כל שעות היום, בדביקות עצומה ובהתפשטות הגשמיות, 
בלי תנועה ותזוזה, ומראשו היו נוטפים פלגי זיעה. פטירתו הייתה 

תוך כדי אמירת מאמר חסידות.
"שניאור  הילף]?[";  האט  זלמן  צבי  במ"ה  ליב  "יהודה  חותמות: 
רפופורט  שמואל  של  ברוסית  חותמת   ;"]?[---- פסח  ב"מ  זלמן 

מריגה. מספר רישומים בכתב-יד.
]2[, כא; א-נו, ]1[, נה-קמ דף. 21.5 ס"מ. נייר כחלחל. מצב טוב. 
כתמים. בלאי קל בדפים הראשונים. סימני עש קלים בשולי מספר 
דפים. אחד מן הדפים מנותק בחלקו. חותמות. כריכת עור חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 55.

פתיחה: $900

150. 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).
Stamps and several handwritten inscriptions.
[2], 21; 1-56, [1], 55-140 leaves. 21.5 cm. Bluish paper. 
Good condition. Stains. Minor wear to first leaves. 
Minor worming to several leaves. One leaf partially 
detached. Stamps. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 55.

Opening price: $900
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מהדורה   - תקפ"ו  סדילקוב,   - הרב  ערוך  שלחן   .151
היחידה  המהדורה   - קעה-קעו  סימנים  של  ראשונה 
בה מופיעה הסכמתו הנלהבת של הרה"ק רבי מרדכי 

מטשרנוביל - ששה חלקים בששה כרכים

שלחן ערוך הרב, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי - 
בעל התניא. ]סדילקוב, תקפ"ו 1826[. ששה חלקים בששה כרכים. 
המילה "בקאפוסט" הובלטה בדפי השער. המהדורה היחידה בה 

מופיעה הסכמת רבי מרדכי מטשרנוביל.
ושורה על שורה, בקירוב,  נדפסה דף על דף  המהדורה שלפנינו 
במהדורה שלפנינו  )תקע"ד-תקע"ו(.  פי המהדורה הראשונה  על 

נדפסו לראשונה סימנים קעה-קעו מהלכות ברכות הנהנין.
א.  הראשונה:  מהמהדורה  שינויים  ישנם  שלפנינו  במהדורה 
והפתיחה  הראשונים,  הסימנים  ארבעת  של  בתרא"  ה"מהדורה 
לפניהם  ולא  שלהם,  קמא"  ה"מהדורה  לאחר  נדפסו  שלפניהם, 
ב. ההקדמה המפורסמת של  כפי שנעשה במהדורות הקודמות. 
האמצעי  האדמו"ר   - בער  דוב  רבי  הרה"ק  המחבר:  בני  שלשת 
שנדפסה  משה,  ור'  אברהם  חיים  רבי  הרה"ק  מליובאוויטש, 
)שקלוב  פסח  הלכות  של  הכרך  בתחילת  הראשונה  במהדורה 
א  כרך  בתחילת  פעמיים,  שלפנינו  במהדורה  נדפסה  תקע"ד(, 
ובתחילת כרך ג, אך בהשמטת כמה קטעים, ובהשמטת חתימת 
במתכונת  נדפסה  )ההקדמה  משה  ר'  השלישי  הבן  של  שמו 
עד שתוקן  אחריה,  שנדפסו  המהדורות  בכל  שלפנינו  המהדורה 

הדבר במהדורות החדשות של ימינו(.
כרכי המהדורה הראשונה נדפסו בשנים תקע"ד-תקע"ו, בשקלוב 
עברו כעשר  בלרוס(. מאז   - )רוסיה הלבנה  ובקאפוסט שברייסין 
הכרכים  כל  לא  שלפנינו.  השניה  המהדורה  הדפסת  עד  שנים 
המגיד  מספר  זאת  על  אוקראינה.  עד  הגיעו  ברייסין  שנדפסו 
הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל, מחותנו של המחבר בעל התניא 
)הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשארקס, בנו של המגיד מטשרנוביל, 
היה נשוי לנכדה של האדמו"ר הזקן, בתו של האדמו"ר האמצעי(, 
בהסכמתו הנלהבת שנדפסה בכרך השלישי והרביעי, ואלה דבריו: 
"בא אלי הרבני המופלא ]המו"ל[... לומר שרוצה לרוות צמאון עם 
קדוש בני ישראל אשר בערה בם תבערת והתלקח]ו[ת שלהבת 
ההלכות  פסקי  חכמת  מעיינות  שיפוצו  וחפיצה  בחשיקה  יה 
ויסודו אמת לאמיתם של השלחן ערוך מהרב הגאון הגדול איש 
פ"ה  ע"ה  קדישא  בוצינא  ישראל  אור  המפורסם  החסיד  אלקים 
כי  ]=עמוד הימני פטיש החזק[ מו"ה שניאור זלמן מק"ק לאדי... 
גם אני בשלהובותא דנורא דלבא התלקחתי מזמן זמנים, ואמרתי 
מתי יבא לידי איש אשר ידבנו לבו להאיר אור חדש וקדוש הזה 
בידינו  להיות  זכינו  שלא  ]אוקראינה[  במדינתינו  ובפרט  בעולם, 
רחיקא  יחד, מחמת שאורחי  כאחד  כולם  ערוך שלו  כל השלחן 

כבירים,  שנים  כבר  זה  שם  שנדפסו  ]רייסין[  ממדינתו  מדינתינו 
יבלענו,  יגיענו בכפו  בואו לכאן למדינתינו, כל אחד אשר  וטרם 

וכל חיך הטועמו אומר לי הוא...".
שהדפיסו  הדפוס  ובית  המדפיס  ועל  שלפנינו,  המהדורה  על 

מהדורה זו, ראה בקבצי "היכל הבעש"ט", לז ולט. 
ששה כרכים. כרך ראשון: ]4[, קצג, קצז-ר, קפא-קפח, רט-שיט דף. 
כרך שני: ]1[, רנו, רסא-שעז דף. כרך שלישי: ]4[, קפ, קפה-קצב, 
קפט-רנב, ריג-רכ, רסא-רסח דף. כרך רביעי: ]2[, כט, לג-רמט דף. 
כרך חמישי: ]1[, רכו, רכט-רנד, רנז-רפח דף. כרך שישי: ]1[, נו, 

סא-סו דף. חסרים 4 דפים בכרך השישי: נז-ס. 
כתמים.  טוב-בינוני.  כללי  מצב  כחלחל.  נייר  בקירוב.  ס"מ   18
קרעים קטנים בשולי מספר דפים, משוקמים בהדבקות נייר. סימני 

עש עם פגיעות בטקסט. חותמות. כריכות חדשות. 
של  ההלכה  ספרי  מונדשיין,   ;565-570 מס'  חסידות,  סטפנסקי 

אדמו"ר הזקן, ביבליוגרפיה, ב, עמ' 40-55.

פתיחה: $800

151. Shulchan Aruch HaRav – Sudylkiv, 1826 – 
First Edition of Sections 175-176 – Only Edition 
with Enthusiastic Approbation by Rebbe 
Mordechai of Chernobyl – Six Parts in Six 
Volumes
Shulchan Aruch HaRav, by Rebbe Shneur Zalman of 
Liadi – the Baal HaTanya. [Sudylkiv, 1826]. Six parts 
in six volumes. Only edition with the approbation by 
R. Mordechai of Chernobyl.
This edition was printed almost leaf by leaf, line by 
line, after the first edition (1814-1816). This is the first 
edition of sections 175-176, laws of blessings.
There are several differences in this edition compared 
to the first edition.
The first edition was printed in 1814-1816 in Shklow 
and Kopust (Belarus), and not all its volumes reached 
Ukraine. The present edition was long-awaited by the 
people of Ukraine and by R. Mordechai of Chernobyl, 
as he attests in his enthusiastic approbation.
Six volumes. Vol. I: [4], 193, 197-200, 181-188, 209-319 
leaves. Vol. II: [1], 256, 261-377 leaves. Vol. III: [4], 
180, 185-192, 189-252, 213-220, 261-268 leaves. Vol. 
IV: [2], 29, 33-249 leaves. Vol. V: [1], 226, 229-254, 
257-288 leaves. Vol. VI: [1], 56, 61-66 leaves. Lacking 
4 leaves in vol. VI: 57-60.
Approx. 18 cm. Bluish paper. Overall good-fair 
condition. Stains. Small marginal tears to several 
leaves, repaired with paper. Worming, affecting text. 
Stamps. New bindings.
Stefansky Chassidut, nos. 565-570.

Opening price: $800

151



128

מרץ 2021

נייר. קרע חסר קטן בדף השער של  משוקמים במילוי ובהדבקת 
החלק החמישי, עם פגיעה בטקסט. סימני עש. באחד מן הכרכים 
ורישומים  חותמות  בטקסט.  קשות  פגיעות  עם  רבים,  עש  סימני 

בכתב-יד במספר כרכים. כריכות חדשות.
סטפנסקי חסידות, מס' 571; מונדשיין, ספרי ההלכה של אדמו"ר 

הזקן, ביבליוגרפיה, ג, עמ' 56-67.

פתיחה: $500

152. שלחן ערוך הרב - סדילקוב, תקצ"א - וואריאנט 
בחלק הראשון - חמשה חלקים מתוך ששה

שלחן ערוך הרב, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי - 
בעל התניא. ]סדילקוב, תקצ"א 1831[. חמישה חלקים בחמישה 

כרכים. המילה "בקאפוסט" הובלטה בדפי השער.
החלק הראשון שלפנינו הוא וואריאנט, עם מספר הבדלים לעומת 
אצל  המצולם  השער  מדף  שונה  השער  דף  הידועים.  העותקים 
סדילקוב  מהדורת  של  השער  לדף  בנוסחו  זהה  והוא  מונדשיין, 
השער  לאחר  נוספו  שלפנינו  הראשון  בחלק  כן,  כמו  תקפ"ו. 
במפעל  רשומים  שאינם  המחבר,  בני  הקדמת  של  דפים  שני 
שמאחורי  בעמוד  נוסף:  הבדל  מונדשיין.  ואצל  הביבליוגרפיה 
שנמצאות  הסכמות  על  המדפיס  מאת  הודעה  מופיעה  השער 
נדפסה בחלק  זו  והרבנים. הודעה  גדולי האדמו"רים  בידיו מאת 
מהכרכים של מהדורת סדילקוב תקפ"ו, אך לא רשומה במהדורת 

תקצ"א אצל מונדשיין.
שמה- סימנים  עירובין,  הלכות  חיים,  )אורח  שלישי  חלק  ללא 

תכח(, וללא "מהדורא בתרא" ו"קונטרס אחרון" בסופו של החלק 
השני.

בדף השער של חלק ראשון )ובדף שלאחריו( חתימות: "דובעריש 
ווייזיל חופ"ק קראקא יע"א". בדף השער של חלק שני חתימות: 

"אברהם דימאנט".
נז-קלו,   ,]59[ )אורח חיים, חלק א(:  חמישה כרכים. חלק ראשון 
]103[ דף. בכרך שלפנינו נוספו 2 דפים לאחר השער, בהם הקדמת 
ואצל  הביבליוגרפיה  במפעל  הרשומים  )בעותקים  המחבר  בני 
מונדשיין לא רשומים דפים אלה(. חלק שני )אורח חיים, חלק ב(: 
]1[, קא, קד-קכח; נח דף. חסרים דפים קב-קג, ו-סו דפים אחרונים, 
ש-66  )יתכן  אחרון"  וה"קונטרס  בתרא"  ה"מהדורה  נדפסו  בהם 
דפים אלו לא נכרכו בכל העותקים(. חלק רביעי )אורח חיים, חלק 
ד(: קיב, קכא-קצג דף. חסר דף השער. חלק חמישי )יורה דעה(: 

]228[ דף. חלק שישי )חשן משפט(: ]56[ דף. 
עד  טוב-בינוני  הכרכים,  בין  משתנה  מצב  בקירוב.  ס"מ   18-19
בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים במספר דפים, חלקם 

152. Shulchan Aruch HaRav – Sudylkiv, 1831 – 
Variant of Part I – Five out of Six Parts
Shulchan Aruch HaRav, by Rebbe Shneur Zalman of 
Liadi – the Baal HaTanya. [Sudylkiv, 1831]. Five parts 
in five volumes. 
The first part in this set is a variant (with several 
differences in comparison to other known copies).
Without part III (Orach Chaim, laws of Eruvin, 
sections 345-428), and without Mahadura Batra and 
Kuntres Acharon at the end of Part II.
Five volumes. Part I (Orach Chaim, part I): [59], 
57-136, [103] leaves. Variant: this volume contains 
2 additional leaves after the title page, with the 
foreword by the author's sons. Part II (Orach Chaim, 
part II): [1], 101, 104-128; 58 leaves. Lacking leaves 
102-103, and 66 final leaves, with Mahadura Batra 
and Kuntres Acharon (these 66 leaves may have been 
included in some copies only). Part IV (Orach Chaim, 
part IV): 112, 121-193 leaves. Lacking title page. Part 
V (Yoreh De'ah): [228] leaves. Part VI (Choshen 
Mishpat): [56] leaves.
Approx. 18-19 cm. Condition varies, good-fair to fair. 
Stains, including dampstains. Tears to several leaves, 
repaired in part with paper. Small open tear to title 
page of Part V, affecting text. Worming. Significant 
worming to one volume, with extensive damage to 
text. Stamps and handwritten inscriptions in several 
volumes. New bindings.
Stefansky Chassidut, no. 571.

Opening price: $500
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ספרי חסידות - חב"ד

153. שלחן ערוך הרב - זיטומיר, תר"ז-תר"ח - מהדורת 
רבי חיים אברהם בנו של בעל התניא - מהדורה ראשונה 
של 23 תשובות חדשות בחלק השו"ת - דף "לוח הטעות" 

לא ידוע - ששה חלקים בששה כרכים

 - שלחן ערוך הרב, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי 
בעל התניא. זיטומיר, תר"ז-תר"ח 1847. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי 
אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. ששה 

חלקים בששה כרכים. 
אברהם,  חיים  רבי  הרה"ק  לאור  הוציא  שלפנינו  המהדורה  את 
נוספו  זו  במהדורה  צאצאיו.  בסיוע  התניא,  בעל  המחבר  של  בנו 
לראשונה כמה הוספות ב"קונטרס אחרון" ובמראי המקומות, על פי 
כתב-יד המחבר. כמו כן, נוספו לראשונה בחלק השו"ת 23 תשובות 
בשולי  אחרון"  ה"קונטרס  לראשונה  נדפס  זו  במהדורה  חדשות. 
חלק  בתחילת  קודמות(.  כבמהדורות  הכרך,  בסוף  )ולא  העמודים 
אברהם  חיים  רבי  מאת  זו  למהדורה  מיוחדת  הקדמה  נדפסה  א' 
)בנוסף להקדמה המפורסמת שנדפסה החל מהמהדורה הראשונה(, 
וכן הקדמה קצרה לחלק השו"ת. כמו כן, נדפסו לראשונה במהדורה 
זו שלוש הסכמות חשובות מחשובי תלמידי בעל התניא: רבי אייזיק 
אב"ד האמיל, רבי ברוך מרדכי אב"ד באברויסק ורבי יצחק אייזיק 

בהר"ד אב"ד ויטבסק. 
השער  דף  חסר  דף.   ]1[ ה-קעה,   ,]6[ ראשון:  כרך  כרכים.  ששה 
הראשון. כרך שני: ]2[, קד, קט-קצד; ה-עא, ]1[ דף. חסר דף ]3[ עם 
המפתחות. כרך שלישי: קלח; קו, ]1[ דף. חסרים ]3[ דפים ראשונים. 
כרך רביעי: ]2[, קמ דף. כרך חמישי: ]1[, ב-לח דף. כרך שישי: ]1[, 

ב-מד דף. חלק מהאותיות בדפי השער הראשונים בדיו אדומה. 
במיוחד(.  רחבים  שוליים  והחמישי  )בכרכים הרביעי  ס"מ   19.5-22
בינוני.  במצב  שישי  כרך  טוב-בינוני.  כללי  במצב  הכרכים  מרבית 
כתמים. כתמי רטיבות קלים במספר מקומות )בעיקר בכרך השני(. 
עם  מהדפים,  בחלק  קשים  עש  סימני  השישי  בכרך  עש.  סימני 
פגיעות רבות בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט במספר דפים 

בכרך השני. חותמות. כריכות חדשות. 
אדמו"ר  של  ההלכה  ספרי  מונדשיין,   ;573 מס'  חסידות,  סטפנסקי 

הזקן, ביבליוגרפיה, ה, עמ' 80-87. 
חלק א' שלפנינו הוא ווריאנט ובו מופיעים 3 דפים בתחילת הכרך, 
וכן דף נוסף של "לוח הטעות" בסוף הכרך. דפים אלה נדירים ביותר 
"לוח הטעות" של  וסטפנסקי. הדף של  מונדשיין  נרשמו אצל  ולא 
נאה.  חיים  רבי  מאת  השלחן"  ב"קונטרס  מתועד  לא  אף  א  חלק 
לחוד  "נדפסו  וג  ב  חלקים  של  הטעות"  "לוח  של  הדפים  לדבריו 
שני  מהעותקים[  ]בחלק  כי  ערוך,  השלחן  אל  כך  אחר  והודבקו 

הדפים הם יותר קצרים מדפי השלחן ערוך" )ראה חומר מצורף(. 
חלקים א, ה-ו, לא מופיעים בקטלוג הספריה הלאומית.

פתיחה: $400

153. Shulchan Aruch HaRav – Zhitomir, 1847 – Edition of Rabbi Chaim Avraham, Son of the Baal 
HaTanya – First Edition of the 23 New Responsa – Unknown Leaf of Errata – Six Parts in Six Volumes

140 leaves. Vol. V: [1], 2-38 leaves. Vol. VI: [1], 2-44 
leaves. First title pages printed in red and black.
19.5-22 cm (vols. IV-V with particularly wide 
margins). Most volumes in overall good-fair 
condition. Vol. VI in fair condition. Stains. Minor 
dampstains in several places (particularly in Vol. 
II). Worming. Significant worming to some leaves 
in Vol. VI, with extensive damage to text. Several 
leaves of Vol. II trimmed with damage to text. 
Stamps. New bindings.
Stefansky Chassidut, no. 573.
Vol. I of the present set is a variant and contains 3 
additional leaves at the beginning of the volume, 
as well as an additional errata leaf at the end of the 
volume. These leaves are extremely rare.

Opening price: $400 

Shulchan Aruch HaRav by Rebbe Shneur Zalman 
of Liadi – the Baal HaTanya. Zhitomir: R. Chanina 
Lipa, R. Aryeh Leib and R. Yehoshua Heshel 
Shapira, grandsons of the rabbi of Slavita, 1847. Six 
parts in six volumes.
This edition was published by R. Chaim Avraham, 
son of the author, the Baal HaTanya, with the 
assistance of his children. This edition includes new 
additions to Kuntres Acharon and to the sources, 
from the author's manuscript. It also includes 23 
new responsa in the responsa section. Furthermore, 
for the first time, the Kuntres Acharon is printed in 
the margins and not at the end of the book. 
Six volumes. Vol. I: [6], 5-175, [1] leaves. Lacking 
first title page. Vol. II: [2], 104, 109-194; 5-71, [1] 
leaves. Lacking leaf [3] with indexes. Vol. III: 138; 
106, [1] leaves. Lacking first [3] leaves. Vol. IV: [2], 
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 - קנה-קנו  סימנים  - מהדורה ראשונה של  זיטומיר, תרט"ז   - הרב  ערוך  שלחן   .154
הסכמת רבי הלל מפאריטש - חמשה חלקים מתוך ששה

שלחן ערוך הרב, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא. זיטומיר, תרט"ז 1855. דפוס 
רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא.

חמישה מתוך ששה חלקים, בחמישה כרכים. חסר החלק השלישי )חלקו האחרון של אורח חיים(.
במהדורה זו נדפסו לראשונה הסימנים קנה-קנו מחלק אורח חיים. כמו כן, נדפסה במהדורה זו הסכמתם 
של הרה"ק רבי הלל מפאריטש ורבי יצחק אייזיק בהר"ד אב"ד ויטבסק )הסכמה אחרת מזו שכתב רבי 

יצחק אייזיק למהדורת תר"ז(. 
חמישה כרכים. חלק ראשון )אורח חיים, חלק ראשון(: ]7[, ה-קכד, קכט-קסט דף. חלק שני )אורח חיים, 
חלק שני(: ]3[, קעה; סד דף. חלק רביעי )יורה דעה(: ]2[, קלא דף. חלק חמישי )חושן משפט(: ]1[, קלג-

קסז דף. חלק שישי )שו"ת(: ]1[, ב-מב דף. 19.5-21.5 ס"מ. ארבעה כרכים במצב כללי טוב. בכרך הראשון 
חלק מהדפים במצב בינוני. כתמים. סימני עש קלים. בכרך הראשון סימני עש רבים בחלק מהדפים, עם 

פגיעות בטקסט. חותמות ורישומים בכתב יד. כריכות חדשות.
מונדשיין, ספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן, ביבליוגרפיה, י, עמ' 262-266.

פתיחה: $400

154. Shulchan Aruch HaRav – Zhitomir, 1855 – First Edition of Sections 
155-156 – Approbation by Rabbi Hillel of Paritch – Five out of Six Parts
Shulchan Aruch HaRav by Rebbe Shneur Zalman of Liadi – the Baal HaTanya. 
Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the 
rabbi of Slavita, 1855. Five of six parts, in five volumes. Lacking part III (final part 
of Orach Chaim).
This is the first edition to include sections 155-156 of Orach Chaim. 
With approbation by R. Hillel of Paritch.
Five volumes. Part I (Orach Chaim, part I): [7], 5-124, 129-169 leaves. Part II 
(Orach Chaim, part II): [3], 175; 64 leaves. Part IV (Yoreh De'ah): [2], 131 leaves. 
Part V (Choshen Mishpat): [1], 133-167 leaves. Part VI (responsa): [1], 2-42 leaves. 
19.5-21.5 cm. Four volumes in overall good condition. Some leaves in Vol. I in 
fair condition. Stains. Minor worming. Significant worming to some leaves in 
Vol. I, affecting text. Stamps and handwritten inscriptions. New bindings.

Opening price: $400

במפעל  נרשם  שלא  ג'  חלק  כולל   - תרי"ט  זיטומיר,   - הרב  ערוך  שלחן   .155
הביבליוגרפיה - חמשה חלקים בארבעה כרכים

שלחן ערוך הרב, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא. זיטומיר, תרי"ט 1859. 
דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. חמישה חלקים בארבעה 

כרכים. 
החלק הששי )עם שאלות ותשובות( - חסר.

מהדורה זו נדפסה על פי מהדורת זיטומיר תרט"ז )למעט ההקדמות וההסכמות שנדפסו בסדר שונה(. 
ארבעה כרכים. כרך ראשון: ]7[, ה-קכד, קכט-קסט דף. כרך שני: ]2[, קסב, קסה-רמ דף. חסר דף 
השער הראשון ושני דפים באמצע )קסג-קסד(. כרך שלישי: ]3[, רכה דף. כרך רביעי: ]2[, קסז דף. 
ללא מב דפים אחרונים עם שאלות ותשובות. חלק מהאותיות בדפי השער הראשונים בדיו אדומה. 
20 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים רבים וכתמי רטיבות. סימני עש 
עם פגיעות בטקסט בחלק מהכרכים. בכרך השלישי דף השער הראשון מנותק ופגום )קרעים וסימני 
עש קשים, משוקמים במילוי נייר. כפי הנראה, דף זה הושלם מעותק אחר(. בדף האחרון של כרך זה 

קרעים וסימני עש עם פגיעה בטקסט. רישומים. חותמות. כריכות חדשות. 
מונדשיין, ספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן, ביבליוגרפיה, יב, עמ' 100-98. 

חלק ג' של מהדורה זו לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה, לא נרשם ע"י מונדשיין, ואיננו מופיע בקטלוג 
הספריה הלאומית.

פתיחה: $400
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156. Shulchan Aruch HaRav – Zhitomir, 1861 – Complete Set, Six Parts in 
Five Volumes
Shulchan Aruch HaRav by Rebbe Shneur Zalman of Liadi – the Baal HaTanya. 
Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the rabbi 
of Slavita, 1861. Six parts in five volumes (originally in four volumes, in this copy 
the fourth volume was split into two).
This edition is based on the 1857-1859 Zhitomir edition.
Five volumes. Vol. I: [7], 5-124, 129-169 leaves. Vol. II: [3], 239 leaves. Vol. III: [2], 
129, 123-134, 143-154, 157-228 leaves. Lacking additional title page. Vol. IV: [2], 131 
leaves. Vol. V: [1], 133-200 leaves. 19-21 cm. Leaves of Vol. I browned. Four volumes 
in good condition. Vol. III in fair condition. Stains. Minor worming. Significant 
worming to Vol. III, affecting text. Stamps and handwritten inscriptions in some 
volumes. New bindings.

Opening price: $400

155. Shulchan Aruch HaRav – Zhitomir, 1859 – Including Part III, Not Listed 
in the Bibliography of the Hebrew Book – Five parts in Four Volumes
Shulchan Aruch HaRav by Rebbe Shneur Zalman of Liadi – the Baal HaTanya. 
Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the 
rabbi of Slavita, 1859. Five parts in four volumes.
Lacking part VI (responsa).
This edition is based on the 1855 Zhitomir edition.
Four volumes. Vol. I: [7], 5-124, 129-169 leaves. Vol. II: [2], 162, 165-240 leaves. Lacking 
first title page and two leaves in middle (163-164). Vol. III: [3], 225 leaves. Vol. IV: 
[2], 167 leaves. Without final 42 leaves with responsa. First title pages printed in red 
and black. Approx. 20 cm. overall good-fair condition. Stains, including many dark 
stains and dampstains. Worming affecting text in some volumes. First title page 
of Vol. III detached and damaged (tears and significant worming, repaired with 
paper; it was presumably supplied from a different copy). Final leaf of Vol. III with 
tears and worming affecting text. Inscriptions. Stamps. New bindings.
Part III of this edition is not listed in the Bibliography of the Hebrew Book, nor 
does it appear in the NLI catalog.

Opening price: $400

156. שלחן ערוך הרב - זיטומיר, תרכ"ב - סט 
שלם, ששה חלקים בחמשה כרכים

שלחן ערוך הרב, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן 
מלאדי - בעל התניא. זיטומיר, תרכ"ב 1861. דפוס רבי 
הרב  נכדי  שפירא,  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא 
)במקור  כרכים  בחמישה  חלקים  ששה  מסלאוויטא. 
בארבעה כרכים, בעותק שלפנינו הכרך הרביעי פוצל 

לשניים(. 
תרי"ח- זיטומיר  מהדורת  פי  על  נדפסה  זו  מהדורה 

תרי"ט. 
קכט-קסט  ה-קכד,   ,]7[ ראשון:  כרך  כרכים.  חמישה 
נוסף  דף  רושם  )מונדשיין  דף  רלט   ,]3[ שני:  כרך  דף. 
בתחילת הכרך(. כרך שלישי: ]2[, קכט, קכג-קלד, קמג-

קנד, קנז-רכח דף. חסר דף קדם-שער. כרך רביעי: ]2[, 
קלא דף. כרך חמישי: ]1[, קלג-ר דף. 19-21 ס"מ. נייר 
כהה בכרך הראשון. ארבעה מהכרכים במצב טוב. כרך 
בכרך  קלים.  עש  סימני  כתמים.  בינוני.  במצב  שלישי 
השלישי סימני עש רבים עם פגיעות בטקסט. חותמות 
ורישומים בכתב-יד בחלק מהכרכים. כריכות חדשות. 

הזקן,  אדמו"ר  של  ההלכה  ספרי  מונדשיין, 
ביבליוגרפיה, יד, עמ' 104.

פתיחה: $400 155b 155a156
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157. שלחן ערוך הרב - זיטומיר, תרכ"ט 
- סט שלם, ששה חלקים בארבעה כרכים 
במפעל  נרשם  שלא  ג'  חלק  כולל   -

הביבליוגרפיה 

שלחן ערוך הרב, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור 
זלמן מלאדי - בעל התניא. זיטומיר, תרכ"ט 1869. 

ששה חלקים בארבעה כרכים. 
מהדורה זו נדפסה על פי מהדורת זיטומיר תרכ"ב, 
ר'  המדפיסים  שמות  מופיעים  הספרים  ובשערי 
אברהם שלום שאדאוו, או: ר' יצחק משה באקשט. 
ארבעה כרכים. כרך ראשון: ]7[, ה-קכה, קל-קסא, 
קסא-קסח דף. כרך שני: ]3[, רלט דף. כרך שלישי: 
דף. כרך  ]3[, קלג, קכז-קלד, קמג-קנח, קסא-רכז 
רביעי: ]2[, רב דף. 20 ס"מ. מצב כללי טוב-בינוני. 
בחלק  עש  סימני  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים, 
בחלק  )בעיקר  בטקסט  פגיעות  עם  מהכרכים, 

הרביעי(. חותמות. רישומים. כריכות חדשות. 
הזקן,  אדמו"ר  של  ההלכה  ספרי  מונדשיין, 

ביבליוגרפיה, יט, עמ' 114-116. 
במפעל  נרשם  לא  זו  ממהדורה  ג'  כרך 

הביבליוגרפיה ואינו נמצא בספריה הלאומית.

פתיחה: $400

157. Shulchan Aruch HaRav – Zhitomir, 1869 – Complete Set, Six Parts in 
Five Volumes – Including Part III, Not Listed in the Bibliography of the 
Hebrew Book
Shulchan Aruch HaRav, by Rebbe Shneur Zalman of Liadi – the Baal HaTanya. 
Zhitomir, 1869. Six parts in four volumes.
This edition was printed based on the Zhitomir 1861 edition.
Four volumes. Vol. I: [7], 5-125, 130-161, 161-168 leaves. Vol. II: [3], 239 leaves. Vol. 
III: [3], 133, 127-134, 143-158, 161-227 leaves. Vol. IV: [2], 202 leaves. 20 cm. Overall 
good-fair condition. Stains, including dampstains. Worming to some volumes, 
affecting text (primarily in Vol. IV). Stamps. Inscriptions. New bindings. 
Vol. III of this edition is not listed in the Bibliography of the Hebrew Book, nor is 
it found in the NLI.

Opening price: $400

יהודה  שארית  ספר   .158
 - תר"א  ווילנא,   - )חב"ד( 

מהדורה ראשונה 

ערוך  שלחן  יהודה,  ספר שארית 
סט-עד(,  )סימנים  מליחה  הלכות 
עם פירוש, ושו"ת בארבעת חלקי 
יהודה  רבי  מאת  ערוך,  שלחן 
מו"צ  ]שניאור[,  שניאורי  ליב 
ביאנאוויטש,  מישרים  ומגיד 
אחיו ותלמידו המובהק של בעל 
 .1841 תר"א  ווילנא,  התניא. 

מהדורה ראשונה.
המחבר, רבי יהודה ליב שניאורי 
בתחילת  )נפטר  ]שניאור[ 
מובהק,  הוראה  בעל  תקפ"ו(, 
בעל  של  הגדול  ותלמידו  אחיו 
וכמגיד  כמו"צ  כיהן  התניא, 
נודע  יאנאוויטש.  בעיר  מישרים 
הגדול  אחיו  "מהרי"ל".  בכינויו 
לכותב  אותו  מינה  התניא  בעל 
כך.  על  לו  משלם  והיה  מאמריו 
הגדול  אחיו  סמך  כתיבותיו  על 

יותר מאשר על כל ה"כותבים" האחרים, בהיותן נאמנות למקור בלי תוספת, מגרעת ופרשנות. על פי 
כתביו נדפס הספר "תורה אור" )קאפוסט תקצ"ז( - מאמרי בעל התניא על חומשים בראשית ושמות. 
בחיי בעל התניא היה אחיו מהרי"ל יד ימינו ואיש סודו. מהרי"ל היה ממעתיקי השמועה הנאמנים של 
תורת אחיו הגדול בהלכה וחסידות והוא מקור לעניינים רבים בתורתו. בספרו "שארית יהודה" וכן 
בתשובות נכד אחיו בעל ה"צמח צדק", מובאות שמועות, קבלות ומסורות רבות בענייני הלכה שקיבל 
מהרי"ל מאחיו, בהם פסקי הלכה שכתב בעל התניא בצעירותו ב"שולחן ערוך" וחזר בהם בזקנותו. 
מקומות  במראי  ועיטרו  הרב,  ערוך"  ה"שלחן  והגהת  לעריכת  מהרי"ל  אחיו, התמסר  פטירת  לאחר 
לאור  והוציאו  שלפנינו  הספר  את  מליובאוויטש  הרבי  ערך  תשי"ז  בשנת  משלו.  והוספות  ובהגהות 
במהדורה חדשה עם הוספות רבות מכת"י )בשנת תשס"ט נדפס הספר בשלישית בתוספת מרובה על 

העיקר(.
]1[, מט דף. 23 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים )בהם כתמים כהים( ובלאי. בלאי רב בדף השער. 

קרעים בשולי מספר דפים. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 543.

פתיחה: $300
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158. She'erit Yehuda (Chabad) – Vilna, 1841 – First Edition
She'erit Yehuda, laws of Melichah (salting meat) from Shulchan Aruch (sections 
69-74), with commentary and responsa on all four parts of Shulchan Aruch, by R. 
Yehuda Leib Shneuri, posek and maggid in Janowitz, brother and close disciple of 
the Baal HaTanya. Vilna, 1841. First edition.
The author, R. Yehuda Leib Shneuri (d. 1825), the Maharil, was a prominent 
halachic authority. He was the assistant and confidant of his brother the Baal 
HaTanya, who relied on him to record and publish his teachings. 
[1], 49 leaves. Approx. 23 cm. Good-fair condition. Stains (including dark stains) 
and wear. Significant wear to title page. Marginal tears to several leaves. New 
binding.
Stefansky Chassidut, no. 543.

Opening price: $300

159. ספר תורה אור - קאפוסט, תקצ"ז - מהדורה ראשונה - הגהות מהעיר אורמיה, איראן
ספר תורה אור, מאמרי חסידות על חומשים בראשית ושמות, חנוכה ופורים, מאת האדמו"ר הזקן רבי 

שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא. קאפוסט, תקצ"ז 1836. מהדורה ראשונה. 
הספר נכתב מפיו של בעל התניא על ידי אחיו רבי יהודה ליב )מהרי"ל( מיאנאוויטש, בעל "שארית 
יהודה", וסודר ונערך לדפוס על ידי נכדו-תלמידו האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש 
לא  אור",  "תורה  והגהת הספר  בעריכת  צדק"  )תקמ"ט-תרכ"ו(. כשעסק ה"צמח  צדק"  בעל ה"צמח 
עסק בשום עניין אחר, ואף לא השיב תשובות בהלכה בכתב ובעל פה, מגודל הטרדה והאחריות שהיו 
לו בהגהת ועריכת כתבי זקנו בעל התניא. כאשר יצא הספר מבית הדפוס כתב ה"צמח צדק" אגרת 
לחסידיו על חשיבות הספר "תורה אור", ש"כל דבריו כגחלי אש להלהיב הלבבות ולקרבן לאביהן 
שבשמים, ולהמשיכן על אפיקי מים חיים התורה והמצוה" )אגרות קודש מאת כ"ק אדמו"ר ה"צמח 

צדק", מהדורת ברוקלין תשע"ג, עמ' מא-מג(. 
שני שערים. חלק מהאותיות בשני השערים בדיו אדומה. 

בדף ב' רישום בעלות משנת תרל"ב, חתום על ידי "צ']עיר[ שמואל בכה"ר א"א זצוק"ל יעקב זלה"ה". 
בעמוד האחרון של ספר בראשית הגהות מאותו כותב. הגהות ארוכות במספר מקומות )מסומנות(, 
ונוסח קמיע )"חותם"( "לאבעבועות ולדבר",  עם העתקה של סגולות )"רפואה לילד", "לידע הגנב"( 
חתום בסופו "...כתבתי זה... באורמי ש' תרל"ב לפ"ק" ]אורמי - אורמיה; כיום: מחוז מערב אזרבייג'ן 

באיראן[. הגהה ארוכה נוספת מאותו כותב בדף קמג )חתומה: "אדר תרל"ה"(. בדפי הספר הגהות 
נוספות קצרות בכתיבה מזרחית. בדף ב' חתימת רבי "שלמה זלמן מוזס בן דבורה". בראש ספר שמות 
גדולי התורה של  מועצת  כמזכיר  אגודאי חשוב, שימש  עסקן  מוזס,  זלמן  ]רבי שלמה  חותמת שלו 

אגודת ישראל[. 
]2[, ב-קסז דף. חסר הדף האחרון של "לוח הטעות". 21.5 ס"מ. מצב משתנה. רוב הדפים במצב טוב, 
עם כתמים מעטים. שמונת הדפים הראשונים במצב בינוני. כתמי רטיבות קשים בדפים הראשונים, עם 
עקבות עובש קלים. קרעים גסים בדפי השער, עם פגיעות קלות בטקסט בדף השער השני, משוקמים 

במילוי ובהדבקות נייר. רישומים. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 610. 

הספר שלפנינו הוא מהספרים האחרונים שנדפסו ברוסיה טרם סגירתם של כל בתי הדפוס היהודיים 
בווילנא  דפוס  בתי  רק שני  ואילך הורשו להתקיים  בשנת תקצ"ז בעקבות הלשנת המשכילים. מאז 
ובזיטומיר שעמדו תחת פיקוח חמור של הממשלה הרוסית. רק בשנת תר"ח נדפס בזיטומיר חלקו השני 

של הספר על חומשים ויקרא-דברים במתכונת אחרת בשם "לקוטי תורה". 

פתיחה: $1000
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159. Torah Or – Kopust, 1836 – First Edition – 
Glosses Written in Urmia, Iran
Torah Or, Chassidic essays on Bereshit and Shemot, 
Chanukah and Purim, by Rebbe Shneur Zalman of 
Liadi – the Baal HaTanya. Kopust (Kopys), 1836. First 
edition. Two title pages.
The book was written from teachings heard directly 
from the Baal HaTanya by his brother R. Yehuda 
Leib of Janowiec, author of She'erit Yehuda, and was 
arranged and edited for print by his disciple and 
grandson Rebbe Menachem Mendel Schneersohn, 
the Tzemach Tzedek of Lubavitch.
Ownership inscription dated 1872, and glosses by 
the same writer on final page of the Book of Bereshit. 
Lengthy glosses in several places – copyings of 
various segulot, written in Urmia (present day: 
west Azerbaijan, Iran) in 1872. Other brief glosses in 
Oriental script. Signature and stamp of R. Shlomo 
Zalman Moses, prominent Agudah activist, secretary 
of Moetzet Gedolei HaTorah of Agudath Israel.
[2], 2-167 leaves. Lacking final leaf of errata. Title 
pages printed in red and black. 21.5 cm. Condition 
varies. Most leaves in good condition, with some 
stains. Eight first leaves in fair condition. Dark 
dampstains to first leaves, with minor mold stains. 
Large tears to title pages, slightly affecting text of 
second title page, repaired with paper. Inscriptions. 
New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 610.

Opening price: $1000

160. ספר תורה אור - זיטומיר, תרכ"ב - מהדורה ראשונה של "הוספות לספר תורה אור" 
ושמות,  בראשית  חומשים  על  חסידות  מאמרי  אור,  תורה  ספר 
מאת  אור",  תורה  לספר  "הוספות  קונטרס  עם  ופורים,  חנוכה 
האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא. זיטומיר, 
תרכ"ב 1862. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, 

נכדי הרב מסלאוויטא. מהדורה ראשונה של קונטרס ההוספות.
בדף השער השני מצוין: "נדפס מחדש בתכלית ההידור, ובהגהות 

אמתיות ונתקנו בפנים...".
התניא.  בעל  של  חדשים  מאמרים   15 נוספו  ההוספות  בקונטרס 
רבי  המחבר  אחי  שכתב  הנוסח  פי  על  נדפס  הספר  שרוב  בעוד 
בקונטרס ההוספות  מיאנאוויטש, המאמרים שנדפסו  ליב  יהודה 
הם מכתיבתו של בן המחבר, רבי דוב בער - האדמו"ר האמצעי 

מליובאוויטש, כפי שנכתב בדף השער לקונטרס ההוספות.
בספר "בית רבי" מאת רבי חיים מאיר היילמן )ברדיטשוב תרס"ב, 
בקונטרס  שנדפסו  שהמאמרים  מסורת  מובאת   )34 עמ'  ב', 

ההוספות עברו עריכה וקיצור בידי האדמו"ר ה"צמח צדק", חתנו 
של האדמו"ר האמצעי: "ושמענו שאדמו"ר בעל צ"צ נ"ע תיקנם, 
הארוכים  האמצעי[  ]האדמו"ר  רבינו  חותנו  דרושי  שלקח  היינו 

מאד וקצרם".
רישומי בעלות בדפי המגן.

קב; כד דף. שני שערים. חלק מהאותיות בדף השער הראשון בדיו 
בינוני.  מצב  ס"מ.   27.5 ההוספות.  לקונטרס  נוסף  שער  אדומה. 
כתמים ובלאי. קרעים בשולי דף השער, משוקמים בהדבקת נייר. 
ישנה,  כריכה  הבלטה.  חותמות  בטקסט.  פגיעות  עם  עש,  סימני 
בלויה ופגומה, עם שדרה משוקמת בהדבקת נייר ועם סימני עש 

רבים. תו-ספר.
סטפנסקי חסידות, מס' 612. 

פתיחה: $400
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160. Torah Or – Zhitomir, 1862 – First Edition of Hosafot L'Sefer Torah Or
Torah Or, Chassidic essays on Bereshit and Shemot, Chanukah and Purim, including 
Hosafot L'Sefer Torah Or (Supplements to Torah Or), by Rebbe Shneur Zalman 
of Liadi – the Baal HaTanya. Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel 
Shapira, grandsons of the Rabbi of Slavita, 1862. First edition of the supplements.
Printed on the second title page: "Reprinted most elegantly and corrected…".
The supplements include 15 new essays of the Baal HaTanya. While most of the 
book follows the writings of the author's brother, R. Yehuda Leib of Janowiec, the 
essays printed in the supplements were written by the author's son, Rebbe Dov Ber, 
the Mitteler Rebbe of Lubavitch, as attested to on the title page of this section.
A tradition is cited in the book Beit Rebbi by R. Chaim Meir Heilman (Berdychiv 
1902, II, p. 34), that the essays printed in the supplements were edited and abridged 
by the Tzemach Tzedek, son-in-law of the Mitteler Rebbe.
Ownership inscriptions on endpapers.
102; 24 leaves. Two title pages. First title page printed in red and black. Another 
title page for supplements. 27.5 cm. Fair condition. Stains and wear. Marginal tears 
to title page, repaired with paper. Worming, affecting text. Embossed stamps. Old 
binding, damaged and worn; extensive worming to spine. Spine repaired with 
paper. Bookplate. 
Stefansky Chassidut, no. 612.

Opening price: $400

161. ספר לקוטי תורה - ארבעת החלקים בכרך אחד - זיטומיר, תר"ח - מהדורה ראשונה 
ספר לקוטי תורה, ארבעה חלקים, מאמרי חסידות על חומשים ויקרא-דברים, על המועדים ועל מגילת 
שיר השירים, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא. זיטומיר, תר"ח 1848. דפוס 

רבי חנינא ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. מהדורה ראשונה. 
ארבעת החלקים בכרך אחד.

בספר "לקוטי תורה" נדפסו המאמרים שעל החומשים ויקרא-דברים )ועל פרשיות בשלח ופקודי(, ואילו 
המאמרים על החומשים בראשית ושמות נדפסו בספר "תורה אור" )קאפוסט תקצ"ז(. 

בספר שלפנינו "דרושים" שאמר בעל התניא בפני ציבור בשבתות ומועדים, וכן "ביאורים" שנאמרו לפני 
בניו ומספר תלמידים באמצע השבוע, כדי לבאר את מה שאמר ב"דרוש" בשבת. ה"דרושים" עוסקים 
ברובם בענייני עבודת ה' על פי דרך החסידות, ואילו ה"ביאורים" מבארים ומפשטים מושגים בתורת 

הקבלה על פי דרך החסידות. 
צדק". כשליש  בעל התניא, האדמו"ר ה"צמח  ותלמידו המובהק של  נכדו  ידי  על  ונערך  נכתב  הספר 
צדק",  ה"צמח  בני  ידי  על  לדפוס  הובא  הספר  צדק".  ה"צמח  שכתב  ומקורות  הגהות  מכיל  מהספר 

האדמו"רים רבי יהודה ליב מקאפוסט ורבי חיים שניאור זלמן מלאדי. 
לקוטי תורה הוא מספרי היסוד החשובים ביותר של תורת חסידות חב"ד. 

בספר בית רבי נכתב: "אחד מהרבנים ]כפי הנראה כוונתו על האדמו"ר ה"מגן אבות" מקאפוסט[... אמר: 
שדרושים האלו של הלקוטי תורה הוא אות באות כפי שקיבל רבינו ]בעל התניא[ מהקדוש הרב רבי 

אברהם ]המלאך[ בן הרב המגיד נשמתו עדן, ובכל אות עומד בו רוח הקודש". 
]1[, ח; נ; ]1[, צו; ]1[, ק; ]1[, ב-ג, ג-נא דף. 30 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. כתמי רטיבות קשים בדפים 
רבים, עם עקבות עובש. קרעים בדף השער, עם פגיעה קלה במסגרת השער. חותמת. כריכת עור חדשה. 

סטפנסקי חסידות, מס' 297.

פתיחה: $400

161. Likutei Torah – Four 
Parts in One Volume – 
Zhitomir, 1848 – First 
Edition 
Likutei Torah, four parts, 
Chassidic essays on the books 
of Vayikra-Devarim, the 
festivals and Shir HaShirim, 
by Rebbe Shneur Zalman of 
Liadi – the Baal HaTanya. 
Zhitomir: R. Chanina Lipa, R. 
Aryeh Leib and R. Yehoshua 
Heshel Shapira, grandsons 
of the Rabbi of Slavita, 1848. 
First edition.
All four parts in one volume.
This book contains homilies 
which the Baal HaTanya 
delivered to the public on 
Shabbat and festivals, as 
well as commentaries which 
he gave over to his sons 
and select disciples during 
the course of the week, to 
clarify what he had said in the Shabbat sermon. The homilies mostly deal with 
the Chassidic approach to worship of G-d, while the commentaries explain and 
simplify kabbalistic concepts, based on Chassidic teachings.
The book was written and arranged by the grandson and close disciple of the 
Baal HaTanya, the Tzemach Tzedek. 
Likutei Torah is considered one of the most important and fundamental books in 
Chabad Chassidic thought.
[1], 8; 50; [1], 96; [1], 100; [1], 2-3, 3-51 leaves. 30 cm. Fair condition. Stains. 
Significant dampstains on many leaves, with traces of mold. Tears to title page, 
slightly affecting border. Stamp. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 297.

Opening price: $400
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162. ספר שער התשובה והתפלה )לאדמו"ר האמצעי 
מליובאוויטש( - חלקים א-ב - זיטומיר, תרכ"ד

נכללו  "ובו  ושני  ראשון  חלקים  והתפלה,  התשובה  שער  ספר 
מאת  התפלה",  שער  הבחירה  שער  התשובה  שער  שערים  ג' 
האמצעי  האדמו"ר   - ]שניער[  שניאוריו  בער  דוב  רבי  האדמו"ר 
מליובאוויטש. זיטומיר, תרכ"ד 1864. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי 

יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא.
146, ]2[; 138 עמ'. חסר דף אחד )עמודים 147-148(, במקומו נכרך 
18.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם  דף השלמה בכתב-יד. 
כתמי רטיבות. סימני עש בדף השער ובמספר דפים נוספים, עם 

פגיעות קלות בטקסט. חותמת. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $800

162. Shaar HaTeshuvah VehaTefillah (by the 
Mitteler Rebbe of Lubavitch) – Parts I-II – 
Zhitomir, 1864
Shaar HaTeshuvah VehaTefillah, Parts I and II 
"comprising 3 gates – the gate of repentance, the gate 
of free will and the gate of prayer", by Rebbe Dov 
Ber Schneerson – the Mitteler Rebbe of Lubavitch. 
Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel 
Shapira, grandsons of the rabbi of Slavita, 1864.
146, [2]; 138 pages. Lacking one leaf (pages 147-
148), replaced in handwriting. 18.5 cm. Good-fair 
condition. Stains, including dampstains. Worming to 
title page and several other leaves, slightly affecting 
text. Stamp. New leather binding.

Opening price: $800

163. ספר "קונטרס פירוש המלות" )לאדמו"ר האמצעי מליובאוויטש( - מהדורה ראשונה - וורשא, תרכ"ז 
פירוש   - בתרא"  מהדורא  הנקרא  המלות  פירוש  "קונטרס  ספר 
והרחבה על סידור בעל התניא, מאת בנו האדמו"ר רבי דוב בער 
וורשא,  מליובאוויטש.  האמצעי  האדמו"ר   - ]שניער[  שניאוריו 

תרכ"ז 1867. מהדורה ראשונה.
יותר.  מפורט  והשני  קצר  בנוסח  הראשון  השער  שערים,  שני 
נוסח  בעותק שלפנינו מעטפת קדמית )בצבע כחול(, עליה נדפס 

קצר של דף השער. מעטפת זו אינה ידועה ביבליוגרפית. 
"סדר  את  בקאפוסט  האמצעי  האדמו"ר  הדפיס  תקע"ו  בשנת 
תפלות מכל השנה", ובו "פירוש המלות" של סידור התפלה על 
"בעל  הזקן  האדמו"ר  אביו  ידי  על  שנאמרו  וחסידות,  קבלה  פי 
התניא" בלילות שבת, ואשר נכתבו על ידו. ביאורי האדמו"ר הזקן 
נאמרו בתמצות ובקיצור, על חלקים גדולים של הסידור, אך לא 
כי  "יען  שלפנינו:  הספר  של  השני  בשער  שנכתב  וכפי  כולו.  על 
זקנתו של  ובאורן בכתובים קצרים, הנה לעת  אז הובאו פירושן 
מרן אדמו"ר מרנא דובער הנ"ל, הוסיף אומץ וכח... למשוך בקסת 
שנית ידו לבאר פירושן של הדברים שנאמרו מכבר...". מסיבה זו 

נקרא הספר שלפנינו בשם "מהדורה בתרא", משום שהוא פירוש 
והרחבה לביאורים שנדפסו בקצרה בסידור בקאפוסט, שהיה מעין 
"מהדורה קמא". רוב הספר שלפנינו הוא אכן פירוש והרחבה של 
מה שנדפס בעבר בקצרה, אך חלק מהספר הוא פירוש חדש על 
אותם חלקים שהאדמו"ר הזקן לא הספיק לבארם, והם מחידושי 

בנו המחבר )פרקים קכח-קלז; קנב-קסו(.
רבני וויטבסק מעידים בהסכמתם: "כי כבוד קדשו נ"ע ]=האדמו"ר 
המחבר[ חבב מאוד קונטרסים אלו, והרבה בשבחן, כאשר שמעתי 

בעצמי מפיו הקדוש בעוד זרחה לנו שמשו".
טוב.  מצב  ס"מ.   24 דף.  קיד   ,]2[ מודפסת,  קדמית  מעטפת   ]1[
ללא  )כמעט  במעטפת  קרע  דפים.  במספר  קל  בלאי  כתמים. 
ובדף  הראשונים  בדפים  במעטפת,  קטנים  עש  נקבי  חיסרון(. 

האחרון. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 474.

פתיחה: $300
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164. Tehillat Hashem Siddur – Nusach Ashkenaz – Leningrad, 1926 – Stereotype 
Edition of a Siddur Printed by Rebbe Rashab of Lubavitch – Siddur Produced 
Under Communist Rule
Tehillat Hashem Siddur, year-round prayers, nusach Ashkenaz. Leningrad [St. Petersburg], 
1926.
Stereotype edition of the siddur published in 1918 at the initiative of Rebbe Rashab of 
Lubavitch, to fulfill the need of holy books amongst war refugees. This siddur was published 
some eight years later, in Leningrad, under communist rule. 
48 leaves. Approx. 22 cm. Good-fair condition. Stains. Tears to several leaves. Title page 
reinforced with tape. New leather binding. 
Opening price: $300

163. Kuntres Perush HaMilot (by the Mitteler Rebbe of Lubavitch) 
– First Edition – Warsaw, 1867 
Kuntres Perush HaMilot, called Mahadura Batra – commentary and 
expansion of the siddur of the Baal HaTanya, by his son Rebbe Dov Ber 
Shneuri – the Mitteler Rebbe of Lubavitch. Warsaw, 1867. First edition.
Two title pages. Blue front wrapper, with an abbreviated version of the 
title page (bibliographically uknown).
 In 1816, the Mitteler Rebbe printed in Kopust a year-round siddur, with 
kabbalistic and Chassidic explanations of the words of the prayers, which 
he heard from his father the Baal HaTanya on Friday nights and which 
he later recorded. The explanations of the Baal HaTanya were said in a 
relatively brief manner and did not cover the entire siddur, only large 
sections therein. In this book, termed Mahadura Batra, the Mitteler rebbe 
expands upon explanations printed briefly in the Kopust siddur, and 
adds explanations to sections of the prayers not covered by his father.
[1] printed front wrapper, [2], 114 leaves. 24 cm. Good condition. Stains. 
Minor wear to several leaves. Tear to wrapper (almost without loss). Minor 
worming to wrapper, first leaves and last leaf. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 474.

Opening price: $300

164. סדור תהלת ה' - נוסח אשכנז - לנינגרד, תרפ"ו 
- הדפסה סטריאוטיפית של הסידור שנדפס ביוזמת 
בתקופת  שנעשתה  מליובאוויטש,  הרש"ב  האדמו"ר 

השלטון הקומוניסטי

לנינגרד  אשכנז.  נוסח  השנה,  לכל  תפלות  ה',  תהלת  סדור 
]פטרבורג[, ]תרפ"ו[ 1926. 

האדמו"ר  ביוזמת  שנדפס  סידור  של  סטריאוטיפית  הדפסה 
"עזרא"  הדפוס  בבית  תרע"ח,  בשנת  מליובאוויטש  הרש"ב 
שנוסד על ידו. ההדפסה שלפנינו נעשתה כשמונה שנים לאחר 

מכן, בלנינגרד, תחת השלטון הקומוניסטי. 
"ראסטוב-דאן,  המקורי:  הדפוס  פרטי  מופיעים  השער  בדף 
דפוסת  ותחתיו  לפ"ק",  תרע"ח  שנת  'עזרא',  ודפוס  בהוצאות 
קלמסון,  י.  ז.  הוצאת  הנוכחית:  ההדפסה  פרטי  עם  ברוסית, 

לנינגרד, 1926.
האדמו"ר  שהעתיק  לאחר  הראשונה,  העולם  מלחמת  בשלהי 
רוסטוב  לעיר  ליובאוויטש  מהעיירה  מגוריו  מקום  את  הרש"ב 
על נהר הדון, זימן הרש"ב כמה עשירים מחסידי חב"ד לאסיפה 
יהודים  וישנם  "הואיל  להם:  ואמר  תרע"ח,  חורף  בראשית 
פליטים הנמצאים במקומות אשר מקודם לא גר בהם אף יהודי 
אחד, לכן מורגש מאד החסרון בספרים בכלל, ובסידורים בפרט, 
ורצוני להדפיס סידורים כדי שהם יוכלו להתפלל בהם... מזה יסד 
אחר כך אדמו"ר דפוס 'עזרא' ברוסטוב, ויצאו לאור הסידורים 
הדקים 'תהלת ה'' נוסח האר"י ז"ל, וכן סידורים בנוסח אשכנז. 
וסיפורים  )שמועות  ישראל"  תפוצות  כל  אל  נשלחו  הסידורים 

מרבותינו הקדושים, כפר-חב"ד, תש"נ, א, עמ' 153-155, 312, ג, עמ' 197(. הוצאתם לאור של הסידורים נעשתה על 
ידי רבי יעקב לנדא )לימים רבה של בני-ברק(, שהיה בשנים ההן יד ימינו של האדמו"ר הרש"ב. 

על פי הסידורים שנדפסו ברוסטוב בשנת תרע"ח, נדפסו בשנים שלאחר מכן מספר מהדורות סטריאוטיפיות, ביניהן 
הסידור שלפנינו. ההדפסה אמנם נעשתה תחת השלטון הקומוניסטי, אך בשנות התר"פ הרשו עדיין הקומוניסטים 

להדפיס כמויות מוגבלות של ספרי קודש.
מח דף. 22 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים במספר דפים. בדף השער הדבקות נייר דבק לחיזוק. כריכת 

עור חדשה.

פתיחה: $300
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165. סידור תפילת נהורא - סלאוויטא, תקצ"ד 
- נוסח ספרד

סדר תפלת נהורא השלם, "כמנהג ספרד" )נוסח ספרד(. 
שני חלקים. סלאוויטא, תקצ"ד 1833. דפוס רבי שמואל 

אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא.
אהרן  רבי  בידי  ערוך  רבות.  הוספות  עם  כל-בו  סידור 
ב"ר יחיאל מיכל הלוי ממיכאלישוק. תפילות ותחינות, 
הלכות  פירושים,  "פשטיות",  וכוונות  קבלה  עניני 
סדר  שבת,  תיקוני  והתעוררות,  מוסר  דברי  והנהגות, 

הגדה ופיוטי יוצרות, ועוד.        
ראשון  חלק  שער  וסדילקוב.  אוסטרהא  רבני  הסכמות 

נדפס בחלקו בדיו אדומה. שער נפרד לחלק שני.
חתימות "הק' יצחק צבי ב"ר אברהם מליזענסק" ]רבי 

הרשל שמש מצפת[.
חלק ראשון: ]2[, ה-לא, ]לג[-קכה, קלט-קעח, קנז-קסד, 
קכו- לב,  )דפים  באמצע  דפים   14 חסרים  דף.  קפז-קצ 

דפים  בין  דף.  ה-קכה  קפט-קצב,   ,]1[ שני:  חלק  קלח(. 
לפני  הנאמר  זוהר  קטע  עם  נוסף,  דף  נכרך  סד-סה 
18 ס"מ.  נרשם במפעל הביבליוגרפיה(.  )לא  התקיעות 
ובלאי.  כתמים  בינוני-טוב.  הדפים,  בין  משתנה  מצב 
קרעים  בצילום.  דף שער חסר בחלקו העליון, משוקם 
וסימני עש בדפים רבים, עם פגיעה בטקסט, משוקמים 
מהודרת,  עור  כריכת  מקצועי(.  שיקום  עבר  )הספר 

חדשה.

פתיחה: $8000

165. Tefillat Nehora Siddur – Slavita, 1833 – Nusach Sefard
Lacking 14 leaves in middle (leaves 32, 126-138). Part II: 
[1], 189-192, 5-125 leaves. Additional leaf bound between 
leaves 64-65, with a passage from the Zohar recited before 
Shofar blowing (not listed in the Bibliography of the 
Hebrew Book). 18 cm. Condition varies, fair-good. Stains 
and wear. Upper part of title page lacking, replaced in 
photocopy. Tears and worming to many leaves, affecting 
text, repaired (book professionally restored). New, 
elegant leather binding.

Opening price: $8000

Siddur Tefillat Nehora, Nusach Sefard. Two parts. Slavita: 
R. Shmuel Avraham Shapira son of the rabbi of Slavita, 
1833.
Comprehensive siddur with many additions, including 
prayers and supplications, kabbalistic kavanot, 
commentaries, laws and customs, ethics, Haggadah and 
more.
Separate title page for part II. Title page of part I printed 
in red and black.
Signatures.
Part I: [2], 5-31, [33]-125, 139-178, 157-164, 187-190 leaves. 

דפוסי סלאוויטא וזיטומיר
ראה עוד במדור: ספרי חסידות - חב"ד

Books Printed in Slavita and Zhitomir
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 - תקנ"ד  סלאוויטא,   - לאברהם  חסד  ספר   .166
מהספרים הראשונים שנדפסו על ידי רבי משה שפירא 
רבה של סלאוויטא - העותק של האדמו"ר רבי משה 

האגר מראדוביץ

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

מוואלטשיסק.
"הק'  חתימת  השער:  בדף  וחותמות  בעלות  רישומי  חתימות, 
ישעי' הלוי הורוויץ"; רישום בעלות באותיות מרובעות, שהספר 
ויראה  בתורה  ומופלג  המופלא  והרבני  התורני  ל"האלוף  שייך 
ובאותיות  )בעברית  חותמת  נ"י";  חיים  מו"ה  שמו  קדושת  כבוד 
חותמות  ]זאמיחוביץ[;  שואל"  ב"מ  יוסף  "הק'  של  קיריליות( 
"משה בהרב הצדיק מק"ק סעריט", "משה האגיר  רבי  האדמו"ר 

מסעריטה" )עם איור אריה במרכז החותמת(.
בדפי הספר מספר הגהות )מעניינות(, בכתיבה מאוחרת.

)ת"ר-תרס"ב, אנצי'  מראדוביץ  האגר  משה  רבי  האדמו"ר 
לחסידות, ג, עמ' רסד-רסה(, בעל "ויקח משה", בנו של האדמו"ר 
מראדוביץ רבי יוסף אלטר האגר )תק"פ-תרל"ט, שהיה בנו השני 
של האדמו"ר רבי חיים מקוסוב וחתן בנו של האדמו"ר רבי משה 
אביו  כיהן  בראדוביץ  חצרו  את  שהקים  לפני  מסאווראן(.  צבי 
מספר שנים כאדמו"ר בעיר סערעט )סעריט(. בשנת תרל"ג עלה 
ראדוביץ,  בעיר  מקומו  על  ומינהו  צפת  לעיה"ק  האדמו"ר  אביו 
אך הוא מסר את כס האדמורו"ת לבנו רבי ישראל ועלה אל אביו 
בעיה"ק צפת. בשנת תרנ"ז השתקע בחיפה והיה מאבות הישוב 
האשכנזי בעיר. בשנת תרנ"ט שב לצפת. ראה אודותיו בהקדמת 
המהדורה החדשה של ספרו "ויקח משה" בהוצאת ישיבת ויזניץ 

- בני ברק, תש"ס(.
יתכן שעותק זה היה שייך גם לאבי-אביו האדמו"ר הקדוש רבי 
חיים מקוסוב, והוא הנזכר ברישום הבעלות "כבוד קדושת שמו 

מו"ה חיים נ"י".
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.
]6[, פז; ח, ח-יא, יא-לד, ]1[ דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים 
)בהם כתמי רטיבות( ובלאי. קרע חסר משוקם בשוליים הפנימיים 
סימני  הדף.  של  השני  מצדו  בטקסט  פגיעות  עם  השער,  דף  של 
עש, חלקם משוקמים. חיתוך דפים בשוליים העליונים עם פגיעות 

בכותרות הדפים במקומות רבים. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1000

166. Chesed L'Avraham – Slavita, 1794 – One of 
the First Books Printed by R. Moshe Shapira 
Rabbi of Slavita – Copy of Rebbe Moshe Hager 
of Radovitz
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). 
Signatures, ownership inscriptions and stamps 
on the title page: signature of "Yeshaya HaLevi 
Horowitz"; ownership inscription of a "prominent 
and holy rabbi, R. Chaim" (possibly Rebbe Chaim of 
Kosov); and stamps of R. "Moshe Hager of Seret" – 
Rebbe Moshe Hager of Radovitz (1840-1902), author 
of Vayikach Moshe, grandson of Rebbe Chaim of 
Kosov. Immigrated to Eretz Israel after his father, 
and founded the Ashkenazic community in Haifa. 
This kabbalistic book was held in high esteem by 
great Chassidic leaders and is often cited in early 
Chassidic literature. 
The author, R. Avraham Azulai (1570-1644) was 
born in Fez, Morocco. He immigrated to Eretz Israel 
and settled in Hebron. When an epidemic broke 
out in 1619, he fled to Gaza, where he composed 
this book within five weeks. Most of the book is a 
collection and arrangement of the teachings of R. 
Moshe Cordovero, which at that time were still in 
manuscript form. A small part is from the writings 
of the Arizal. 
Late (interesting) glosses.
[6], 87; 8, 8-11, 11-34, [1] leaves. 19.5 cm. Good-fair 
condition. Stains (including dampstains) and wear. 
Open tear to inner margin of title page, affecting text 
on verso, repaired. Worming, repaired in part. Upper 
margins trimmed, with damage to leaf headings in 
many places. Stamps. New leather binding.

Opening price: $1000
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סלאוויטא,   - ושלישי  שני  כרכים   - הזהר  ספר   .167
תקס"ה - הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב

שני כרכים של ספר הזהר, על חומשים שמות-דברים. סלאוויטא, 
]תקס"ה 1805[. 

כרך אחד על ספר שמות וכרך שני על ספרים ויקרא-דברים. מעבר 
לשער הכרך הראשון )על ספר שמות( נדפסה הסכמתו של רבי לוי 

יצחק מברדיטשוב שנתן ל"מחזיק הדפוס דק"ק סלאוויטא".
בן  בער  "דוב  המדפיסים  שמות  נדפסו  השער  שבעמוד  אף  על 
ישראל סג"ל; הקטן דוב בער בן פסח זצ"ל", בעליו של בית הדפוס 
סלאוויטא  אב"ד  שפירא  משה  רבי  היה  בסלאוויטא  ההן  בשנים 

)ראה קטלוג 65 פריט 97, ושם בעמ' 86(.
כרך ראשון )שמות(: רסט, ]3[ דף. כרך שני )ויקרא-דברים(: קטו, ]1[, 
קיז-רצט, ]1[ דף. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים )כתמי דיו במספר 
בהדבקות  משוקמים  הכרכים,  בשני  דפים  במספר  קרעים  דפים(. 
נייר. רישומים רבים במספר דפים. סימני עש במספר דפים. חותמות 
ברוסית. קרע חסר גדול בחלקו העליון של דף השער בכרך ויקרא-

דברים, משוקם בהשלמת נייר וצילום. כריכות חדשות.

פתיחה: $300

167. Zohar – Volumes II and III – Slavita, 
1805 – Approbation by Rabbi Levi Yitzchak of 
Berditchev
Two volumes of the Zohar, on the Books of Shemot-
Devarim. Slavita, [1805].
One volume on the Book of Shemot, and a 
second volume on the Books of Vayikra-Devarim. 
Approbation by R. Levi Yitzchak of Berditchev on the 
verso of title page of the Shemot volume.
Although the title page indicates the names of the 
printers "Dov Ber son of Yisrael Segal and Dov Ber 
son of Pesach", the owner of the Slavita printing firm 
at that time was R. Moshe Shapira, rabbi of Slavita.
Vol. I (Shemot): 269, [3] leaves. Vol. II (Vayikra-
Devarim): 115, [1], 117-299, [1] leaves. 20 cm. Good-fair 
condition. Stains (ink stains on several leaves). Tears to 
several leaves in both volumes, repaired with paper. 
Many inscriptions on several leaves. Worming to 
several leaves. Stamps in Russian. Large open tear to 
upper part of title page of Vayikra-Devarim vol., with 
photocopy replacement of missing part. New bindings.

Opening price: $300

- סלאוויטא,  - בפורמט קטן  מסכת ראש השנה   .168
תקפ"א

תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, עם פירוש רש"י ותוספות, רא"ש 
ופירוש המשניות להרמב"ם, חידושי הלכות למהרש"א והגהות 
משה  רבי  דפוס   .]1821 ]תקפ"א  סלאוויטא,  ברלין.  ישעיה  רבי 

שפירא.
מהדורה בפורמט מוקטן )לדרכים(, כל שני עמודים מהווים עמוד 
בשולי  נדפס  המהרש"א  הרגילות.  התלמוד  מהדורות  של  אחד 

העמודים. שם הספר ומקום הדפוס בדיו אדומה.
בפורמט זה נדפסו באותן שנים מספר מסכתות בודדות ולא סט 

שלם של התלמוד.
]69[, עד-פח דף. 22 ס"מ. נייר תכלכל. מצב בינוני-טוב. כתמים 
)בהם כתמי רטיבות( ובלאי. סימני עש עם פגיעות קלות בטקסט 

במספר דפים. רישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.

פתיחה: $500

168. Tractate Rosh HaShanah – Small Format – 
Slavita, 1821
Babylonian Talmud, Tractate Rosh HaShanah, with 
the Rashi and Tosafot commentaries, Rosh, Rambam's 
commentary on the Mishnayot, Chiddushei Halachot 
by the Maharsha and R. Yeshaya Berlin's glosses. 
Slavita: R. Moshe Shapira, [1821].
Small format edition (for travel); each leaf 
corresponds with one page of the regular Talmud 
editions. The Maharsha is printed in the margins. 
The name of the book and place of printing are 
printed in red.
In that period, only a few tractates were printed in 
small format, not a complete Talmud set.
[69], 74-88 leaves. 22 cm. Bluish paper. Fair-good 
condition. Stains (including dampstains) and 
wear. Worming, affecting text on several leaves. 
Handwritten inscriptions. New binding. 

Opening price: $500

167168



141

דפוסי סלאוויטא וזיטומיר

 - - סלאוויטא, תקפ"ז  גבאי(  בן  )לרבי מאיר  עבודת הקודש  ספר   .169
רישומים בכתב-ידו של הצדיק רבי זונדל מסלנט

ספר עבודת הקודש, יסודות תורת הקבלה, אמונה ועבודת ה' לאור תורת הקבלה, מאת 
המקובל רבי מאיר בן גבאי. סלאוויטא, תקפ"ז ]1827[. דפוס רבי "שמואל אברהם בן 

הרב המפורסם וכו' כבוד מהור"ר משה שפירא". 
בדף השער מוזכר שמו של רבי שמואל אברהם שפירא כבעליו של בית הדפוס, אך 
אב"ד  שפירא  משה  רבי  אביו  מוזכר  לשער  מעבר  שנדפסו  הרבנים  הסכמות  בארבע 

סלאוויטא כבעליו של בית הדפוס )על כך ראה קטלוג 65 עמ' 86(.
רבי  של  בכתב-ידו  נוספים  רישומים  שני  הכהן".  זלמן  שלמה  "משלי  בשער:  חתימה 
זונדל מסלנט: "ממעות עזבון ר' זלמן ז"ל מפיקעלין למדרש מנחם ציון פה עה"ק ירושלם 
ת"ו ונלב"ע י"ב שבט תרי"ג". רישומים נוספים בכתב-ידו של רבי זונדל )"למדרש מנחם 

ציון"( בדף מ' ובדף נח.
ומוסר  מוואלוז'ין,  חיים  רבי  מגדולי תלמידי  )תקמ"ו-תרכ"ו(  זונדל מסלנט  יוסף  רבינו 
תורת הגר"א לדורות. מייסד תנועת המוסר ומורו ורבו המובהק של רבי ישראל מסלנט. 
תלמידי   - ]אשכנזים  הפרושים  קהילת  מראשי  והיה  תקצ"ח,  בשנת  לירושלים  עלה 
סירב לקבל תפקיד  ענוותנותו הרבה  סלנט. מפני  רבי שמואל  יחד עם חתנו  הגר"א[, 
תורני רשמי, אך התנדב להיות אחראי על ספריית בית המדרש "מנחם ציון", ]בחצר 
"החורבה"[, שהיה מרכז התפילה והלימוד של חכמי הפרושים בירושלים. חלק מכתביו 

יצאו לאור בספר "הצדיק רבי יוסף זונדל ורבותיו", ירושלים תרפ"ז.
עב; כ דף. חלק מהאותיות שבדף השער נדפסו בדיו אדומה. 34 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 
כתמים ובלאי. קרעים וסימני עש בדף השער ובדפי הספר האחרים, עם פגיעה בטקסט. 

הדפוסת גורדה בדף השער. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

169. Avodat HaKodesh (by Rabbi Meir ibn Gabbai) – Slavita, 
1827 – Inscriptions Handwritten by Rabbi Zundel of Salant
Avodat HaKodesh, kabbalistic principles and kabbalistic teachings on 
faith and worship of G-d, by R. Meir ibn Gabbai. Slavita: R. Shmuel 
Avraham son of R. Moshe Shapira, 1827.
The title page mentions R. Shmuel Avraham Shapira as owner of the 
printing firm, yet the four approbations refer to his father R. Moshe 
Shapira as the printer.
Signature on the title page: "Mine, Shlomo Zalman HaKohen". Several 
inscriptions handwritten by R. Zundel of Salant, including: "From the 
estate of R. Zalman of Pikeliai, for the Beit Midrash Menachem Tzion, 
Jerusalem, passed away on 12th Shevat 1853". 
R. Yosef Zundel of Salant (1786-1866), prominent disciple of R. 
Chaim of Volozhin and teacher of R. Yisrael of Salant. Leader of the 
community of the disciples of the Gaon of Vilna in Jerusalem.
72; 20 leaves. Title page printed in red and black. 34 cm. Good-fair 
condition. Stains and wear. Tears and worming to title page and other 
leaves, affecting text. Imprint on title page deleted. New binding.

Opening price: $300

170. ספר סידורו של שבת - זיטומיר, תר"ט-תר"י 
ספר סידורו של שבת, חלקים ראשון ושני, עניני קדושת השבת על דרך הקבלה והחסידות, ושו"ת בהלכה, מאת 
הרה"ק רבי חיים טירער אב"ד טשרנוביץ. זיטומיר, תר"ט-תר"י 1849. דפוס רבי חנינא ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע 

העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. שני חלקים בכרך אחד.
שער נפרד לכל חלק.

שני חלקים בכרך אחד. 138; 87 עמ'. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים )כתמים כהים במספר דפים(. קרעים בדף 
השער, משוקמים בהדבקת נייר. קרעים במספר דפים נוספים. חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות הדפים. כריכה ישנה, 

עם פגמים וסימני עש.

פתיחה: $300

170. Sidduro Shel Shabbat – Zhitomir, 1849
Sidduro Shel Shabbat, Parts I & II, Kabbalistic and Chassidic teachings on the sanctity of 
Shabbat, and halachic responsa, by R. Chaim Thirer of Czernowitz. Zhitomir: R. Chanina Lipa, 
R. Aryeh Leib and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the rabbi of Slavita, 1849. Two 
parts in one volume.
Separate title page for each part.
138; 87 pages. 20.5 cm. Good-fair condition. Stains (dark stains to several leaves). Tears to 
title page, repaired with paper. Tears to several other leaves. Leaves trimmed with damage to 
headings. Old binding, with damage and worming.
Opening price: $300
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171. ספר מגן דוד - רבי דוד מטולנא - זיטומיר, תרי"ב 
- מהדורה ראשונה

ספר מגן דוד, מאמרי חסידות על פרשיות התורה והמועדים, מאת 
האדמו"ר רבי דוד טברסקי מטולנא. זיטומיר, תרי"ב 1852. דפוס 
רבי חנינא ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי 

הרב מסלאוויטא. מהדורה ראשונה.
שני דפי שער. בשער השני נדפסו שם הספר ומקום הדפוס 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(.
קכ דף. ללא דף אחרון עם "לוח הטעות והתיקון" )יתכן ולא נכרך 
עש  סימני  כתמים.  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 העותקים(.  בכל 
במרבית הדפים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר )הספר 

עבר שיקום מקצועי(. חותמות. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 334.

פתיחה: $800 

171. 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, grandsons of the Rabbi 
of Slavita, 1852. First edition.
Two title pages, the second printed in red and black.
120 leaves. Lacking final leaf of errata (possibly not 
included in every copy). 20.5 cm. Fair-good condition. 
Stains. Worming to most leaves, affecting text, 
repaired with paper (the book has been professionally 
restored). Stamps. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 334.

Opening price: $800

עם   - תרי"ז-תרי"ח  זיטומיר,   - חיים  מים  שו"ת   .172
מכתב שו"ת מה"בעל שם טוב"

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

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

באריכות 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.

רישומי בעלות בשער: "מספרי הרב הגאון הצדיק מהר"י קוקעס 
קוקעס,  יוסף  ]רבי  מינסק"  פלך  ברעזין  דק"ק  הגאב"ד  זצלה"ה 
שימש כרב במספר קהילות באזור מוהילב ומינסק, בשנת תרס"ח 

התמנה לרבה של ברעזין, בעל "עדות ביהוסף" ו"עלי הגיון"[.
84; 151 עמ'. 33.5 ס"מ. שני שערים לכל חלק ושער נוסף לקונטרס 
"אוצרות חיים" )סך הכל חמישה שערים(. דף ג נכרך בטעות אחרי 
בדיו אדומה.  נדפסו  ד. חלק מהאותיות בדף השער הראשון  דף 
שוליים רחבים. מצב טוב. כתמים רבים. סימני עש וקרעים קלים 
בשני דפי השער הראשונים. חותמת. רישומים. כריכת עור חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 341.

פתיחה: $500
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173. Arvei Nachal – Zhitomir, 1858
Arvei Nachal on the Torah by R. David Shlomo Eybeschutz Rabbi of Soroca. 
Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the 
rabbi of Slavita, 1858. 
199; 86; 112; 150; 214 pages. 22 cm. Good-fair condition. Stains (including 
dampstains), wear and tears. Open tear to title page and final two leaves, slightly 
affecting title border and text of final leaf, repaired with paper. Worming. Printing 
error to one leaf at beginning of Shemot. Signature, stamps and handwritten 
inscriptions. New leather binding.

Opening price: $300

172. Responsa Mayim Chaim – Zhitomir, 1857 – With a Responsum Letter 
from the Baal Shem Tov 
Responsa Mayim Chaim, two parts, and Otzrot Chaim, 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. 
In part I, section 27, there is a letter from Mezhibuzh signed by several prominent 
members of the community, including: "Yisrael B.Sh. [Baal Shem] of Tłuste 
[Tovste]" – the Baal Shem Tov. 
Ownership inscriptions of R. Kokis on title page.
84; 151 pages. 33.5 cm. Two title pages for each part, additional title page for Otzrot 
Chaim section (5 title pages in total). Leaf 3 bound out of sequence. First title page 
printed in red and black. Wide margins. Good condition. Many stains. Worming 
and minor tears to first two title pages. Stamp. Inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 341.

Opening price: $500

173. ספר ערבי נחל - זיטומיר, תרי"ח
ספר ערבי נחל, "חיבור נפלא על התורה", מאת רבי 
דוד שלמה אייבשיץ אב"ד סראקא. זיטומיר, תרי"ח 
העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  דפוס   .1858

שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. 
טוב- מצב  ס"מ.   22 עמ'.   214  ;150  ;112  ;86  ;199

בינוני. כתמים )בהם כתמי רטיבות(, בלאי וקרעים. 
קרעים חסרים בדף השער ובשני הדפים האחרונים, 
בדף  ובטקסט  השער  במסגרת  קלה  פגיעה  עם 
עש.  סימני  נייר.  בהדבקות  משוקמים  האחרון, 
ספר  שבתחילת  הדפים  באחד  בהדפסה  שיבוש 
בכתב-יד.  ורישומים  חותמות  חתימה,  שמות. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300
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מהדורה   - תרכ"ג  זיטומיר,   - ישראל  אוהב  ספר   .174
ראשונה

מאת  החסידות,  בדרך  התורה  על  דרושים  ישראל,  אוהב  ספר 
תרכ"ג  זיטומיר,  מאפטא.  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  האדמו"ר 
1863. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב 

מסלאוויטא. מהדורה ראשונה.
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 
ומינה אותו לרשום הדברים הקדושים היוצאים מפיו הק',  רבה, 
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 
לבניו, שלא  צוה  ארון אלקים  וטרם הלקח  בלבו.  ישראל תקועה 
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...".
]1[, קיז דף. 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש. כריכה חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 19.

פתיחה: $1000
174. Ohev Yisrael – Zhitomir, 1863 – First Edition 
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.
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).
[1], 117 leaves. 23.5 cm. Good condition. Stains. Worming. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 19.

Opening price: $1000

175. סדר תיקון ליל שבועות והושענא רבא - זיטומיר, תרי"ז
השל"ה".  מספר  הסדר  פי  "על  רבא,  והושענא  שבועות  ליל  תיקון  סדר 
יהושע העשיל שפירא,  ורבי  זיטומיר, תרי"ז 1857. דפוס רבי חנינא ליפא 

נכדי הרב מסלאוויטא. 
שני דפי שער. חלק מאותיות השער הראשון נדפסו בדיו אדומה.

336 עמ'. 20.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני עש רבים, עם פגיעה בטקסט. 
כריכה ישנה.

פתיחה: $400

175. Tikkun Leil Shavuot and Hoshana Rabba – 
Zhitomir, 1857
Tikkun Leil Shavuot and Hoshana Rabba, based on the book 
of the Shelah. Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua 
Heshel Shapira, grandsons of the rabbi of Slavita, 1857.
Two title pages. First title page printed in red and black.
336 pages. 20.5 cm. Fair condition. Stains. Significant 
worming, affecting text. Old binding.

Opening price: $400
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176. סידור קרבן מנחה - זיטומיר, תרי"ז
והנהגות  דינים  פירוש,  עם  אשכנז[,  ]נוסח  מנחה  קרבן  סידור 
 .1856 תרי"ז  זיטומיר,  מעמדות.  עם  תהילים  ספר  כולל  ביידיש, 

דפוס רבי אריה ליב שפירא, נכד הרב מסלאוויטא.
נדפסו  הראשון  השער  מאותיות  חלק  תהלים.  לספר  נפרד  שער 

בדיו אדומה.
קלד, קלז-רל; פז, פט-קיז דף )הדף האחרון בספר תהילים מסומן 
כדף פז והדף הראשון בסדר המעמדות מסומן כדף פט, גם בספירת 
- סיום ספר תהלים  נראה שחסר דף, אך מן התוכן  הקונטרסים 
 23.5 זה(.  במקום  דף  שחסר  נראה  לא   - מעמדות  ספר  ותחילת 
פגיעה  עם  וקרעים,  עש  סימני  ובלאי.  כתמים  בינוני.  מצב  ס"מ. 
עבר  הספר  נוספים.  ובדפים  השער  בדף  בטקסט,  משמעותית 
נייר. כריכה  שיקום מקצועי, הקרעים ופגעי העש שוקמו במילוי 

חדשה.
השער  צילום  פי  על  הביבליוגרפיה  במפעל  נרשמה  זו  מהדורה 

בלבד.

פתיחה: $2500

176. Korban Minchah Siddur – Zhitomir, 1856
Korban Minchah siddur (nusach Ashkenaz), with 
Yiddish commentary, laws and customs. Includes 
the Book of Tehillim with Maamadot. Zhitomir: R. 
Aryeh Leib Shapira, grandson of the rabbi of Slavita, 
1856.
Divisional title page for the Book of Tehillim. First 
title page printed in red and black.
134, 137-230; 87, 89-117 leaves (final leaf of Tehillim 
foliated 87 and first leaf of Maamadot foliated 89, 
numbering of gatherings also indicates a missing 
leaf, yet no content seems to be missing). 23.5 cm. 
Fair condition. Stains and wear. Worming and 
tears, significantly affecting text, to title page and 
other leaves. Book professionally restored, tears and 
worming repaired with paper. New binding. 

Opening price: $2500

 - ספרד  נוסח   - השנה  לשבתות  תפלות  סדר   .177
זיטומיר, תר"ז

סדר תפלות לשבתות השנה, כמנהג ספרד ]תפילת שחרית ומוסף 
לשבת[. זיטומיר ]תר"ז[ 1847. דפוס האחים שפירא מסלאוויטא. 

נדפס כנספח לחמשה חומשי תורה שנדפסו באותה השנה.
בעמ' 28 תפילה לשלום הקיסר "אלכסנדר ניקאלאייאוויטש ירום 

הודו". 
ללא  בדף השער,  קרע  טוב. כתמים.  ס"מ. מצב   21 עמ'.   32  ,]2[

פגיעה בטקסט, משוקם בהדבקת נייר. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300
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178. ספר תקוני הזהר - זיטומיר, תרכ"ג 
ליפא  חנינא  רבי  דפוס   .1863 תרכ"ג  זיטומיר,  הזהר.  תקוני  ספר 

ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. 
)מחותנו  מטשרנוביל  אהרן  רבי  האדמו"ר  הסכמת  הספר  בראש 
המדפיסים  בשבח  המדבר  העשיל(,  יהושע  רבי  המו"ל,  של 
אשר  "כפי  טעויות  ובהגהת  בהידור  הנעשית  זו  הוצאה  ובשבח 
זכו מאבותיהם הקדושים ומעשה אבותיהם בידיהם". ההסכמה 
מסתיימת בברכת "אורך ימים ושנים טובים, וייטיב ה' להם בגו"ר 

]בגשמיות ורוחניות[ בבני חיי ומזוני רויחא, אכי"ר".
]2[, קפב דף. 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים. קרעים 
קטנים בשולי מספר דפים. כריכת עור עתיקה ובלויה, עם פגמים 

ושדרה קרועה.

פתיחה: $400

178. Tikunei HaZohar – Zhitomir, 1863
Tikunei HaZohar. Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. 
Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the rabbi of 
Slavita, 1863.
With an approbation by R. Aharon of Chernobyl 
(mechutan of the publisher R. Yehoshua Heshel), 
in praise of the printers and this superior edition, 
in which mistakes that had crept into previous 
editions were corrected. The approbation concludes 
with blessings for "lengthy and good life, and may 
G-d shower you with goodness, both in material 
and spiritual matters, with sons, life and plentiful 
sustenance". 
[2], 182 leaves. 21.5 cm. Good condition. Stains. Minor 
worming. Minor marginal tears to some leaves. Early 
leather binding, worn, with damage and torn spine.

Opening price: $400

177. Seder Tefillot LeShabbatot HaShana – 
Nusach Sefard – Zhitomir, 1847
Seder Tefillot LeShabbatot HaShana, Nusach Sefard 
(Shacharit and Mussaf Shabbat prayers). Zhitomir: 
Shapira Brothers of Slavita, 1847. Printed as an 
addendum to the Five Books of the Torah printed that 
year.
[2], 32 pages. 21 cm. Good condition. Stains. Tear to 
title page, not affecting text, repaired with paper. New 
leather binding.

Opening price: $300

179. ספר חרדים - זיטומיר, תרי"ז
מאת  והתשובה,  המצוות  ועניני  מצוות  תרי"ג  על  חרדים,  ספר 
זיטומיר, תרי"ז 1857.  המקובל הקדוש רבי אלעזר אזכרי מצפת. 
הרב  נכדי  שפירא,  העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  דפוס 

מסלאוויטא.
כרוך עם שני ספרים )חסרים(: ספר אבן שלמה, מאת רבי שמואל 
להחיד"א.  הקודש  עבודת  ספר   .]1873 תרל"ג  ]ווילנא,  מאלצאן. 

לובלין, תרל"ה 1874. 
 ,14-3 אבן שלמה:  עמ'.   240-161  ,176-161  ,144-1 חרדים:  ספר 
הקודש:  עבודת  באמצע.  נוסף  ודף  השער  דף  חסר  עמ'.   88-17
120, 123-124 עמ'. חסרים מספר דפים בסוף. 15 ס"מ. מצב טוב-
כריכה  דפים.  במספר  קלים  עש  סימני  ובלאי.  כתמים  בינוני. 

ישנה, עם פגמים.

פתיחה: $300
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דפוסי סלאוויטא וזיטומיר

180. תהלים עם פירוש הרד"ק - זיטומיר, תרכ"ז - מהדורה נדירה
ספר תהלים עם פירוש הרד"ק. זיטומיר, תרכ"ז 1867. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא.
עותק חסר. ח, י-נו, נח-עב, פא-קכח, קלז-קמז דף. חסרים 18 דפים )הושלמו בצילום(: ט, נז, עג-פ, קכט-קלו. 14.5 ס"מ. מצב טוב-

בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים בשולי דפים ראשונים ואחרונים, משוקמים במילוי נייר. קרעים עם פגיעה בטקסט 
במספר דפים. חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות מספר דפים. כריכת עור חדשה.

לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית. 

פתיחה: $5000

180. Tehillim with Radak– Zhitomir, 1867 – Rare Edition
The Book of Tehillim with the commentary of the Radak. Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua 
Heshel Shapira, grandsons of the rabbi of Slavita, 1867.
Incomplete copy. 8, 10-56, 58-72, 81-128, 137-147 leaves. Lacking 18 leaves (supplied in photocopy): 9, 
57, 73-80, 129-136. 14.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Marginal tears to first 
and final leaves, repaired with paper. Tears affecting text on several leaves. Margins of several leaves 
trimmed with damage to headings. New leather binding.

Opening price: $5000

179. Sefer Charedim – Zhitomir, 1857
Sefer Charedim, on the 613 mitzvot, by the kabbalist R. Elazar Azikri of Safed. 
Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the rabbi 
of Slavita, 1857.
Bound with two (incomplete) books: Even Shelemah, by R. Shmuel Moltzan. [Vilna, 
1873]. Avodat HaKodesh by the Chida. Lublin, 1874.
Sefer Charedim: 1-144, 161-176, 161-240 pages. Even Shelemah: 3-14, 17-88 pages. 
Lacking title page and one leaf in middle. Avodat HaKodesh: 120, 123-124 pages. 
Lacking several leaves at end. 15 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Minor 
worming to several leaves. Old binding, with damage.

Opening price: $300
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181. תלמוד בבלי - זיטומיר, תרי"ח-תרכ"ד - סט חלקי
המשניות  פירוש  רא"ש,  תוספות,  פסקי  עם  בבלי,  תלמוד 
זיטומיר, תרי"ח- להרמב"ם, מהרש"א, מהר"ם שיף, מאיר נתיב. 

תרכ"ד 1858-1864. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא. סט חלקי - עשרה 
כרכים.

לרבי  נתיב"  "מאיר  החיבור  הש"ס  כרכי  בכל  נוסף  זו  במהדורה 
שבתי הכהן )ממשפחת בעל הש"ך(, שהושמט אח"כ במהדורות 
חיבב  איש"  ה"חזון  ולמברג.  וורשא  ווילנא,  דפוסי  של  הש"ס 
גם בגלל הזהירות  זיטומיר,  ושיבח את השימוש במהדורת ש"ס 
של המו"ל ויחסם לקדושת התלמוד, ובעיקר בגלל החיבור "מאיר 

נתיב" שהושמט במהדורות האחרות.
פירוט הכרכים:

· חולין. תר"כ 1860. 
· בבא קמא. תרי"ח 1858. 

· בבא בתרא. תרי"ט 1859. 
· מנחות. תר"כ 1860. 

· קדושין. תרכ"ד 1863. 
· בבא מציעא. תרי"ט 1859. 

· סנהדרין. תרי"ט 1859. 
· פסחים, חגיגה. תרכ"א 1861. 

· ראש השנה, יומא, סוכה. תרכ"ד 1864. 
· מכות, הוריות, עדויות, אבות דרבי נתן ומסכתות קטנות. תר"כ 

 .1859
מספר חתימות של "ר' משה אייטונגא מוויטעפסק". 

10 כרכים. 35.5-40 ס"מ. חלקו על נייר יבש. מצב כללי טוב-בינוני. 
מקומות.  במספר  עש  סימני  בלאי.  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים, 
מנותקות  מקוריות,  עור  כריכות  בכתב-יד.  רישומים  קרעים. 

בחלקן, עם בלאי ופגמים רבים. 

פתיחה: $1000

181. Babylonian Talmud – Zhitomir, 1858-1864 
– Partial Set 
Babylonian Talmud, with Piskei Tosafot, Rosh, the 
Rambam's commentary on Mishnayot, Maharsha, 
Maharam Schiff and Meir Nativ. Zhitomir: 
Grandsons of the Rabbi of Slavita, 1858-1864. Partial 
set – ten volumes.
This edition includes Meir Nativ, a composition by 
R. Shabtai HaKohen (a relative of the Shach), omitted 
from later editions of the Talmud printed in Vilna, 
Warsaw and Lviv. The Chazon Ish favored and 
praised the Zhitomir edition of the Talmud, mainly 
for its inclusion of the Meir Nativ and also because 
of the publishers' reverence for the holiness of the 
Talmud.
Includes volumes: Chullin; Bava Kama; Bava Batra; 
Menachot; Kiddushin; Bava Metzia; Sanhedrin; 
Pesachim and Chagigah; Rosh Hashana, Yoma and 
Sukka; Makkot, Horayot, Eduyot, Avot D'Rabbi 
Natan and minor tractates.
Signatures. 
10 volumes. 35.5-40 cm. Partly printed on dry 
paper. Overall good-fair condition. Stains, including 
dampstains. Wear. Worming in several places. Tears. 
Handwritten inscriptions. Original leather bindings, 
partially detached, with wear and significant 
damage. 

Opening price: $1000 
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ספר שני לוחות הברית )של"ה הקדוש( - אמשטרדם, שנת   .182
נח"ת - שנת הולדתו של הבעש"ט - הגהות

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

רוח ממרום אשר הערו עליו מן השמים".
קהילות  בקרב  נתקדשה  נח"ת  בשנת  באמשטרדם  שנדפסה  השל"ה  מהדורת 
ומסורות  טוב,  החסידים, שכן אותה שנה היתה שנת הולדתו של הבעל שם 
שניאורסון  הריי"ץ  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, 
מורנו הבעש"ט  קדישא של  בפומי'  ומרגלא  נ"ע.  נולד הבעש"ט  ובשנה ההיא 
דתורה  ה'  באור  נולד בשנה שנדפס של"ה הקדוש להאיר את העולם  שהוא 
מסורת  הריי"ץ  האדמו"ר  סיפר  אחר  במקום  שבלב".  בעבודה  שמים  ויראת 

מופלאה בשם רבי מנדלי מוויטבסק על מה שאירע בעת הדפסות המהדורה הראשונה והמהדורה השניה של הספר: "כשהדפיסו ספר 
של"ה הקדוש... וספר קדוש זה הלהיב והלהיט לבבות בני ישראל, ושלטה עין רעה, והיו אז ר"ל גזירות ת"ח ות"ט הידועות..." - "בשנה שבה 
נולד הבעש"ט הדפיסו בפעם השניה את השל"ה הקדוש בעיר אמשטרדם, וגם אז היה קטרוג ר"ל למעלה על בני ישראל במדינת פולין, כמו 

שהיה ר"ל הקטרוג הראשון מיד כשנתפרסם ספר של"ה, אך ת"ל היתה שנת מנוחה" )ליקוטי דיבורים המתורגם, כרך א, עמ' 50(.
מספר הגהות ארוכות בכתיבה אשכנזית. ארבע מן ההגהות חתומות על ידי "ארי' ליביזוואנגן ]=ליב ביזוואנגן[". במקום אחד הוא כותב 
על עצמו: "מלמד אצל הקצין ר' זלמן וויזל בשנתק"ג ]=בשנת תק"ג[". בחתימה אחרת: "...מלמד כאן ק"ר ]קרלסרוהא?[ שנת סוף תק"ב 
ולהתחלת תק"ג". הגהה נוספת מכותב אחר, חתומה: "הקטן אלי' מעיר שפרענגלין ]Sprendlingen[ הסמוך לק"ק בינגא ]Bingen[ אצל 

נהר רינוס".
]4[, תכב; מד; ]12[ דף. 28.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות כהים בדפים הראשונים והאחרונים. קרעים בשולי שני 
דפי השער הראשונים ובשולי הדפים האחרונים, עם פגיעות קלות במסגרת השער ובטקסט בדף האחרון, משוקמים בהדבקה ומילוי נייר. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $2000

182. Shenei Luchot HaBrit – Amsterdam, 1698 – 
Birth Year of the Baal Shem Tov – Glosses
Shenei Luchot HaBrit (Shelah), by R. Yeshaya HaLevi 
Horowitz. Amsterdam: Immanual son of Joseph 
Athias, 1698. Engraved title page (by Avraham son 
of Yaakov HaGer).
Shenei Luchot HaBrit contains many halachic 
novellae, Kabbalistic principles, homiletics and 
ethics, and incorporates all realms of the Torah. The 
book was received with awe throughout the Jewish 
world, and its teachings are quoted in the books of 
leading poskim and kabbalists. Many renowned 
Chassidic leaders were extraordinarily devoted to 
the study of the books of the Shelah.
This edition of the Shelah was printed in Amsterdam 
in 1698, birth year of the Baal Shem Tov, and 
Chassidic lore ties these two events. 
Several lengthy glosses in Ashkenazic script, 
including four signed by "Aryeh Leib Binswangen", 
with mention of the year 1742. Gloss by a different 
writer, signed: "Eli. of Sprendlingen, near Bingen am 
Rhein".
[4], 422; 44; [12] leaves. 28.5 cm. Good-fair condition. 
Stains, including dark dampstains to first and final 
leaves. Marginal tears to first two title pages and 
final leaves, slightly affecting title border and text of 
final leaf, repaired with paper. New leather binding.

Opening price: $2000

Classic Books and Miscellaneaספרים שונים וספרי יסוד

 

182



150

מרץ 2021

עם  מקורית  דג"  "עור  כריכת   - תשב"ץ  שו"ת   .183
אבזמים - מהדורה ראשונה - אמשטרדם, תצ"ח

המשולש.  חוט  וספר  שו"ת  החלקים,  ארבעת  התשב"ץ,  ספר 
אמשטרדם, תצ"ח 1738. מהדורה ראשונה, עם ארבעה שערים. 

הראשון מאוייר בדמויות משה ואהרן, דוד ושלמה.
שספרו  זכה  כי  דוראן,  צמח  בן  שמעון  רבי  המחבר,  על  מסופר 
יודפס בדפוס נאה וייכרך בכריכות יפות ומהודרות - "לפי שהיה 
נזהר לפרוש מפה מטפחת יפה, נאה וחשובה, על הספרים שהיו 
ג,  ללב,  יפה  פאלאג'י,  יצחק  )רבי  בהם"  ללמוד  לפניו  פתוחים 
הרשב"ץ  שהיה  מספרות  נוספות  אגדות  ג(.  ס"ק  רעז,  סימן  יו"ד 
מכבד מאוד את ספריו ומנקה אותם בכל יום במטלית של משי 
הרב  סיפור  עפ"י   ,152 עמ'  וסיפור,  סופר  ספר  עגנון,  ש"י  )ראה: 
נ' בן מנחם,  אליעזרוב, בשם אדמו"ר הצמח צדק מליובאוויטש; 
האדמו"ר  בשם  זוין,  הרב  סיפור  עפ"י  יא-יב,  עמ'  ספרים,  גוילי 
הכריכות  עם  העותקים  לציין שכל  מעניין  מליובאוויטש(.  רש"ב 
עיטורים  עם  אמנותית,  יד  בעבודת  בשעתו  נעשו  המקוריות, 
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"(.
]11[, צא; סט, ]1[; סח, ]1[; ]1[, קא, ]1[ דף. 31.5 ס"מ. מצב כללי 
טוב. כתמים. סימני עש, עם פגיעה בטקסט במספר דפים. קרעים 
נוספים.  ודפים  השער  דף  בשולי  נייר  במילוי  משוקמים  קטנים, 
חתימות וחותמות שונות. כריכת קלף מקורית, מהודרת בעיטורים 
)אבזם אחד  לסגירה  אבזמי מתכת  עם  אמנותית,  בעבודה  נאים 
האחורית  הכריכה  בשדרה.  וקרעים  בכריכה  פגמים  חסר(. 

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

.)119-132

פתיחה: $500

183. Responsa Tashbetz – Original "Fish-
Skin" Binding with Clasps – First Edition – 
Amsterdam, 1738
Responsa Tashbetz, all four parts, responsa and Chut 
HaMeshulash. Amsterdam, 1738. First edition, with 
four title pages – the first title page is illustrated with 
figures of Moshe and Aharon, David and Shlomo.
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 lavish 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 copies of this book with 
the original bindings were artistically prepared by 
hand, ornamented and decorated, with almost no 
copy similar to another. Most original bindings were 
made of fine mottled vellum, reminiscent of fish skin.
[11], 91; 69, [1]; 68, [1]; [1], 101, [1] leaves. 31.5 cm. Overall good condition. Stains. Worming, affecting 
text on some leaves. Small marginal tears to title page and other leaves, repaired with paper. Various 
signatures and stamps. Original artistically decorated parchment binding, with metal clasps (one 
lacking). Damage to binding; tears to spine. Back board partially detached.
This edition has several variants, which can be differentiated by 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: $500

183



151

ספרים שונים וספרי יסוד

184. ספר כנסת הגדולה, חושן משפט - איזמיר, תצ"ד - מהדורה ראשונה / כנסת הגדולה, יורה דעה, חלק ראשון - סלוניקי, 
תקס"ז - מהדורה שניה - כריכות מעוטרות עם הקדשה לספרייה היהודית באוראן, אלג'יריה

בכריכות  הגדולה",  "כנסת  הספר  של  מהדורות  משתי  חלקים  שני 
תואמות עם הקדשה לספרייה היהודית באוראן, אלג'יריה:

· ספר כנסת הגדולה, חושן משפט, חלקים א-ב, ליקוטי פסקים והגהות 
חיים  רבי  מאת  ערוך,  השלחן  דברי  ועל  כליו,  ונושאי  הטור  דברי  על 
של  ראשונה  מהדורה   .]1734 ]תצ"ד  איזמיר,  איזמיר.  אב"ד  בנבנשתי 

חלק שני ומהדורא בתרא של החלק הראשון. 
בשנת ת"כ הדפיס המחבר רק חצי מחיבורו של חושן משפט, עד סימן 
קנו. כפי שכתב בהקדמתו, הוא לא הדפיס את כל החיבור בשל חוסר 
תקציב )"ובאפס דמים... לא בא אל הדפוס כל הספר...(. המשך החיבור 
)סימנים קנז-תכז( נדפס לראשונה בספר שלפנינו, לאחר פטירת המחבר. 
א-קנו  סימנים  על  בתרא"  "מהדורא  החיבור  בתחילת  נדפסה  בנוסף, 

שכבר נדפסו. גם חלק זה של ה"מהדורא בתרא" נדפס כאן לראשונה.
· ספר כנסת הגדולה, יורה דעה - סימנים א-סח, ליקוטי פסקים והגהות 
חיים  רבי  מאת  ערוך,  השלחן  דברי  ועל  כליו,  ונושאי  הטור  דברי  על 

בנבנשתי אב"ד איזמיר. שאלוניקי, ]תקס"ז 1807[. מהדורה שניה.
שני הכרכים כרוכים בכריכות עור מעוטרות בהטבעות מוזהבות. בחזית 
לספריית  הספרים  את  שתרמו  יורשים  הקדשת  מוטבעת  הכריכות 

הקהילה היהודית בווהראן )אוראן( שבאלג'יריה: "זאת התורה לעולה 
למנחה קדש לה' הקריבו אותו בני אברהם חסאן נ"ע ]=נשמתו עדן[ ידיד 
ה', לבית עקד הספרים שק"ק ]=של קהילת קודש[ והראן... יום ר"ח סיון 

ש']נת[ התרמ"ז לי"ץ ]=ליצירה[".
גדולות וחשובות, כדוגמת ספרייתו של רבי  באוראן היו כמה ספריות 

משה סבעון, של רבי יעקב אלמדיוני, של הנגיד שמעון קנואי, ועוד.
חתימות ורישומים. בדף השער של כרך יורה דעה": "של עט"ר מרן אבא 
נר"ו". בדף שאחרי השער בכרך חושן משפט: "יעקב מאיר ה"י". הגהה 

קצרה חתומה: "הצעיר יה"ל ס"ט". 
כרך חושן משפט: ]2[, שצד דף. 30 ס"מ. כרך יורה דעה: ]1[, שיב דף. 
רבים  עש  סימני  ובלאי.  כתמים  הכרכים.  בין  מצב משתנה  ס"מ.   28.5
בדפי הספרים ובכריכות, עם פגיעה בטקסט. קרעים חסרים בדף השער 
ובמסגרת  בטקסט  פגיעה  עם  נוספים,  ובדפים  משפט  חושן  כרך  של 
ופגומות  מנותקות  מוזהבות,  בהטבעות  מעוטרות  עור  כריכות  השער. 

)ההקדשה המוטבעת באחד הכרכים נמחקה בחלקה(. 

פתיחה: $300

184. Knesset HaGedolah, Choshen Mishpat – Izmir, 1734 – First Edition / Knesset HaGedolah, Yoreh 
De'ah, Part I – Salonika, 1807 – Second Edition – Decorated Bindings with Dedications to the Jewish 
Library in Oran, Algeria

Both volumes in elegant, gilt-decorated leather 
bindings. A dedication to the Jewish library in Oran 
is lettered on front board of each volume, dated 1887.
Signatures and inscriptions.
Choshen Mishpat: [2], 394 leaves. 30 cm. Yoreh De'ah: 
[1], 312 leaves. 28.5 cm. Condition varies. Stains and 
wear. Significant worming to leaves and bindings, 
affecting text. Open tears to title page of Choshen 
Mishpat and other leaves, affecting text and title 
border. Gilt-decorated leather bindings, detached 
and damaged (dedication on one volume partially 
effaced).

Opening price: $300

Two parts from two different editions of the book 
Knesset HaGedolah, in matching bindings, dedicated 
to the Jewish library in Oran, Algeria:
· Knesset HaGedolah, Choshen Mishpat, Parts 
I-II, selected rulings and glosses on the Tur and its 
commentators and on the Shulchan Aruch, by R. 
Chaim Benveniste Rabbi of Izmir. Izmir, [1734]. First 
edition of part II and Mahadura Batra of part I.
The author published only half of his work on Choshen 
Mishpat (until section 156) in 1660, due to lack of 
funding. The rest of his work was first published in this 
book, after his passing, together with the Mahadura 
Batra of the first part. 
· Knesset HaGedolah, Yoreh De'ah – sections 1-68, by 
R. Chaim Benveniste Rabbi of Izmir. Salonika, [1807]. 
Second edition. 184b

184a
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מהדורה   - תצ"א  אמשטרדם,   - עשיר  הון  ספר   .185
החב"די  לניגון  השראה  שהיו  הנגינה  תוי   - ראשונה 

"לכתחילה אריבער"

ספר הון עשיר, פירושים וחידושים על ששה סדרי משנה, מאת 
המקובל רבי עמנואל חי ריקי. אמשטרדם, ]תצ"א 1731[. מהדורה 

ראשונה. 
חסידים",  "משנת  בעל  ריקי,  חי  עמנואל  רבי  המקובל  המחבר 
שנתיים  במשך  כתב  הספר  שאת  הראשונה  בהקדמתו  מספר 
בצפת. "ויהי אחרי הדברים האלה, ירד ירדתי באניה אל הים... 
והביאני בדרך לא  עועים,  רוח  ה'  כי העיר  עלי,  בים צרה  ועבר 
בני  נבל  עם  הוא  זה  הלא  סוגרתי,  קשים  אדונים  וביד  סלולה... 
ברבריאה, ויגזלו כל אשר לי... וזה חלקי מכל עמלי, זה ספר אשר 
הצלתיו מפי הארי, מבין שאר הספרים שגזלו ולקחו ממני, כמעט 
דרך נס...". בדברי הסיום של הספר הוא כותב: "אודה ה' מאד... 
אשתי  עם  תוב"ב  צפ"ת  הזה...  למקו'  והגענו  וקיימנו  שהחיינו 
ובני להתיצב פה על התורה ועל העבודה בארץ הקדושה הזאת 

המחכימת פתי באוירה הזך והנקי...".
עמנואל  רבי  שחיבר  שירים  שני  ובהם  דפים  שני  כולל  זה  ספר 
חי ריקי, "מה טוב הוא ומה נעים כי ישבו אחים יחדיו" ו"עד יום 
חולין מעיד בנו", עם תווי הנגינה של שני השירים. לפי מסורת 
חסידי חב"ד, האדמו"ר המהר"ש מליובאוויטש הלחין את הניגון 
החב"די הידוע בשם "לכתחילה אריבער" כאשר קרא בתוים אלה 
שלפנינו, וניגון זה מתכתב עם השיר המקורי של רבי עמנואל חי 
ריקי. בנוסף, מייחסת המסורת החב"דית את הניגון הזה למורשתו 
של האר"י, בהסתמך על כך שרבי עמנואל חי ריקי היה מגדולי 
ראה  כך  )על  האר"י  של  הקבלה  תורת  ומעתיקי  המקובלים 
בהרחבה מאמרו של פרופסור אדוין סרוסי, 'לכתחילה אריבער': 
גלגולו של ניגון איטלקי אל מסורת חב"ד ואל הפייטנות המזרחית, 
בתוך: בלוג עונג שבת מאת פרופסור דוד אסף, 14 ספטמבר 2018(.

חתימות ורישומי בעלות בדף השער. מספר הגהות.
]4[, קסח דף. 22 ס"מ. נייר כהה. מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים 
פגיעה  עם  הראשונים,  הדפים  בשולי  קרעים  האחרונים.  בדפים 
קלה במסגרת השער. הדבקות נייר לחיזוק בשוליים הפנימיים של 

הדפים הראשונים. כריכה חדשה.
שני הדפים עם השירים והתווים, שברוב העותקים נמצאים בסוף 

הכרך, נכרכו בעותק שלפנינו לאחר דף ההסכמות. 

פתיחה: $300

185. Hon Ashir – Amsterdam, 1731 – First Edition – Sheet Music which Inspired the Chabad 
Lechatchilah Ariber Melody

composed by Rebbe Maharash of Lubavitch, and it 
allegedly originates from the Arizal. 
Signatures and ownership inscriptions on title page. 
A few glosses.
[4], 168 leaves. 22 cm. Browned paper. Good 
condition. Stains. Minor worming to final leaves. 
Marginal tears to first leaves, slightly affecting 
title page border. Inner margins of first leaves 
strengthened with paper. New binding.
Two leaves with poems and sheet music bound after 
leaf of approbations.

Opening price: $300

Hon Ashir, commentaries and novellae on the Six 
Orders of Mishnah, by the kabbalist R. Immanuel 
Chai Ricchi. Amsterdam, [1731]. First edition.
The author, R. Immanuel Chai Ricchi, author of 
Mishnat Chassidim, writes in his first preface to this 
book that he composed the book in Safed over the 
course of two years. He also describes there his trials 
and tribulations. 
Two poems composed by R. Immanuel Chai Ricchi 
were printed in this book, including the sheet music. 
According to Chabad tradition, this was the source
for the melody known as "Lechatchila Ariber", 

185b 185a
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186. ספר לחם שמים, וואנזיבעק, תצ"ג - מהדורה ראשונה - ספרו הראשון של רבי 
יעקב עמדין )היעב"ץ(  

ספר לחם שמים, על המשניות, חלק ראשון, עם קונטרס "בנין בית הבחירה", מאת הגאון רבי יעקב 
עמדין - היעב"ץ. וואנזיבעק, ]תצ"ג 1733[. מהדורה ראשונה.

הספר הראשון שהדפיס היעב"ץ, והיחיד מבין ספריו שלא נדפס באלטונה, בה הקים את דפוסו. מעבר 
לשער, איור המזבח לפי שיטת הראב"ד.

]1[, קיח, קכ-קכב דף. כ-30 ס"מ. נייר מעט כהה. מצב טוב-מאד. כתמי רטיבות במספר דפים. קרעים 
בשולי השער ובשולי מספר דפים נוספים )ללא פגיעה בטקסט(. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

186. Lechem Shamayim, 
Wandsbek, 1733 – First Edition – 
Rabbi Yaakov Emden's First Book
Lechem Shamayim, on the Mishnayot, 
Part I, with Binyan Beit HaBechirah, by 
Rabbi Yaakov Emden (the Ya'avetz). 
Wandsbek, [1733]. First edition.
The Yaavetz's first published book and 
the only one of his books not printed 
in Altona, where he established his 
printing press. An illustration on 
verso of title page depicts the altar 
according to the Raavad.
[1], 118, 120-122 leaves. Approx. 30 
cm. Slightly browned paper. Very 
good condition. Dampstains to 
several leaves. Marginal tears to title 
page and several other leaves (not 
affecting text). New binding.

Opening price: $300

187. ספר מור וקציעה - שני חלקים בשני כרכים - אלטונה, תקכ"א-תקכ"ח - מהדורה 
ראשונה - עם מפת ארץ ישראל

ומגן אברהם,  ערוך  יוסף, שלחן  בית  דברי הטור,  על  וחידושים  ביאורים  וקציעה, הגהות,  מור  ספר 
חלקים א-ב, מאת הגאון רבי יעקב עמדין - היעב"ץ. אלטונה, ]תקכ"א-תקכ"ח 1761-1768[. מהדורה 

ראשונה. דפוס המחבר. שני חלקים בשני כרכים.
הספרים נדפסו בבית דפוסו הפרטי של המחבר. בשולי השער נכתב: "נדפס באלטונה - בבית המחבר". 
על  מעניינים  פרטים  המחבר  מביא  בהן  ומרתקות,  ארוכות  הקדמות  נדפסו  החלקים  שני  בתחילת 
תולדותיו ועל התקופה. בסוף החלק הראשון, לאחר "לוח התקון ודבר השמטה", מוסיף המחבר ומספר 

על ניסים שארעו לו ופרטים ביוגרפיים נוספים. 
בכרך שני, בדף צז/2, נדפסה מפת ארץ ישראל.

בדף השער של הכרך הראשון רישום בעלות )קטוע מעט( וחתימות )מטושטשות בחלקן(: "שייך לא"ה 
זה דוד התורני והרבני המופלא כבוד מוהר"ר משה נו]--[", "הק' משה ]--[", "תתאה גבר שמואל בר]-

-[ מווילעהן". חותמות )דהויות( בדף שער זה. הגהה בכתב-יד באחד מדפי הכרך הראשון.
כרך ראשון: ]2[, ב-סג, סז-סט, סט-קב דף. ספירת דפים משובשת. כרך שני: צה, צז-צט דף. 30 ס"מ. מצב 
כללי טוב. כתמים )חלק מהדפים כהים(. קרעים חסרים לאורך השוליים הפנימיים של דף השער של 
הכרך הראשון ובדף שאחריו, ללא פגיעה בטקסט, משוקמים בהדבקה והשלמת נייר. קרעים בדף האחרון 
של הכרך הראשון, עם פגיעה קלה בטקסט, עם הדבקות נייר דבק ופיסות נייר לשיקום. קרעים בדף השער 

של הכרך השני, ללא פגיעה בטקסט, עם הדבקה בנייר דבק. קרעים במספר דפים. כריכות חדשות. 

פתיחה: $1000

186187b 187a
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187. Mor UKetziah – Two Parts in Two Volumes – Altona, 1761-
1768 – First Edition – With Map of Eretz Israel 
Mor UKetziah, glosses, commentaries and novellae on the Tur, Beit 
Yosef, Shulchan Aruch and Magen Avraham, Parts I-II, by Rabbi 
Yaakov Emden (the Ya'avetz). Altona, [1761-1768]. First edition. Two 
parts in two volumes.
Printed in the author's private printing press, as stated at the foot of the 
title page.
Lengthy, interesting prefaces, containing information about the author 
and his times. Further biographic information at the end of Part I.
Map of Eretz Israel on p. 97b of Vol. II.
Ownership inscriptions, signatures and stamps.
Vol. I: [2], 2-63, 67-69, 69-102 leaves. Misfoliation. Vol. II: 95, 97-99 
leaves. 30 cm. Overall good condition. Stains (some browned leaves). 
Open tears along inner margins of title page and following leaf in Vol. 
I, not affecting text, repaired with paper. Tears to final leaf of Vol. I, 
slightly affecting text, repaired with tape and paper. Tears to title page 
of Vol. II, not affecting text, repaired with tape. Tears to several other 
leaves. New bindings.

Opening price: $1000 

188. שו"ת שאגת אריה - פרנקפורט דאודר, תקט"ז 
אברהם  רבי  של  העותק   - ראשונה  מהדורה   -

אייזנשטיין מדרוהוצ'ין ובנו רבי אליהו מרדכי

ערוך  שלחן  על  הלכה  ובירורי  חקירות  אריה,  שאגת  שו"ת 
אורח חיים, מאת רבי אריה ליב גינצבורג אב"ד מץ. פרנקפורט 

דאודר, ]תקט"ז 1756[. מהדורה ראשונה.
הספר  לאור  וכשיצא  מאד,  עני  היה  אריה'  ה'שאגת  "בעל 
בראשי  כולו  כמעט  היה  הראשונה  בפעם  אריה'  'שאגת 
תיבות... מפני שכשכתב את ספרו לא היה לו נייר כדי צרכו, 
לבית  והנהגות  )עובדות  תיבות..."  בראשי  הכל  כתב  כן  ועל 

בריסק, חלק א, עמ' קנד(.
בדף א/1 ובדפים נוספים, מופיעות חותמות של רבי אברהם 
וירושלים:  בצפת  פרושים  כולל  של  ה"נאמן"  אייזנשטיין, 
"אברהם במוהר"ר צ"ה ]=צבי הירש[ נאמן הכולל מפרושים". 
מרדכי  "אלי'  מרדכי:  אליהו  רבי  בנו  של  חתימה  א/1  בדף 

אייזינשטיין".
רבי אברהם אייזנשטיין מדראהטשין )תק"ס-תרמ"ו(, איש גדול 
בתורה. נולד בעיר דרוהוצ'ין )הסמוכה להורודנא(. עלה בשנת 
הגר"א,  תלמידי  עליית  של  הגדולה  בשיירה  לצפת,  תקפ"ג 
יחד עם חמיו הגאון רבי חיים כהן אב"ד פינסק וצפת. בשנת 
תקצ"ד נכנס רבי אברהם לכהן כדיין בבית דינו של רבי ישראל 
משקלוב בעיר צפת. ברעידת האדמה )"הרעש"( בשנת תקצ"ז 
עלה  קטנה.  אחת  בת  מלבד  ילדיו  כל  ואת  את אשתו  איבד 
לירושלים ונשא את בתו של רבי אריה נאמן )מרקוס(, ממנה 

נולד בנו ר' אליהו מרדכי. רבי אברהם היה מראשי הציבור ומגדולי התורה בירושלים. שימש כראש "הועד הכללי" 
בירושלים. בש"ס ווילנא נדפסו הגהות "שיטה מקובצת" על סדר קדשים, שנעתקו ונערכו על ידו.

בנו, רבי אליהו מרדכי מנחם אייזנשטיין )תרכ"ז-תשט"ז(, עסקן ציבורי ותלמיד חכם. שימש בתפקידים ציבוריים 
שונים, בהם גזבר ועד הכוללים בירושלים, מזכיר ועד הכללי כנסת ישראל, ועוד. במשך שנים אחדות היה מזכירו 
של רבי שמואל סלנט. היה נשוי )בזיווג ראשון ובזיווג שני( לשתי בנותיו של רבי זלמן חיים ריבלין )תקצ"ח בערך-

תרס"ב( מראשי ה"ועד הכללי".
]1[, צג דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. סימני עש )כולל נקב תילוע לאורך כל הדפים, עם פגיעה בטקסט 
בחלקם(. שיקום בנייר דבק בדף האחרון. קרעים בשולי מספר דפים, ללא פגיעה בטקסט. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300 
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188. Responsa Shaagat Aryeh – Frankfurt an 
der Oder, 1756 – First Edition – Copy of Rabbi 
Avraham Eisenstein of Drohitchin and His Son 
Rabbi Eliyahu Mordechai
Responsa Shaagat Aryeh, Halachic studies on 
Shulchan Aruch Orach Chaim, by R. Aryeh Leib 
Ginsburg Rabbi of Metz. Frankfurt an der Oder, 
[1756]. First edition. 
The author of Shaagat Aryeh was extremely poor, 
and due to a shortage of paper, the first edition of 
Shaagat Aryeh was written almost completely in 
acronyms.
Stamps of R. Avraham Eisenstein, trustee of Kollel 
Perushim in Safed and Jerusalem. Signature of his 
son, R. Eliyahu Mordechai.
R. Avraham Eisenstein of Drohitchin (Drahichyn; 
1800-1886), prominent Torah scholar. Immigrated 
to Safed together with the disciples of the Gaon of 
Vilna in 1823. Served as dayan in the Beit Din of R. 
Yisrael of Shklow in Safed. He lost his wife and all 
his children (apart from one young daughter) in the 
Safed earthquake. He relocated to Jerusalem, where 
he was a leader of the community and prominent 
Torah scholar. Editor of the Shita Mekubetzet glosses 
on Order Kodashim, printed in the Vilna Shas.
His son, R. Eliyahu Mordechai Menachem Eisenstein 
(1867-1956), held various communal positions in 
Jerusalem. Son-in-law of R. Zalman Chaim Rivlin, 
head of the Vaad HaKlali.
[1], 93 leaves. 32.5 cm. Good condition. Stains and 
wear. Worming (affecting text in some places). Tape 
repair to final leaf. Marginal tears to several leaves, 
not affecting text. Stamps. New leather binding.

Opening price: $300

חושן  על  ותומים  אורים  ספר   .189
תקל"ה-תקל"ז  קרלסרוא,   - משפט 
רבי  של  לספרו  ראשונה  מהדורה   -

יהונתן אייבשיץ

חושן  ערוך  שלחן  על  ותומים,  אורים  ספר 
רבי  מאת  שני,  וחלק  ראשון  חלק  משפט, 
]תקל"ה-תקל"ז  קרלסרוא,  אייבשיץ.  יהונתן 

1775-1777[. מהדורה ראשונה. 
על  חיבוריו  את  ערך  אייבשיץ  יהונתן  רבי 
רק  מהם  להוציא  זכה  אך  ערוך,  השולחן 
לחלק  ופלתי  כרתי  של  הראשון  החלק  את 
בפרוייקט  תקכ"ד.  בשנת  שנדפס  דעה,  יורה 
ישראל  רבי  נכדו  עסק  חיבוריו  הדפסת 
ואת  שלפנינו  הספר  את  שהדפיס  אייבשיץ, 
מספרי  ועוד  ופלתי,  כרתי  של  השני  החלק 

סבו הגדול. 
בשער הספר נדפס: "ונתתי אל חושן המשפט 
את האורים ואת התומים - אשר חיבר אדונינו 
זקן  המפורסים,  הגדול  הגאון  ורבינו  מורינו 
ויושב בישיבה, רבן של כל בני הגולה, כש"ת 
תורה  הרביץ  אשר  זצלה"ה,  יהונתן  מוהר"ר 
בק"ק פראג ונתקבל לק"ק מיץ ובק"ק פירדא 

ומנוחתו כבוד בג"ק אה"ו, נ"ע ]נוחו עדן[ עד עמוד הכהן לאורים 
ותומים...".

מהרב  הקדמה  אין  יהונתן  רבי  פטירת  לאחר  שנדפס  זה  לספר 
המחבר, אולם רבי יהונתן מזכיר חיבור זה בהקדמת ספרו "כרתי 
את  לחבר  החל  בה  מיץ  תקופת  על  מספר  הוא  שם  ופלתי". 
ה"אורים ותומים": "שמה הוחלתי לעשות חיבור על חושן משפט... 
לבוא במשפט כל דבר נעלם, פוסקים ראשונים ואחרונים... ויהי 
כן  גלל  והש"ך.  הסמ"ע  הכהנים...  דברי  ולמצנפת  לעטרה  לי 
איבד  בה  המלחמה  על  מספר  הוא  ותומים...".  אורים  קראתיו 
את רכושו וכי נמנע ממנו להדפיס את הספר, ועל תקופת רבנותו 
באה"ו, בה המשיך בעריכת הספר. הוא כותב כי בשל היקפו של 
החיבור התקשה להדפיסו: "לרוב איכותו ואריכות ענינו, נלאיתי 
הוא  אלקים  אצבע  הוא, אמרתי  רוב  כי  הדפוס  בהוצאות  נשוא 
זה להקדים חבורי על יורה דעה, שהוא דבר שוה לכל נפש קטן 

וגדול... לדעת המעשה אשר יעשון והדרך אשר ילכו בה".
מתוך הדברים בהקדמתו הנ"ל מתגלה כי חידושי רבי יהונתן נפוצו 
כבר בחייו ע"י כתבי היד של תלמידיו אשר רשמו מפיו את חידושי 
תורתו ]כידוע, רוב חידושיו יצאו לאור על פי כתבי תלמידיו שהיו 
רושמים את דרשותיו ושיעוריו העמוקים[, וכה הוא כותב: "...כי 

כאשר למדתי ברבים דברי הש"ע ומה שחידשה נפשי לא אצלתי 
להם  הדברים  העתיקו  והמה  כל...  את  להם  להגיד  מתלמידי 
למשמרת, ומאלה נפצו הארץ ללשונם בארצם, ונתחלקו לנוסחות 
רבות כי כל אחד כתב כפי ענינו והבנתו והשגתו עד שנולד מבוכה 
רבה ביניהם שני הפוכים בנושא אחד... אמנם בחיבור הזה סרה 
כל יתדות הדרכים ונמחה אבן הטועים וידעו כל העם בשל מי יצא 

ההוראה הזאת...".
קנין  "חבורת  חותמות  רבים.  רישומים  הראשון  החלק  בשער 
ספרים דק"ק סטראפקוב". חתימה לא מזוהה בשער החלק השני.

רה-שפא,   ,]1[ שני:  כרך  דף.  רד   ,]1[ ראשון:  כרך  כרכים.  שני 
]3[ דף )חסרים שני דפי המפתחות האחרונים של כרך ב'(. 34.5 
ס"מ. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים. בלאי בחלק מהדפים )בעיקר 
בכרך הראשון(. קרעים חסרים קטנים עם פגיעות בטקסט במספר 
של  השער  דף  השער(.  בדפי  משוקמים  קרעים  )כולל  מקומות 
הכרך השני הודבק על נייר לשיקום. רישומים בכתב-יד וחותמות. 

כריכות עור חדשות, לא אחידות. 
סטפנסקי ספרי יסוד, מס' 178.

פתיחה: $300
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191. משנה תורה להרמב"ם - לבוב, תקס"ט-תקע"א - חתימות
ספר משנה תורה להרמב"ם, סט בארבעה כרכים. לבוב, תקס"ט-תקע"א ]1809-1811[. הסט נדפס בשלושה דפוסים שונים 
בעיר לבוב: כרך ראשון בדפוס נפתלי הירץ גרוסמן, כרך שני בדפוס אורי רובינשטיין, והכרכים השלישי והרביעי בדפוס 

רבי שלמה יאריש ראפאפורט.
)ת"ר-תר"ס(, שימש  יצחק הלוי הורוויץ  יעקב  רבי   - יצחק הלוי איש הורוויץ"  "יעקב  וחותמות  - חתימות  בכל הכרכים 
תחילה כמרביץ תורה בק"ק רודניק, לאחר מכן כיהן כאב"ד ראדומישלא ולאחר פטירת חותנו רבי יוסף יוסקא ווסטרייך 
ורבי  צבי אלימלך מדינוב  רבי  )גליציה(. חותנו היה ממשפחת  ברבנות קאנטשיגא  בשנת תרמ"ג עלה למלא את מקומו 

אלימלך מליזנסק.
חותמות בן משפחתו רבי משה אהרן הלוי איש הורוויץ אב"ד ריינזוב. חתימות נוספות.

ארבעה כרכים: כרך ראשון: ]1[, א, רסו דף. כרך שני: ]1[, קמח; קיב, ]2[ דף. כרך שלישי: מג, מג-עג; שיא דף. כרך רביעי: ]4[, 
שי דף. 38 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים. כרך ראשון במצב בינוני-גרוע. שלושת הכרכים האחרים במצב כללי טוב-בינוני. 
כתמים, בהם כתמי רטיבות, ובלאי. סימני עש. בכרך הראשון סימני עש קשים בחלק מהדפים, עם פגיעה נרחבת בטקסט. 
קרעים. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכות עור מקוריות ובלויות, עם פגמים וסימני עש. כרך ראשון חסר שדרה, כריכה 

קדמית וכריכה אחורית מנותקות. 

פתיחה: $300

189. Urim VeTumim on Choshen Mishpat – Karlsruhe, 
1775-1777 – First Edition of the Book of Rabbi Yehonatan 
Eybeschutz
Urim VeTumim, on Shulchan Aruch Choshen Mishpat, parts I 
and II, by R. Yehonatan Eybeschutz. Karlsruhe, [1775-1777]. First 
edition.
R. Yehonatan Eybeschutz arranged his works on Shulchan Aruch, 
yet due to lack of funding, he only published the first part of 
Kreiti UPleiti on Yoreh De'ah, in 1764. His grandson, R. Yisrael 
Eybeschutz published the rest of his works, including the present 
book. This work is mentioned in the preface by R. Yehonatan 
Eybeschutz to Kreiti UPleiti.
Inscriptions and stamps. 
Two volumes. Vol. I: [1], 204 leaves. Vol. II: [1], 205-381, [3] leaves 
(lacking final two leaves of indexes of Vol. II). 34.5 cm. Overall 
good-fair condition. Stains. Wear to some leaves (primarily in 
Vol. I). Small open tears in several places, affecting text (including 
tears to title page, repaired). Title page of Vol. II mounted on 
paper. Handwritten inscriptions and stamps. New, non-uniform 
leather bindings.

Opening price: $300

סט   - תקס"ט-תקע"ד  דיהרנפורט,   - להרמב"ם  תורה  משנה   .190
בארבעה כרכים

תקס"ט-תקע"ד  דיהרנפורט,  המפרשים.  עם  להרמב"ם,  תורה  משנה  ספר 
 .]1809-1814[

בכרך הראשון ובכרך הרביעי שני דפי שער, הראשון שבהם מאוייר.
בשערי הכרכים חתימות של רבי "נפתלי קארא החופק"ק שטרים" - רבי נפתלי 
וכיהן כרב בשרים  )תקמ"ט-תרל"ד בערך(, היה תלמיד רבי עקיבא איגר  קארא 

)שטרים; Śrem, פולין( שבמחוז פוזנא.
שתי הגהות בכתב-יד בכרך הראשון.

ארבעה כרכים: כרך ראשון )מדע-זמנים(: ]7[, קטז; קנז, ]1[ דף. כרך שני )נשים, 
קדושה(: ]1[, רמג, ]2[ דף. ללא דף השער הראשון המאוייר. כרך שלישי )הפלאה-

דף. ללא דף השער הראשון המאוייר. חסר דף קלא  צו  ]1[, קל; קמא;  טהרה(: 
מספירת הדפים הראשונה. כרך רביעי )נזיקין-שופטים(: ]2[, קמא; קסט דף. 36.5 
ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. קרעים במספר דפים. דפים וקונטרסים מנותקים. 

חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכות ישנות, קרועות ופגומות, מנותקות בחלקן.

פתיחה: $400

190. Mishneh Torah by the Rambam – Dyhernfurth, 
1809-1814 – Four-Volume Set
Mishneh Torah by the Rambam, with the commentaries. 
Dyhernfurth, 1809-1814. Additional engraved title page 
in volumes I and IV.
Signatures of R. "Naftali Caro Rabbi of Schrimm" – R. 
Naftali Caro (1789 – ca. 1874), disciple of R. Akiva Eger 
and rabbi of Schrimm (Śrem, Posen region, Poland). 
Two handwritten glosses in Vol. I
Four volumes: Vol. I (Mada-Zemanim): [7], 116; 157, 
[1] leaves. Vol. II (Nashim, Kedushah): [1], 243, [2] 
leaves. Without additional engraved title page. Vol. 
III (Haflaa-Taharah): [1], 130; 141; 96 leaves. Without 
additional engraved title page. Lacking leaf 131 of 
first sequence. Vol. IV (Nezikin-Shoftim): [2], 141; 169 
leaves. 36.5 cm. Overall good condition. Stains. Tears to 
several leaves. Detached leaves and gatherings. Stamps 
and handwritten inscriptions. Old bindings, torn and 
damaged, partially detached. 

Opening price: $400
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191. Mishneh Torah by the Rambam – 
Lviv, 1809-1811 – Signatures
Mishneh Torah by the Rambam, four-
volume set. Lviv, 1809-1811.
The set was printed in three different 
printing firms in Lviv. Vol. I by Naftali 
Hertz Grossman, vol. II by Uri Rubinstein, 
vols. III and IV by R. Shlomo Yarish 
Rappaport. 
All volumes bear signatures and stamps 
of "Yaakov Yitzchak HaLevi Ish Horowitz" 
– R. Yaakov Yitzchak HaLevi Horowitz 
(1840-1900), rabbi of Radomyshl and 
Kańczuga.
4 volumes. Vol. I: [1], 1, 266 leaves. Vol. 
II: [1], 148; 112, [2] leaves. Vol. III: 43, 43-
73; 311 leaves. Vol. IV: [4], 310 leaves. 38 
cm. Condition varies. Vol. I in fair-poor 
condition. Other three volumes in overall 
good-fair condition. Stains, including 
dampstains, and wear. Worming. 
Significant worming to some leaves of Vol. 
I, with extensive damage to text. Tears. 
Stamps and handwritten inscriptions. Original leather bindings. Wear, damage and 
worming to bindings. Vol. I lacking spine, front and back board detached.

Opening price: $300 

192. טור - ארבעה כרכים - מז'יבוז', תקע"ח-תקפ"ב
ארבעה טורים עם בית חדש )ב"ח( - אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר וחלק שני של חושן משפט. 
חושן  של  הראשון  החלק  )ללא  חמשה  מתוך  כרכים  ארבעה   .]1818-1822 ]תקע"ח-תקפ"ב  מז'יבוז', 

משפט(.
ארבעה כרכים. אורח חיים: ]2[, רעח ]צ"ל רצז[ דף. ספירת דפים משובשת. יורה דעה: י, רעז דף. אבן 
העזר: ]1[, קלח, ]1[ דף. חלק שני של חושן משפט: ]1[, ט, יא-פט; קמב דף. 35 ס"מ. נייר כחלחל. מצב 
כללי טוב. כתמים. כתמי רטיבות במספר מקומות. סימני עש וקרעים קלים בשולי הדפים, ללא פגיעה 

בטקסט. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכות חדשות.

פתיחה: $300

192. Tur – Four Volumes – 
Mezhibuzh, 1818-1822
Arbaa Turim with Bayit Chadash 
(Bach) – Orach Chaim, Yoreh De'ah, 
Even HaEzer and Part II of Choshen 
Mishpat. Mezhibuzh (Medzhybizh), 
[1818-1822]. Four of five volumes 
(without Part I of Choshen Mishpat).
Four volumes. Orach Chaim: [2], 278 
[i.e. 297] leaves. Misfoliation. Yoreh 
De'ah: 10, 277 leaves. Even HaEzer: 
[1], 138, [1] leaves. Part II of Choshen 
Mishpat: [1], 9, 11-89; 142 leaves. 35 cm. 
Bluish paper. Overall good condition. 
Stains, including dampstains in 
several places. Marginal worming and 
minor tears, not affecting text. Stamps 
and handwritten inscriptions. New 
bindings.

Opening price: $300

193. ספר אבני מלואים, שני חלקים בשני כרכים - למברג, תקע"ו / זולקווא, תקפ"ו - 
מהדורה ראשונה - העותקים שעל פיהם הדפיסו את מהדורת שטעטטין תר"כ 

ספר אבני מלואים, שני חלקים, שלחן ערוך אבן העזר, עם אבני מלואים - חידושים ושו"ת, מאת רבי 
אריה ליב הכהן הלר אב"ד סטרי. חלק ראשון, סימנים א-נב, למברג, ]תקע"ו[ 1815. חלק שני, סימנים 

סט-קעח, זולקווא, ]תקפ"ו[ 1825. מהדורה ראשונה.
בעותקים שלפנינו נעשה שימוש לצורך הדפסת מהדורת תר"כ בבית הדפוס בשטעטטין. בדפי שני 
הכרכים מופיעים סימונים ורישומים רבים שנועדו לסייע למדפיסים בעבודתם )בסידור האותיות או 

בהגהה(, ביניהם סימונים של התחלות העמודים במהדורה העתידית ועוד.
בשערי הספרים חתימות בעברית ובגרמנית של "יחיאל מיכל זקש", "Dr. Michael Sachs" )כנראה 

הרב החוקר ד"ר יחיאל מיכאל זקש, רב בפראג וברלין, נפטר 1864(.
כרך ראשון: ]4[, נא, נג-עה, ]3[ דף. שלושת הדפים שאחרי דף השער )עם הקדמת רבי יקותיאל אשר 
זלמן ענזל צאזמיר( שייכים לתחילת חלק שני ונכרכו כאן בטעות. חסרים: דף נב והדף האחרון, וכן 
חסרים יד דף לאחר דף עה )הדפים של קונטרס "משובב נתיבות", שלא נדפס במהדורת תר"כ(. כרך 
שני: ]1[, יד, לה-פ; ל, ]3[ דף. חסרים: ]3[ דף שאחרי דף השער )נכרכו בטעות בכרך הראשון(; דפים טו-

לד. סך הכל חסרים בשני הכרכים 36 דף. 35 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים )בהם כתמים כהים וכתמי 
דיו(. בלאי. סימני קיפול בכל הדפים, חלק מהדפים נגזרו בסימני הקיפול ובמקומות נוספים, רובם תוקנו 

לאחר מכן בהדבקה. קרעים במספר דפים. רישומים. חותמות. כריכות עור חדשות.

פתיחה: $500
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193. Avnei Milu'im, Two Parts in Two Volumes – Lviv, 1815 / Zhovkva, 
1825 – First Edition – Copies Used for Printing the Stettin 1860 Edition
Avnei Milu'im, two parts: Shulchan Aruch Even HaEzer, with Avnei Milu'im 
– novellae and responsa, by R. Aryeh Leib HaKohen Heller Rabbi of Stryi. 
Part I, sections 1-52, Lviv, 1815. Part II, sections 69-178, Zhovkva, 1825. First 
edition.
These copies were used for preparing the Stettin 1860 edition. With markings, 
inscriptions and instructions for the printers.
Signatures of Dr. Michael Sachs in Hebrew and German on the title pages 
(presumably Dr. Yechiel Michael Sachs, rabbi in Prague and Berlin; d. 1864).
Vol. I: [4], 51, 53-75, [3] leaves. Three leaves (of foreword) following title page 
belong to part II, mistakenly bound here. Lacking: leaf 52 and final leaf, also 
lacking 14 leaves after leaf 75 (Meshovev Netivot section, not printed in 1860 
edition). Vol. II: [1], 14, 35-80; 30, [3] leaves. Lacking [3] leaves after title page 
(mistakenly bound in vol. I) and leaves 15-34. Altogether lacking in both 
volumes 36 leaves. 35 cm. Fair condition. Many stains (including dark stains 
and ink stains). Wear. Folding marks on all leaves, some leaves cut at folds 
and in other places, mostly repaired. Tears to several leaves. Inscriptions. 
Stamps. New leather bindings.

Opening price: $500

 - תקנ"ט  מינקוויץ,   - רבות  מדרש  ספר   .194
הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב

ספר מדרש רבות ]רבה[, על חמישה חומשי תורה. מינקוויץ 
]תקנ"ט 1799[. 

המגילות  חמש  חלק  כרכים.  בשלושה  החומשים  חמשת 
)שנדפס בסוף ספר דברים( חסר. 

הסכמות חשובות מאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי דוד 
לייקס, ועוד.

לכרך א' נדפסו שני סוגי שערים, האחד מוקף מסגרת קישוט, 
בין  ההבדל  על  מסגרת.  בלי  והשני  שלפנינו,  בעותק  כמו 

השערים ראה: ח' ליברמן, אהל רח"ל חלק ג, עמ' 601-605.
אפרים  ב"ר  הירש  צבי  ב"ר  אייזיק  יצחק  רבי  המו"ל, 
רבי  אל  מקורב  או  קשור  הנראה  ככל  היה  מברדיטשוב, 
פירושו  את  להדפסה  ממנו  וקיבל  מברדיטשוב,  יצחק  לוי 
למדרש רבה. בשער ספר ויקרא מצוין כי בסוף הספר נדפס 
הגאון  מהר"ב  והוא  לעולם  היה  לא  אשר  נחמד  "פירוש 
החסיד המפורסם המקובל איש האלקי נ"י... מה"ו לוי יצחק 
מושבו  איתן  ועתה  והגליל  ופינסק  זעליחוב  דק"ק  אב"ד 
בק"ק בארדיטשוב...". למרות ההבטחה בשער, בפועל לא 
נדפס לבסוף פירושו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, מסיבות 

שאינן ידועות.
ספרים  כורך  דוד  "שמואל  השלישי:  בכרך  בעלות  רישומי 
ספרים  כורך  דוד  שמואל  ר'  נדב  ווארשא","זאת  מכולל 
"שייך  צפת"ו",  בעה"ק  קאסיב  לביהמ"ד  ווארשא  מכולל 
יעקב  מו"ה  כקש"ת  הגולה  מאור  הק'  אדמו"ר  לביהמ"ד 
רבות  חותמות  צפת"ו".  בעיה"ק  מקאסיב  שליט"א  שמשון 

של בית המדרש הנ"ל. 
שלושה כרכים. כרך ראשון )בראשית(: ]2[, קכא דף. כרך 
שני )שמות, ויקרא(: מח; ד, ט-ל דף. חסרים 12 דפים: ה-ח, 
)במדבר,  שלישי  כרך  השניה.  הדפים  מספירת  לא-לח, 
יז-מד;  יד-יז,  יב,  כא-לח;  יט,  צו;  )במקור:  דף  צו  דברים(: 
מצב  ס"מ.   30.5 מגילות(.  חלק חמש  חסר  דף.   ]1[ לג,  טו; 
כהים(,  )חלקם  כתמים  בינוני-טוב.  הכרכים,  בין  משתנה 
כתמי רטיבות ובלאי. קרעים, חלקם משוקמים, עם פגיעה 
בטקסט במספר דפים. סימני עש. דף השער בכרך הראשון 
וכשבעה דפים אחריו פגומים )יתכן והושלמו מעותק אחר(. 
רבות  פגיעות  עם  גדולים,  חסרים  קרעים  אלה  בדפים 
השער  מדף  גדולים  )חלקים  בצילום  משוקמים  בטקסט, 
וסימני עש  ומההסכמות שמעבר לשער הושלמו בצילום(, 
כריכות  נייר.  במילוי  משוקמים  בטקסט,  פגיעות  עם  רבים 

חדשות. 

פתיחה: $500
193c
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194. Midrash Rabbot – 
Minkovitz, 1799 – Approbation 
by Rabbi Levi Yitzchak of 
Berditchev
Midrash Rabbot [Rabbah], on the 
Five Books of the Torah. Minkovitz 
(Mynkivtsi), [1799].
Five chumashim in three volumes. 
Lacking Five Megillot part (printed 
at the end of the Book of Devarim). 
Approbations by prominent 
rabbis such as R. Levi Yitzchak of 
Berditchev, R. David Leikes, and 
others.
Title of Vol. I within decorative 
border. 
The commentary by R. Levi 
Yitzchak of Berditchev mentioned 
on the title page was never printed. 
Ownership inscriptions and 
stamps.
Three volumes. Vol. I (Bereshit): 
[2], 121 leaves. Vol. II (Shemot, 
Vayikra): 48; 4, 9-30 leaves. Lacking 12 leaves: 5-8 and 31-38 of second sequence. 
Vol. III (Bamidbar, Devarim): 96 leaves (originally: 96; 19, 21-38; 12, 14-17, 17-44; 
15; 33, [1] leaves. Lacking Five Megillot part). 30.5 cm. Condition varies, fair-
good. Stains (including dark stains), dampstains and wear. Tears, affecting text 
on several leaves, repaired in part. Worming. Title page and seven following 
leaves of Vol. I damaged (possibly supplied from a different copy). Large open 
tears to these leaves, with significant damage to text, repaired with photocopy 
replacement (large parts of title page and approbations on verso replaced in 
photocopy). Extensive worming to these leaves, affecting text, repaired with 
paper. New bindings.

Opening price: $500

195. ספר מדרש רבות - אוסטרהא, תקס"ה / 
סדילקוב, תקע"ט 

תורה  חומשי  חמישה  על  ]רבה[  רבות  מדרש  ספר 
וחמש מגילות. אוסטרהא, ]תקס"ה 1805[ - סדילקוב, 

]תקע"ט 1819[. שני כרכים. 
שונות.  מהדורות  משתי  כרכים,  בשני  חלקים  שני 
באוסטרהא  נדפס  )בראשית-ויקרא(  הראשון  הכרך 
שם(,  שנדפסו  שניים  מתוך  ראשון  )חלק  תקס"ה 
והכרך השני נדפס בסדילקוב, תקע"ט )חלק שני מתוך 
השני  הכרך  של  השער  בדף  שם(.  שנדפסו  שניים 
נכתב "כמ"ש ]=כמו שנדפס[ באוסטרהא", כשהמילה 
"באוסטרהא" מובלטת באותיות גדולות בצבע אדום. 
באותיות קטנות יותר למעלה מופיע שם מקום הדפוס 

האמיתי: "גדרוקט אין סידלקאב". 
הסכמות חשובות של רבי לוי יצחק מברדיטשוב , רבי 
דוד לייקס, ועוד, הועתקו ממהדורת מינקוויץ תקנ"ט 

)ראה פריט קודם(. 
כרך ראשון )בראשית, שמות, ויקרא(: ]2[, קכא; ב-מח; 
ב-לח דף. כרך שני )במדבר, דברים, מגילות(: עח; לו, 
דפים  ספירת  דף.  מד  טו;   ;]1[ לב,   ;]2[ עט-צד,   ;]1[
משובשת. חלק שיר השירים )ספירת הדפים השנייה: 
לו, ]1[( נכרך שלא במקומו, לאחר ספר במדבר. 33 ס"מ 
בקירוב. כרך ראשון במצב בינוני. כרך שני במצב טוב-

בינוני. כתמים. כתמי רטיבות כהים בדפים הראשונים של הכרך הראשון. קרעים בדפים הראשונים בשני 
הכרכים, משוקמים בהדבקות ובמילוי נייר )בדף השער של הכרך הראשון קרע חסר עם פגיעה במסגרת 

השער ובטקסט מצדו השני(. סימני עש, עם פגיעות בטקסט במספר מקומות. כריכות עור חדשות.

פתיחה: $300

195. Midrash Rabbot – Ostroh, 1805 / Sudylkiv, 1819
Midrash Rabbot [Rabbah] on the Five Books of the Torah and the Five Megillot. 
Ostroh, [1805] – Sudylkiv, [1819]. Two volumes.
Two parts in two volumes, from two different editions. The first volume (Bereshit-
Vayikra) was printed in Ostroh 1805 (first of two parts printed there), and the second 
volume was printed in Sudylkiv 1819 (second of two parts printed there). 
Vol. I (Bereshit, Shemot, Vayikra): [2], 121; 2-48; 2-38 leaves. Vol. II (Bamidbar, Devarim, 
Megillot): 78; 36, [1]; 79-94, [2]; 32, [1]; 15; 44 leaves. Misfoliation. Shir HaShirim part 
(second sequence: 36, [1]) bound out of place, after the Book of Bamidbar. Approx. 33 
cm. Vol. I in fair condition. Vol. II in good-fair condition. Stains. Dark dampstains to 
first leaves of Vol. I. Tears to first leaves of both volumes, repaired with paper (open 
tear to title page of Vol. I, affecting border and text on verso). Worming, affecting text 
in several places. New leather bindings. 

Opening price: $300
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196. Jerusalemite Talmud, Kodashim (Forged) – 
Both Parts – Seini, 1906-1909 
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.
Hig-quality, light paper in Vol. I. 
Two volumes. Vol. I (Zevachim and Arachin): [8], 100 leaves. Vol. II (Chullin and Bechorot): [10], 78; [1], 
47 leaves. 34.5-36 cm. Good condition. Some stains. Open tears and printing defects to two leaves of the 
introduction, affecting text. Tears, slightly affecting text, to a few other leaves. Stamps and handwritten 
inscriptions. New bindings.

Opening price: $300

196. תלמוד ירושלמי קדשים )המזויף( - שני החלקים 
- סאיני, תרס"ו-תרס"ט 

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[.
מעבר לשער הראשון של חלק א' נמצאת "תמונת כתב יד".

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.
הכרך הראשון נדפס על נייר בהיר ואיכותי. חותמות "אברהם צבי 

ברודנא" בכרך הראשון. 
שני כרכים. כרך ראשון )זבחים וערכין(: ]8[, ק דף. כרך שני )חולין 
מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   34.5-36 דף.  מז   ,]1[ עח;   ,]10[ ובכורות(: 
כתמים. קרעים חסרים ושיבושים בהדפסה בשניים מדפי המבוא, 
עם פגיעה בטקסט. קרעים עם פגיעה קלה בטקסט בדפים בודדים 

נוספים. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכות חדשות.

פתיחה: $300
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לרקוד עם "ר' חיים" בהקפות בשמחת תורה

חיים  רבנו  'חדושי  הגרח"ס  של  ספרו  בדפוס  "כשהופיע 

הלוי', נתרגש ר' ברוך דוב ]ליבוביץ[ עד מאד בראותו את 

רבינ'ס  הייליגען  דעם  פעמים:  כמה  בשפתיו  ולחש  הספר, 

ספר )ספרו של הרבי הקדוש(. הוא ציוה להגיש יין לשלחן, 

ואמר שאלמלי היו מכירים באור הגדול שהופיע עכשיו על 

ולא  ומחולות.  בתופים  הספר  את  מובילים  היו  תבל,  פני 

בשעה  לזה.  גם  ההזדמנות  את  שמצא  עד  דעתו  נתקררה 

שחגגו בקמניץ את חגיגת חנוכת הבית של הבנין החדש של 

הישיבה )בחנוכה של שנת תרצ"ז( והובילו את ספרי התורה 

ומחולות  בתופים  חופה  תחת  החדש  לבנין  הישיבה  של 

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

הגרח"ס בידו" )רבי ברוך דוב לייבוביץ, תל-אביב תשי"ז, עמ' 

הגרב"ב  רקדו  קמניץ,  בישיבת  תורה  בשמחת  בהקפות  פ(. 

ותלמידיו עם הספר של רבו המובהק )רבן של כל בני הגולה, 

א', ירושלים תשע"ד, עמ' 589(.

הנכדים  אחד  טיפל  אויערבאך,  הגרש"ז  מרן  פטירת  לאחר 

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 

היה הספר חידושי רבנו חיים הלוי )מהדורה ראשונה(. רבי 

שמואל סיפר אז, שבשעה שהספר יצא לאור, שלח אביו רבי 

ביקש מאת  בו  זלמן מכתב מירושלים לעיר בריסק,  שלמה 

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(.

197. חידושי רבינו חיים הלוי על הרמב"ם - מהדורה ראשונה - 
בריסק, תרצ"ו

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

בדף יב/2 שתי הגהות למדניות בכתב יד ]כפי הנראה בכתב ידו של הגאון רבי 
שמואל אליעזרי )תרס"ה-תשנ"א(, רבה של שכונת בית וגן בירושלים, מעורכי 

ה"אנציקלופדיה תלמודית" וממקימי "מכון הרי פישל"[.
ספרו המפורסם של הגר"ח מבריסק, שנדפס כ-18 שנה לאחר 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. 
בימים  עתק  )סכום  דולרים   600 של  מחסור  הייתה  לעיכוב  העיקרית  הסיבה 
ההם( שנדרשו להדפסה. בשנות התר"צ יצא רבי יחזקאל אברמסקי, תלמידו 
להשגת  שירתמו  ונדיבים  רבנים  לעורר  קורא"  ב"קול  הגר"ח,  של  המובהק 
תקציב להדפסת הספר. בקריאתו זו מגדיר הגר"י אברמסקי את הספר שלפנינו 
במילים אלו: "בספר הזה נכללו חדושי תורתו שהשמיע ברבים כשלש עשרה 
שבהם  וולזין,  במתיבתא  מובהקה  היותר  בישיבה  הישיבה,  ראש  בתור  שנה 
סלל הדרך הנכונה איך להגיע ישר אל הנקודה שבתוך העגול שבכל ענין וענין 
בהבנת עומק ועיקר היסוד של הדבר הנדון, כשהוא לוטש, מיישר, מזקק ומלבן 

שרש ההלכה לכל סניפיה וענפיה...".
הגר"ח  תורת  ממעריצי  כמה  היו  הספר,  הדפסת  מלאכת  סוף  סוף  כשהחלה 
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 מיד כשנדפסו. היו אלה רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי, ה"דבר אברהם" מקובנא ורבי יחזקאל אברמסקי.
יצירה בפני עצמה היא ההקדמה המפורסמת שכתבו בני המחבר בראש הספר, שגם היא סולת מזוקקת, וכל מילה בה נכתבה בכובד ראש 
ולאחר התלבטויות מרובות. בהקדמת הספר נדפס שדרך לימודו של הגר"ח היא "עפ"י הדרך אשר הורו לנו רבותינו הראשונים". משפט 
זה נכתב בהוראת ידיד נפשו של המחבר, 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 לימודו היא "על פי הדרך אשר הורו 
לנו רבותינו הראשונים". לאור זאת הסכימו בני המחבר להכניס את המשפט להקדמתם. מסופר שאת משפט הסיום "החותמים ברעדה בני 
הגאון המחבר זצוקללה"ה" כתב הגרי"ז כשידיו נתקפות רעד של ממש )ש' 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 ועד לימינו, ועל התלאות והעיכובים בהדפסתו, ראה: ש' מלר, רבן של כל 

בני הגולה, א', ירושלים תשע"ד, פרק טו "ירושה לדורות", עמ' 545-616; א' סורסקי, מלך ביפיו, ירושלים תשס"ד, עמ' 282-287, 219-221. 
]3[, ג-קיב דף. 33.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרעים קלים. הדפים הראשונים מנותקים. מדבקות ספריה )של הרב אליעזרי( 

ותו-ספר. כריכה אחורית מקורית )ללא שדרה וללא כריכה קדמית(.

פתיחה: $400
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198. ספר חכמת המשכן - מנטובה, תל"ו - חתימת רבי 
אברהם חי מוסאפיא

ספר חכמת המשכן, ביאור צורת כלי המשכן ובגדי הכהונה, מאת 
רבי יוסף ריקיטי. מנטובה, ]תל"ו 1676[. מהדורה יחידה.

יוסף ריקיטי )אוצר הרבנים 8662(, אמן מחונן  מחבר הספר, רבי 
מגילות  כתיבת  ספרים,  העתקת  בהן  שונות,  במלאכות  שעסק 
נולד  ועוד.  ומתכת,  חרס  כלי  והכנת  ציור  ועיטורן,  וכתובות 
באיטליה )ככל הנראה בוונציה(, לרבי אליעזר שליט ריקיטי. עלה 
לצפת בבחרותו, בין השנים ת'-ת"ג. בהמשך חזר לאיטליה ושימש 
המשכן  חכמת  ספר  לצד  תל"ד-תל"ו.  השנים  בין  צפת  כשד"ר 
הדפיס במנטובה באותה השנה את ספר "אגרת מספרת יחסותא 
קדושים  ומקומות  צדיקים  קברי  על  דישראל",  דארעא  דצדיקי 
בארץ ישראל. ראה אודותיו בהרחבה: מ' בניהו, רבי יוסף ריקיטי, 

אסופות, ב, תשמ"ח, עמ' שנט-שעב.
את ההקדמה לספר חיבר המקובל הנודע רבי משה זכות - הרמ"ז 

)ראה בניהו, שם(.
בשלהי  אשר  הציורים  אופני  "ואלו  כותרת:  האחרון,  בעמוד 
היריעה יהיו באים בעה"ו", ותחתיה מפתח בן י"ח אותיות לכל 
לציורים.  להתאים  האמור  הכהונה,  ובגדי  המשכן  מכלי  אחד 
איורים לכל אחד מכלי  יחד עם הספר  המחבר התכוון להדפיס 
בדף  המחבר"  ב"התנצלות  שכתב  כפי  הכהונה,  ובגדי  המשכן 
האחרון: "בתחילת מלאכתי זאת היה בדעתי לצייר צורה בתוך 
צורת מלאכת המשכן הלזה... והתחלתי בהשתדלות נמרץ לתת 
לאומנים לעשות אלו הציורים בעט ברזל ועופרת, ולא עלה בידי 
האומנים  שאין  להיות  ונמס,  נמבזה  היתה  המלאכה  כי  מאומה 
כותב  בזאת המלאכה...". בהמשך  הזאת  בעיר  כך  כל  בקאים]![ 
הציורים  הדפסת  מלאכת  את  להשלים  בכוונתו  כי  המחבר 
כשיבוא לעיר ונציה, על פי מפתח האותיות המפורט שהדפיס, אך 

ככל הנראה הדבר לא עלה בידו. 
חתימה בדף השער: "לה"ו הצעיר אחי"ם ס"ט" - חתימת הגאון 
רבי אברהם חי מוסאפיא, מחכמי טורקיה וירושלים, בן רבי חיים 
תהילים  על  לדויד"  "תהלה  מחבר  אישפלאטרו,  אב"ד  יצחק 
)ליוורנו תרכ"ז(. חידושיו נדפסו גם בספרו של אביו "חיים וחסד" 

)ליוורנו תר"ד(. 
ט, ]3[ דף. 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. רישומים בכתב-יד. 

כריכת עור חדשה, נאה.

פתיחה: $300

197. Chiddushei Rabbenu Chaim HaLevi on the Rambam – First Edition – Brisk, 1936
three who thus received these booklets immediately
after printing: R. Chaim Ozer Grodzinski, the Dvar 
Avraham of Kovno and R. Yechezkel Abramsky.
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.
[3], 3-112 leaves. 33.5 cm. Good-fair condition. Stains 
and wear. Minor tears. First leaves detached. Library 
labels (of R. Eliezri) and bookplate. Original back 
board; lacking spine and front board.

Opening price: $400 

Chiddushei Rabbenu Chaim HaLevi on the Rambam, 
by R. Chaim HaLevi Soloveitchik Rabbi of Brisk. 
Brisk, 1936. First edition.
Two scholarly glosses on p. 12b (apparently 
handwritten by R. Shmuel Eliezri, rabbi of Bayit 
Vegan neighborhood, Jerusalem, editor of the 
Talmudic Encyclopedia and founder of the Harry 
Fischel institute).
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 halachah 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
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199. ספר חנוכת הבית - ונציה, תנ"ו - איורי המקדש וכליו - דף גדול מקופל עם מפת בית המקדש והר הבית - שיר 
לכבוד המחבר בכתב-יד

ספר חנוכת הבית, ביאור צורת ותבנית הבית הנחרב, מאת רבי 
משה חפץ. ונציה, ]תנ"ו 1696[. מהדורה יחידה. 

מכיל איורים רבים של מבנה בית המקדש וכליו. נראה כי הספר 
ריקים  מקומות  הושארו  ההדפסה  בשלב  שלבים:  בשני  נדפס 
נחושת.  תצריבי  בהטבעת  האיורים  נוספו  מכן  ולאחר  לאיורים, 

הטופס שלפנינו כולל את כל האיורים. 
מפת  עם  מקופל  גדול  דף  נכרך  הראשונים,  הדפים   ]4[ לאחר 
בית המקדש, העזרות והר הבית. בתחתית הדף נדפסו ביאורים 
למקומות השונים המצוינים במפה באותיות )ישנם טפסים בהם 

לא נדפסו ביאורים אלו, ונרשמו בכתב-יד(.
בראש הספר ובסופו נדפסו שירים מחכמי איטליה. 

"יח"ם",  בדף המגן האחורי שיר בכתב-יד לכבוד המחבר, מאת 

)לא מופיע ב"אוצר  המתחיל "מקדש אלקים חי הלום כתבת..." 
השירה והפיוט" של דוידזון(. בראש השיר, כותרת: "גם אני לא 
אחשוך פי אדברה במעט רוחי על איש אשר בחכמה רבה כתב 
וחבר וחשב מחשבות במקדש קדש ובמזבח". בשולי השיר חתם 

המחבר: "ויח"ם בשר הילד", כשהמילים "יח"ם" מודגשות. 
]4[, נב דף + ]1[ דף מקופל. נייר איכותי. 21 ס"מ בקירוב. מצב טוב. 
דף  של  העליון  בחלקו  כתם  )כולל  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים, 
השער ובמפה המקופלת(. סימני עש. בחלקה התחתון של המפה 
המקופלת סימני עש רבים. קרעים קטנים בקפלי המפה. כריכה 

חדשה.

פתיחה: $500

198. Chochmat HaMishkan – Mantua, 1676 – 
Signature of Rabbi Avraham Chai Mussafia
Chochmat HaMishkan, description of the Tabernacle, 
its furnishings and the priestly clothes, by R. Yosef 
Riqueti. Mantua, [1676]. Only edition. 
The author, R. Yosef Riqueti, was a talented artist 
who worked as copyist, scribe and painter. Born 
in Italy, he immigrated to Safed in his youth, later 
returning to Italy as emissary of Safed. 
The final page of this book contains an index for 18 
illustrations of each of the Tabernacle vessels and 
priestly clothes. The planned illustrations were never 
produced.
Signature of R. Avraham Chai Mussafia, Torah 
scholar of Turkey and Jerusalem, author of Tehillah 
LeDavid on Tehillim.
9, [3] leaves. 20 cm. Good condition. Minor stains. 
Handwritten inscriptions. Fine, new leather binding. 

Opening price: $300
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199. Chanukat HaBayit – Venice, 1696 – 
Illustrations of the Temple and its Vessels 
– Large Folded Plate, Plan of the Temple and 
Temple Mount – Handwritten Poem in Honor 
of the Author
Chanukat HaBayit, explanation of the layout and 
structure of the destroyed Temple, by R. Moshe 
Chefetz. Venice, [1696]. Only edition.
Includes many illustrations of the Temple and its 
vessels. The book was printed in two stages: during 
printing, blank spaces were left for the illustrations, 
which were later added from engraved plates. This 
copy contains all the illustrations.
Large folded plate with plan of the Temple, 
courtyards and Temple mount, bound after first [4] 
leaves. With legend. 
A poem in honor of the author is handwritten on the 
back endpaper, signed "Y.Ch.M." (not in Davidson's 
Thesaurus).
[4], 52 leaves + [1] folded plate. High-quality paper. 
Approx. 21 cm. Good condition. Stains, including 
dampstains (stain to upper part of title page and 
folded plate). Worming. Significant worming to 
lower part of plate. Small tears to plate folds. New 
binding.

Opening price: $500

199c
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200. Tavnit Hechal – Amsterdam, 1650 – 
Signatures of Rabbi Shalom Mizrachi Sharabi 
– The Rashash
Tavnit Hechal, plan of the Temple and its utensils, by 
R. Yaakov Yehuda Aryeh Leon-Templo. Amsterdam: 
Yehuda son of Mordechai and Shmuel son of Moshe 
HaLevi, [1650].
Signature in Sephardic script on the title page: 
"Shalom Mizrachi Sharabi". Additional signatures 
with his first name only, "Shalom", on leaves 4 [i.e. 
3] and 5. These are the signatures of the prominent 
kabbalist – the Rashash.
R. Shalom Mizrachi Sharabi, the Rashash (1720-
1777), foremost Yemenite Torah scholar, dean of the 
Beit El yeshiva for kabbalists in Jerusalem.
38 leaves. 19 cm. Good condition. Stains. Worming. 
Open tears to title page, affecting border, repaired in 
part. New binding.
Provenance: Sassoon Family Collection.

Opening price: $4000

200. ספר תבנית היכל - אמשטרדם, 1650 - חתימות רבי שלום 
מזרחי שרעבי - הרש"ש

ספר תבנית היכל, על בנין בית המקדש וכליו, מאת רבי יעקב יהודה אריה 
ליאון-טימפלו. אמשטרדם, ]ת"י 1650[. דפוס יהודה בן מרדכי ושמואל בן 

משה הלוי.
בראש הספר נדפסו "רשיון אצילי מדינת זילנדייאה", "רשיון אצילי הארץ 
נקראים נציבים כלליים", ו"רשיון אצילי מדינת הולנדייאה" - משנת 1642 
)בתרגום לעברית(. כמו כן, נדפסו שם שירים מאת רבי שאול מורטירה, רבי 

יצחק אבוהב, רבי שמואל בן אברהם הרופא, רבי אהרן צרפתי והמחבר.
בשער הספר חתימה בכתיבה ספרדית: "שלום מזרחי שרעבי", בדף ד ]צ"ל: 
לפנינו חתימות  נוספות בשמו הפרטי בלבד: "שלום".  ובדף ה חתימות  ג[ 

המקובל הנודע - רבינו הרש"ש.
רבינו שלום מזרחי שרעבי - הרש"ש )ת"פ-תקל"ז( נולד בשרעב שבתימן, וגר 
בצנעא. כבר בנעוריו היה גדול בתורה ובקבלה, אך היה נסתר וצנוע בדרכיו. 
בצעירותו עמד בניסיון גדול ובעקבותיו נדר לעלות לירושלים. הוא עזב את 
תימן והפליג לבומביי שבהודו, משם נסע לבגדאד וישב בה זמן מה. לאחר 
עצמו  השכיר  לירושלים  בהגיעו  לירושלים.  עלה  ומשם  לדמשק  נסע  מכן 
כ"משרת" בביתו ובבית מדרשו של המקובל רבי גדליה חיון - ראש ישיבת 
המקובלים "בית אל", כשהוא מסתיר את גדלותו. הוא נהג לשמש את חכמי 
הישיבה ולהאזין ללימודם בשקט. כשהתקשו בשאלות שלא מצאו עליהן 
מענה, היה רושם בסתר את התשובה ומניח אותה בהחבא בבית המדרש. 
כאשר גילה זאת רבי גדליה חיון, הבין את גודל חכמתו וקדושתו, נתן לו את 
בתו חנה לאשה, וכאשר נפטר רבי גדליה, בשנת תקי"א, התמנה הרש"ש על 

מקומו לראש ישיבת המקובלים והחסידים "בית אל". כאשר נתמנה לראש הישיבה, הקים חבורה קדושה של מקובלים שנקראה "חברת 
בין תלמידיו  וערבות הדדית.  ביניהם ב"שטרות התקשרות", שבהם קבלו על עצמם קבלות, תקנות  אהבת שלום". המקובלים התאגדו 
בחבורה קדושה זו נמנו החיד"א, רבי יום טוב אלגאזי, רבי גרשון מקיטוב )גיסו של הבעש"ט(, ועוד. תלמידו החיד"א כותב עליו: "אחד קדוש 
בדורנו, מקובל מופלא, וכמעט היה לו ספר עץ חיים על פה, בקי בהקדמות על מתכונתן, וברוב בקיאותו וחכמתו העמיד כוונות האריז"ל 
על בוריין כסדרן וכהלכתן, וכתב קונטרס גדול - שמו רחובות הנהר - לברר ולפרש הקדמות היטב... והיה מכוון כל כוונות האריז"ל... והיה 
מיחד יחודים כמ"ש רבינו האריז"ל בשער רוח הקדש" )שם הגדולים, מערכת גדולים, אות ש(. בין חיבוריו נודע סידור הכוונות, המכונה 
לכוונות התפילה עפ"י  וכוונות התפילה עפ"י האר"י, שמאז כתיבתו הפך להיות הדרך העיקרית  סודות  - הכולל את  "סידור הרש"ש" 

הקבלה.
לח דף. 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש. קרעים חסרים בדף השער, עם פגיעה במסגרת השער, אחד מהם משוקם. כריכה חדשה.

מקור: אוסף משפחת ששון.

פתיחה: $4000
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202. ספר המנוחה - קושטא, תע"ח - העותק של הגאון 
 - סופר"  ה"חתם  של  רבו  אדלר,  נתן  רבי  המקובל 

מתקופת רבנותו בבוסקוביץ

זה ספר פירושים וחידושים ]ספר המנוחה, על הרמב"ם[ לרבינו 
מנוח. קושטא, תע"ח ]1718[.

בדף  עתיקים  בעלות  רישומי  אדלר.  נתן  רבי  הגאון  של  העותק 
השער, ביניהם: "]לה' הארץ[... להרב אב"ד ור"ם דפה באסקוויץ 
ה"ה הגאון החסיד מו"ה נתן אדלר נ"י"; "שייך לה"ה המופלא כ"ה 

נתן אדליר כ"ץ יצ"ו ]מספר מילים מחוקות[ באסקוויץ".
הג' מה"ו אשר  לי מאת הרב  נתונה  היא  "מנחה  נוסף:  רישום 
ט"ז  א'  יום  פעגערסהיים  ירושלי]ם[  בעה"ק  דיין  ז"ל  אשכנזי 
אב"ד  אראן  אלכסנדר  ]רבי  אלכסנדר"  הק'  ל'  תרי"א  שבט 

פוגרסהיים[.
הגאון הקדוש רבי נתן הכהן אדלר )תק"ב-תק"ס(, נולד בפרנקפורט 
דמיין לאביו רבי יעקב שמעון אדלר. גאון בתורה וגדול בחכמת 
והיה  בפרנקפורט,  בביתו  שייסד  ישיבה  בראשות  עמד  הקבלה. 
רבו המובהק של רבי משה סופר בעל ה"חתם סופר" - שמזכירו 
רבות בספריו בענייני הלכה ובענייני תורת הקבלה, וכותב עליו: 
 - ]"נשר"  "רבי המובהק הגאון החסיד המפורסם הנש"ר הגדול" 
מליצה על משמעות השם "אדלר"[, "מורי הגאון החסיד", "מורי 
החסיד שבכהונה". סבל רדיפות רבות מאנשי העיר, שאף אסרו 
מנהגיו  על  מבוסס  שהיה  מדרשו,  בבית  המנין  את  לקיים  עליו 
המיוחדים עפ"י תורת הקבלה. בשנת תקמ"ב עזב רבי נתן אדלר 
את פרנקפורט והתיישב בבוסקוביץ שבמורביה. תלמידו רבי משה 
לבוסקוביץ  עמו  והתלווה  בו  דבק  סופר"[  ה"חתם  ]בעל  סופר 
ושם למד איתו. כשנתיים בלבד שימש רבי נתן אדלר כרב העיר 
בוסקוביץ, והיו אלה השנים היחידות שבהן שימש ברבנות. בשנת 

תקמ"ה בערך חזר לביתו ובית מדרשו שבפרנקפורט דמיין.
נו דף. 17.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. סימני עש וקרעים 
בטקסט.  פגיעה  עם  נוספים,  דפים  ובמספר  השער  בדף  חסרים 

כריכה חדשה.

פתיחה: $1000

201. Responsa Maharik – Cremona, 1557 – 
Signatures of Rabbi Yaakov Chazak Disciple of 
the Ramchal
Responsa of R. Yosef Colon. Cremona: Vincenzo 
Conti, 1557. Second edition.
Woodcut title page, depicting the Akedat Yitzchak. 
Two signatures in Italian script of R. Yaakov Chazak 
on the title page and following leaf. Four glosses (in 
early Italian script). 
R. Yaakov Chazak (1689-1782), rabbi of Padua. 
Leading Italian rabbi, disciple and colleague of the 
Ramchal. 
[12], 171, [1] leaves. 28.5 cm. High-quality paper. 
Good-fair condition. Stains. Marginal tear to title 
page, slightly affecting border, repaired (title page 
mounted on paper). Worming to title page and other 
leaves, slightly affecting text, repaired. New binding.

Opening price: $600

201. ספר שאלות ותשובות מהרי"ק - קרימונה, שי"ז - 
חתימות רבי יעקב חזק תלמיד הרמח"ל

ספר שאלות ותשובות מהר"י קולון. קרימונה, שי"ז - חשון שי"ח 
]1557[. דפוס ויצינצו קונטי. מהדורה שניה. 

שער מאויר בתחריט עץ המתאר את "עקדת יצחק".
"לה"ו,  איטלקי  בכת"י  חתימות  שתי  שלאחריו  ובדף  בשער 
יעקב חזק". חתימה נוספת בכת"י אשכנזי: "אשר אנטשיל ל"ש" 

]=ליכטנשטיין[. ארבע הגהות ]בכתיבה איטלקית עתיקה[.
אב"ד  )תמ"ט-תקמ"ב(,  חזק  יעקב  רבי  הקדוש  המקובל  הגאון 
רבינו  של  תלמיד-חבר  באיטליה,  הרבנים  מגדולי  פאדובה. 
הרמח"ל ]רבי יעקב חזק יסד את ישיבת "מבקשי השם" ללימוד 
בהמשך  הצטרף  אליהם  וואלי.  דוד  משה  רבי  עם  יחד  הקבלה 
זמן  17(. לאחר  )בגיל  לוצאטו שהיה צעיר מהם  חיים  רבי משה 
לפניו  ישבו  וכולם  הישיבה,  לראשות  הצעיר  תלמידם  את  מינו 
רבות  מעורב  היה  בקביעות[.  מפיו  תורה  ולומדים  כתלמידים 
בפולמוס נגד כתבי הרמח"ל. החיד"א שנפגש עמו בשנות התק"ל, 
מביא משמו דברים רבים ומופלאים בשם אליהו הנביא ו"המגיד" 
מן השמים שנתגלו לרמח"ל ולבני חבורתו. החיד"א גם כותב על 
רוב קדושתו, בתיאור פגישתו "עם הרב החסיד מופת דורנו הר"י 
החיד"א  מימיו".  קרי  ראה  שלא  הנזכר  הרב  על  ושמעתי  חזק... 
ראה ברבי יעקב חזק אחד מגדולי חסידי הדור המופלגים בתורה 
כי  מפיו  העיד ששמע  מפאדובה  טריאסטי  מאיר  רבי  ובמעשים. 
"מהר"י חזק הוא קדוש כמלאך ה' צבאות" והיה מבקש את ברכתו 

)רמ"ש גירונדי, תולדות גדולי ישראל וגאוני איטליה, עמ' 148(.
]12[, קעא, ]1[ דף. 28.5 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב-בינוני. כתמים. 
קרע משוקם בשולי דף השער, עם פגיעה קלה במסגרת השער )דף 
השער שוקם בהדבקה על נייר(. סימני עש משוקמים בדף השער 

ובדפים נוספים, עם פגיעות קלות בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $600
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ספרים עם חתימות והקדשות

ניטו  דוד  רבי   - דת  אש  ספר   .203
רבי  חתימות   - תע"ה  לונדון,   -
וואלף  ורבי  לידא  פתחיה  ב"ר  דוד 

היידנהיים

ספר אש דת, "קנאת ה'... ]נגד[ נחמיה חייא 
תורתנו",  עיקרי  ועוקר  ועוכר  עובר  חיון, 
מאת רבי דוד ניטו. לונדריש )לונדון(, תע"ה 

]1715[. דפוס טומאש אייליף.
נגד  "ויכוחים"  שני  המכיל  פולמוס  ספר 
חיון  נחמיה  השבתאי  ונגד  צבי  שבתי  כת 

מאמשטרדם.
בתורה  גאון  )תי"ד-תפ"ח(,  ניטו  דוד  רבי 
ובמדעים. דיין, דרשן ורופא בליוורנו ולאחר 
הספרדים  קהלת  של  הראשון  רבה  מכן 
בלונדון. מחבר הספרים "כוזרי שני" ו"מטה 

דן". מגדולי הלוחמים בשבתאות.
נחמיה חייא חיון )תט"ו-ת"ץ בערך(. חכם 
השבתאים  גדול  כנראה  שבתאי,  ומקובל 

לאחר מות שבתי צבי.
הוא  "דוד  חתימה:  השער  עמוד  בראש 
מלבוב"  פתחיה...  מוהר"ר  בהרב  הק']טן[ 
מחכמי  לידא,  פתחיה  ב"ר  דוד  רבי   -
פרנקפורט דמיין. רבי פתחיה היה בנו של 

רבי  בלבוב.  ונפטר  ימיו  בסוף  אמשטרדם  את  עזב  לידא  דוד  רבי  מאמשטרדם.  לידא  דוד  רבי 
פתחיה היה "ראש ומנהיג" בקהילת לבוב ושימש ברבנות בעיר יאס ובערים נוספות, ולאחר מכן 
השתקע בפרנקפורט דמיין. רבי פתחיה ובנו רבי דוד, החותם לפנינו, הביאו יחד לבית הדפוס את 

ספרו של רבי דוד לידא מאמשטרדם "יד כל בו", בפרנקפורט דמיין, תפ"ז.  
חתימה נוספת בעמוד השער: "וואלף היידנהיים" - חתימת ידו של רבי זאב וואלף היידנהיים - 
הרוו"ה )תקי"ז-תקצ"ב(, פרשן, מדקדק וחוקר מסורה נודע. בבית דפוסו ברדלהיים הדפיס את 
"ספר  המפורסמים  מחזוריו  ואת  המסורה,  פי  על  המדוייקים  חומשיו  דקדוק,  בנושאי  חיבוריו 
קרובות", בהם תרם רבות לחקר ושימור פיוטי קהילות אשכנז. )ה"חתם סופר" שיבח את ספריו. 
במקומות רבים בדרשותיו וחיבוריו מביא החת"ס את פירושיו והגהותיו של "החכם מו"ה וואלף 

היידנהיים"(.
 16 .]Es Dat, ò Fuego Legal :1[, לח דף. ]אינו כולל את הספר בתרגום ספרדי, שנדפס עמו[
ס"מ. נייר מעט כהה. מצב טוב. כתמים. חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות מספר דפים. חותמות 

בדף השער ובדף האחרון. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $500

202. Sefer HaMenucha – 
Constantinople, 1718 – Copy 
of the Kabbalist Rabbi Natan 
Adler, Teacher of the Chatam 
Sofer – From the Time He was 
Rabbi of Boskowitz
Commentaries and novellae (Sefer 
HaMenucha, on the Rambam) by 
Rabbenu Manoach. Constantinople, 
1718.
Copy of R. Natan Adler. Early 
ownership inscriptions on the title 
page, including: "…to the rabbi 
and dean of this city, Boskowitz, 
R. Natan Adler"; "Belongs to R. 
Natan Adler Katz [several deleted 
words], Boskowitz".
Additional inscription: "Received 
as a gift from R. Asher Ashkenazi, 
dayan in Jerusalem. Fegersheim, 
Sunday 16th Shevat 1851, 
Alexander" (R. Alexander Aron, 
rabbi of Fegersheim).
R. Natan HaKohen Adler (1742-1800), an outstanding Torah scholar and eminent 
kabbalist. He headed the yeshiva he established in his home in Frankfurt, and was the 
prime teacher of R. Moshe Sofer – the Chatam Sofer, who mentions him extensively in 
his books in matters of Halachah and Kabbalah, referring to him as "my prime teacher, 
the renowned and pious Torah scholar, the great eagle" (alluding to the name Adler, 
German for eagle), and other similar titles. He suffered much persecution from the 
residents of his city, who even forbade him from holding prayers services in his Beit 
Midrash conforming with his singular kabbalistic customs. In 1782, R. Natan Adler left 
Frankfurt and settled in Boskowitz (Boskovice), Moravia. His disciple R. Moshe Sofer 
(the Chatam Sofer) remained with him, accompanying him to Boskowitz where he 
continued studying under him. R. Natan Adler served for only two years in Boskowitz, 
and this was the only time he held a rabbinic position. In ca. 1785, he returned to his 
home and Beit Midrash in Frankfurt.
56 leaves. 17.5 cm. Fair-good condition. Stains and wear. Worming and open tears to 
title page and several other leaves, affecting text. New binding.

Opening price: $1000
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מלכיאל  ספר  מתוך  דפים   .204
המאה  ראשית  רוסיה-פולין,   -
ה-19 - רישום בעלות של "ר' חיים 

מוולוז'ין"

אגדות  ביאורי  מלכיאל,  מספר  דפים 
וחידות בתלמוד בדרך הקבלה, מאת רבי 
מלכיאל חזקיה בן אברהם. ]רוסיה-פולין, 

ראשית המאה ה-19[.
הדפים  שלושת  על  בכתב-יד  ישן  רישום 
חיים  לר'  שייך  "הספר  )ב-ד(:  הראשונים 

מוואלאזין".
נדפס לראשונה בטיהינגן  "מלכיאל"  ספר 
כנראה  שייכים  שלפנינו  הדפים  ש"כ, 
ווילנא  או  תקס"ט  זולקווא  למהדורת 

והורדנא תקע"ט. 
ב-ז דף. 16.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים 
עם  הראשון,  בדף  שפשוף  סימני  ובלאי. 
ללא  מנותקים.  דפים  בטקסט.  פגיעה 

כריכה.

פתיחה: $300

203. Esh Dat – Rabbi David Nieto – London, 1715 – 
Signatures of Rabbi David ben Petachia Lida and Rabbi 
Wolf Heidenheim
Esh Dat, "Zeal of G-d… [attacking] Nechemia Chiya Hayyun, 
who transgresses, undermines and uproots the principles of 
our Torah", by R. David Nieto. London: Thomas Ilive, 1715.
A polemic book comprising two "debates" against the Sabbatean 
movement and against the Sabbatean Nechemia Hayyun of 
Amsterdam.
Rabbi David Nieto (1654-1728), brilliant in Torah and in science. 
Dayan, orator and doctor in Livorno, and later the first rabbi of 
the Sephardi community in London. Author of Kuzari II and 
Mateh Dan. One of the strongest opponents of Sabbateanism.
Nechemia Chiya Hayyun (1655-ca. 1730), a Sabbatean sage 
and kabbalist, probably the most prominent Sabbatean after 
Sabbatai Zevi's death.
Signature at top of title page: "David, the small one, son of R. 
Petachia… of Lviv" – R. David son of R. Petachia Lida, a Torah 
scholar in Frankfurt am Main. R. Petachia was the son of R. 
David Lida of Amsterdam. The latter left Amsterdam towards 
the end of his life, and passed away in Lviv. His son R. Petachia 
was "head and leader" of the Lviv community, rabbi of Yas 
(Iaşi) and other cities, and later settled in Frankfurt am Main. 
R. Petachia and his son R. David, who signed here, published 
together the book Yad Kol Bo by R. David Lida of Amsterdam, 
in Frankfurt am Main, 1727.  
Another signature on the title page: "Wolf Heidenheim" – the 
signature of R. Ze'ev Wolf Heidenheim (1757-1832), renowned 
commentator, grammarian and Masorah researcher. In his 
printing press in Rödelheim, he printed his books on Hebrew 
grammar, his Masorah-accurate chumashim, and his famous 
machzorim – Sefer Kerovot, in which he contributed much to 
the research and preservation of the piyutim of the Ashkenazi 
communities. (The Chatam Sofer praised his books; he brings 
the commentaries and corrections of "HaChacham R. Wolf 
Heidenheim" many times in his sermons and writings).
[1], 38 leaves. (Without Spanish translation of the book, Es 
Dat: ò Fuego Legal, which was printed with it). 16 cm. Slightly 
browned paper. Good condition. Stains. Margins trimmed, 
affecting headings of several leaves. Stamps on title page and 
final leaf. New leather binding.

Opening price: $500

204. Leaves from Sefer Malkiel – Russia-Poland, Early 19th Century – Ownership Inscription 
of "R. Chaim of Volozhin"
Leaves from Sefer Malkiel, kabbalistic commentary on Talmudic Aggadot, by R. Malkiel Chizkiyah 
son of Avraham. [Russia-Poland, early 19th century].
Early handwritten inscription on first three leaves (2-4): "The book belongs to R. Chaim of Volozhin".
Sefer Malkiel was first printed in Tiengen, 1560. These leaves presumably belong to the Zhovkva 1809 
or Vilna-Horodna 1819 editions.
2-7 leaves. 16.5 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Abrasions to first leaf, with damage to text. 
Detached leaves. Without binding.

Opening price: $300

204a
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204c
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ספרים עם חתימות והקדשות

ספר תפארת הצבי - זולקווא, תקס"ג - חתימות   .206
רבי בנימין וואלף בעל ה"שערי תורה"

ספר תפארת הצבי, חיבור על מסכת ביצה, עם ספר "חותם טהור 
- כרם שלמה", חידושים על הלכות יורה דעה, מאת רבי עוזיאל 
מייזליש מריטשוואהל, תלמיד המגיד ממזריטש. זולקווא, תקס"ג 

]1803[. מהדורה ראשונה.
בכתב-ידו  בעלות  רישומי  בהם  השער,  בדף  שונות  חתימות 
מימי  תורה",  "שערי  בעל  לעוו  וואלף  בנימין  רבי  של  וחתימתו 
"הק'  שבפולין:  אמשינוב  בעיר  כרב  כהונתו  בתקופת   - צעירותו 
אמשנוב  בק"ק  חו']נה[  נ"י  אלעזר  מ"ו  בהגאון  וואלף  ב']נימין[ 

ואגפי']ה[".
הגאון רבי בנימין וואלף לעוו )תקל"ז-תרי"א(, בעל ה"שערי תורה", 
אב"ד ווערבוי שבהונגריה. בצעירותו שימש ברבנות בכמה ערים 
בפולין ]ביניהן באמשינוב הסמוכה לווארשא[, אח"כ עבר למרכז 
אירופה וכיהן ברבנות בכמה ערים בהונגריה ובבוהמיה. בנו של 
הגאון רבי אלעזר לעוו בעל "מעשה רוקח" )תקי"ח-תקצ"ז(. גאון 
מפורסם, מגדולי דורם של ה"חתם סופר" ורבי עקיבא איגר. רבים 
מגדולי ישראל היו תלמידיו, בהם ה"מחנה חיים" וה"קול אריה". 
השאיר אחריו חיבורים בכל מקצועות התורה, מהם נדפסו סדרת 
הדפיס  הראשון  חיבורו  את  תורה".  "שערי  המפורסמים  ספריו 
בגיל 26 וקיבל הסכמות נלהבות מגדולי דורו, רבי עקיבא איגר, 
ה"חתם סופר", מהר"ם בנעט, ורבי ברוך פרנקל בעל "ברוך טעם", 
הכותב עליו בהסכמתו: "...ידיו רב לו בשיקול דעתו מענין לענין 
בזה  הניח  לא  כמעט  ואחרונים,  קדמונים  ופוסקים  הש"ס  בסוגי' 
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".
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.
]2[, טז; כט דף. 37.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים בכל דפי הספר. 
קרעים  הראשונים,  הדפים  בשני  הדפים.  בשולי  וקרעים  בלאי 

חסרים עם פגיעות בטקסט. חותמות. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 634.

פתיחה: $500

205. Tur Choshen Mishpat, Part II – Frankfurt am Main, 1716 – Signature of Rabbi Binyamin Wolf 
Löw, Author of Shaarei Torah
Tur, Choshen Mishpat, part II, sections 175-426, with the Beit Chadash and Perisha UDerisha commentaries. 
Frankfurt am Main, [1716].
Inscription on the title page handwritten and signed by R. Binyamin Wolf Löw, author of Shaarei Torah, attesting 
that he was gifted the book by his uncle "…may G-d grant me the merit of studying His holy Torah for the sake 
of Heaven, so says B. Wolf".
R. Binyamin Wolf Löw (1777-1851), author of Shaarei Torah, rabbi of Amshinov, Vrbové (Hungary) and other 
cities. A prominent Torah scholar in the times of the Chatam Sofer and R. Akiva Eger. Composed many works 
on all parts of the Torah, published as the Shaarei Torah series. His first composition, published at the age of 26, 
received enthusiastic approbations by the leading Torah scholars of his generation, including R. Akiva Eger, the 
Chatam Sofer, and others. 
[1], 120; 187 leaves. 32 cm. Good condition. Stains (including dampstains) and wear. Tears to title page, slightly 
affecting border. Tears to several other leaves. Stamps. New leather binding. 

Opening price: $500

205. טור חושן משפט, חלק שני - פרנקפורט דמיין, תע"ו - חתימת רבי 
בנימין וואלף בעל ה"שערי תורה"

פרישה  חדש,  בית  הפירושים  עם  קעה-תכו,  סימנים  שני,  חלק  משפט,  חושן  טור, 
ודרישה. פרנקפורט דמיין, ]תע"ו 1716[.

בדף השער "הקדשה עצמית" בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי בנימין וואלף לעוו, 
בעל ה"שערי תורה": "הגיעני במתנה מכבוד דודי הרבני הנגיד המפורס']ם[ מוהר"ר 

יהושע נ"י, וכה יזכני ד' ללמוד בתורתו הקדושה לשמה, נא']ום[ הק' ב' וואלף".
ווערבוי  אב"ד  תורה",  ה"שערי  בעל  )תקל"ז-תרי"א(,  לעוו  וואלף  בנימין  רבי  הגאון 
)תקי"ח-תקצ"ז(.  רוקח"  "מעשה  בעל  לעוו  אלעזר  רבי  הגאון  של  בנו  שבהונגריה. 
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 
וקיבל הסכמות נלהבות מגדולי דורו, רבי עקיבא איגר, ה"חתם סופר", מהר"ם   26
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 ופוסקים... ידוע שלא פסק פומי' כל ימיו מתורה, שקד לילה ויום אפי' 

לילי שבתות ויו"ט, ומעט מזעיר שנהנה מעניני הגוף".
]1[, קכ; קפז דף. 32 ס"מ. מצב טוב. כתמים )בהם כתמי רטיבות( ובלאי. קרעים בדף 
השער, עם פגיעה קלה במסגרת. קרעים במספר דפים נוספים. חותמות. כריכת עור 

חדשה.

פתיחה: $500
205
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 - כהונה  כתר  שו"ת  ספר   .207
זולקווא, תקס"ה - מהדורה ראשונה 
- עם תשובות מאת המגיד מקוז'ניץ 
דעמביצר  נתן  חיים  רבי  חתימות   -

ראב"ד קראקא בעל "כלילת יופי"

ספר שאלות ותשובות כתר כהונה, מאת רבי 
יצחק אברהם כ"ץ מפינטשוב )מצאצאי רבי 
תקס"ה  ]זולקווא,  הש"ך(.  בעל  כהן  שבתי 

1805[. מהדורה ראשונה.
לא  אך  ראשון",  "חלק  נכתב  הספר  בשער 
נדפסה  ע"ו  בסימן  נוספים.  חלקים  נדפסו 
התכתבות שו"ת בעניין עגונה, בה מובאות 
תשובה  מקוז'ניץ,  מהמגיד  תשובות  שתי 
מרבי פנחס הורביץ בעל ה"הפלאה" ותשובה 

מהמחבר.
"...הק'  חתום:  בעלות  רישום  השער  בדף 
סיון  ך"ב  מקראקא...  דעמביצער  נתן  חיים 
נוספת  חתימה  קראקא".  פה  לפ"ק  תרי"ב 

שלו בדף השני.
)תק"פ- דעמביצר  נתן  חיים  רבי  הגאון 

ומהרבנים  קראקא  ראב"ד  תרנ"ג(,  כסלו 
נתמנה  תר"ט  בשנת  בדורו.  המפורסמים 
תרט"ז  ובשנת  בקראקא  הדין  בבית  לדיין 
מעורב  היה  הדין.  בית  לראב"ד  נתמנה 

בפולמוס הגדול בענין "מצות מכונה", ובשנת תרי"ט הדפיס את הקונטרס הנודע "מודעא לבית 
ישראל", בו הובאו דעות הרבנים האוסרים ובראשם רבי שלמה קלוגר. היסטוריוגרף ידוע של 
רבני פולין וגליציה. נודע בחיבורו "כלילת יופי" לתולדות רבני לבוב. מלבד אלו חיבר ספר שו"ת 

תורת חן, וקונטרסי פולמוס בהלכה, עניני ציבור והיסטוריה יהודית.
]1[, עז דף. 36 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש קלים. רישומים בכתב-יד. כריכה חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 248. 

פתיחה: $300

206. Tiferet HaTzvi – Zhovkva, 1803 – 
Signatures of Rabbi Binyamin Wolf 
Löw, Author of Shaarei Torah
Tiferet HaTzvi, composition on Tractate 
Beitzah, with the book Chotam Tahor – 
Kerem Shlomo, novellae on the laws of 
Yoreh De'ah, by R. Uziel Meisels of Ritshvol 
(Ryczywół), disciple of the Maggid of 
Mezeritch. Zhovkva, 1803. First edition. 
Various signatures on the title page, including 
early ownership inscriptions of R. Binyamin 
Wolf Löw, author of Shaarei Torah, from his 
tenure as rabbi of Amshinov (Mszczonów, 
Poland): "B.[inyamin] Wolf son of R. Elazar, 
rabbi of Amshinov and the surroundings".
R. Binyamin Wolf Löw (1777-1851), author 
of Shaarei Torah, rabbi of Amshinov, Vrbové 
(Hungary) and other cities. A prominent 
Torah scholar in the times of the Chatam 
Sofer and R. Akiva Eger. Composed many 
works on all parts of the Torah, published 
as the Shaarei Torah series. His first 
composition, published at the age of 26, 
received enthusiastic approbations by the 
leading Torah scholars of his generation, including R. Akiva Eger, the Chatam Sofer, 
and others. 
The author, R. Uziel Meisels (1744-1786), rabbi and yeshiva dean in Ovstrovse, Ritshvol 
and Neustadt. In his youth, he was acquainted with the Baal Shem Tov, and quotes his 
teachings in his books. After the passing of the Baal Shem Tov, he became a disciple of 
R. Dov Ber, the Maggid of Mezeritch, and was a colleague of the latter's disciples: R. 
Levi Yitzchak of Berditchev, R. Elimelech of Lizhensk, R. Zusha of Anipoli, and others 
leading disciples.
[2], 16; 29 leaves. 37.5 cm. Fair-good condition. Stains to all pages. Marginal wear and 
tears. Open tears to first two leaves, affecting text. Stamps. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 634.

Opening price: $500

206207
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208. Vaad LaChachamim (Shem 
HaGedolim) – Livorno, 1796 
– First Edition, Printed in the 
Lifetime of the Author, the Chida 
– Important Signatures
Vaad LaChachamim, biographies 
of Torah leaders and their books, 
supplements to the book Shem 
HaGedolim, with Tov Ayin, reasons 
and laws, novellae and responsa, by R. 
Chaim Yosef David Azulai. Livorno, 
[1796]. First edition, printed in the 
lifetime of the author, the Chida.
Owner's signature on the title page: 
"Ch.B.R. HaLevi", and inscription 
by R. Rachamim Shlomo HaLevi, 
testifying that he received the book 
from him as a gift. Signature-stamp 
on the heading of p. 2a: "…Rachamim 
Shlomo HaLevy".
R. Rachamim Shlomo HaLevy (d. 
1874), renowned Torah scholar, 
leading Jerusalem rabbi in the 
1820s-1870s. His signature appears on letters and proclamations issued by Jerusalem 
Torah scholars in that time. He was the head of the Jerusalem Beit Din and a kabbalist 
in the Beit El yeshiva. A confidant of the Rishon LeTzion R. Avraham Gagin and a leader 
of the Jerusalem community. A prominent emissary, with considerable impact on the 
Jews of Constantinople and Turkey. He succeeded his father R. Rafael Shlomo HaLevy 
as emissary in 1819 (see enclosed material). 
[1], 2-54; 1-72 leaves. 17.5 cm. Good-fair condition. Stains. Worming, affecting text. 
Original gilt-embossed leather binding, rubbed. Worming to binding.

Opening price: $400

208. ועד לחכמים )שם הגדולים( - ליוורנו, תקנ"ו - מהדורה ראשונה שנדפסה 
בחיי המחבר החיד"א - חתימות חשובות

)"משיירי  "שם הגדולים"  וספריהם, השלמות לספר  ישראל  גדולי  ועד לחכמים, תולדות  ספר 
שם הגדולים ח"א וח"ב" - לשון השער(, עם ספר טוב עין, טעמים ודינים, חידושים ותשובות, 
מאת הגאון רבי חיים יוסף דוד אזולאי. ליוורנו, ]תקנ"ו 1796[. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי 

המחבר החיד"א.
בדף השער חתימת בעלים: "חב"ר הלוי י"צ", ורישום "הקדשה עצמית" של רבי רחמים שלמה 
הלוי, שקיבל ממנו את הספר במתנה: "מתנתא דתורה מהחב"ר הלוי הי"ו, לי הנפש רח"ש לוי 

ס"ט". בכותרת דף ב/1, חותמת עם דוגמת חתימתו: "זה שמי רחמים שלמה הלוי הי"ו".
בשנות  בירושלים  הרבנים  מחשובי  מפורסם,  גאון  תרל"ד(,  )נפטר  הלוי  שלמה  רחמים  רבי 
בירושלים  דין  בית  ירושלים מאותן השנים. אב  וכרוזי חכמי  אגרות  על  התק"פ-תר"ל. חתום 
וממנהיגי  גאגין[  אברהם  רבי  לציון  ]הראשון  אג"ן  הרב  מנאמני  אל".  "בית  ישיבת  וממקובלי 
העיר ירושלים. שד"ר נודע ומרכזי, שהשפעתו היתה רבה על יהודי קושטא וטורקיה. שליחותו 
הראשונה היתה כבר בשנת תקע"ט, כאשר נשלח כשד"ר על מקום אביו רבי רפאל שלמה הלוי. 

על מצבתו נכתב "הרב החסיד" )ראה אודותיו חומר מצורף(.
]1[, ב-נד; א-עב דף. 17.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. כריכת 

עור מקורית, עם הטבעות מוזהבות, משופשפת. סימני עש בכריכה.

פתיחה: $400

207. Responsa Keter Kehunah – Zhovkva, 1805 – First Edition – With 
Responsa by the Maggid of Kozhnitz – Signatures of Rabbi Chaim 
Natan Dembitzer Head of the Krakow Beit Din, Author of Kelilat Yofi
Responsa Keter Kehunah, by R. Yitzchak Avraham Katz of Pinchov 
(Pińczów; descendant of R. Shabtai Kohen, the Shach). [Zhovkva, 1805]. First 
edition. 
The title page states "Part I", yet no other parts were printed. An exchange 
of halachic letters on the topic of agunot was printed in section 76, with two 
responsa by the Maggid of Kozhnitz, a responsum by R. Pinchas Horowitz 
author of the Haflaa, and a responsum by the author. 
Ownership inscription on the title page, signed by R. Chaim Natan Dembitzer, 
dated 22nd Sivan 1852. His signature also appears on the second leaf.
R. Chaim Natan Dembitzer (1820-1892), head of the Krakow Beit Din and 
prominent rabbi in his times. He was involved in the great machine matzah 
polemic, and published Modaa LeBeit Yisrael – views of the rabbis opposing 
it. Prolific author, particularly on the history of Polish and Galician rabbis.
[1], 77 leaves. 36 cm. Good condition. Stains. Minor worming. Handwritten 
inscriptions. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 248.

Opening price: $300
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 - תע"ח  קושטא,   - מאש  מצל  דת,  אש  ספר   .210
חתימות רבנים - העותק של רבי חיים ברלין

ספר אש דת, דרושים על סדר הפרשיות, וספר מצל מאש, שאלות 
 .]1718 ]תע"ח  קושטא,  אלפנדרי.  חיים  רבי  מאת  ותשובות, 

מהדורה ראשונה.
הק'  אותי  הספר  בזה  חנן  "אלקי'  השער:  בדף  בעלות  רישום 
מחעלמא  הלוי  אברהם  רבי  חתימת   - מחעלמא"  הלוי  אברהם 
- מגדולי רבני דורו. ממלא מקומו של   ]Emden[ אבד"ק עמדין 
 ,]1750-1760 בערך  התק"י-תק"כ  ]שנות  עמדין  ברבנות  היעב"ץ 
מוזכר בשו"ת נודע ביהודה, יו"ד קמא סימן א'; בספר זכרון יעקב 
בשו"ת  מופיעה  תקכ"ה  משנת  ממנו  תשובה  תק"ל(;  )פיורדא, 
כאב"ד  כיהן  תק"כ  בשנת  כ"ד-כ"ה.  סימנים  ח"ב  יעב"ץ  שאילת 
הילדסהיים ושטר הרבנות שלו נדפס בקובץ "כרם שלמה" )שנה 
ד', גליון א'(. נלחם יחד עם היעב"ץ בשרידי השבתאים באשכנז 
)ראה אודותיו במאמרים מאת א' בריק: שנה בשנה, תש"מ, עמ' 

335-340; שנה בשנה, תשנ"ג, עמ' 409-420(.
גבריאל  הרבנית...  בזה מאמי  אלדים  "חנני  נוסף:  בעלות  רישום 
אדלר הכהן" - רבי גבריאל הכהן אדלר אב"ד מירינגן ואוברדורף, 

אחי רבי נתן אדלר אב"ד לונדון, נפטר בשנת תר"כ )1859(.
ברלין  "חיים  רבי  הגאון  חותמות  נוספים  ובמקומות  השער  בדף 
ואב"ד  במאסקווא  רב  מלפנים  זצ"ל,  הנצי"ב  אדמו"ר  בהגאון 
המפורסם  הגאון   - ת"ו"  עה"ק  בירושלים  וכעת  בוואלאזין  ור"מ 
ההוד  ומדמויות  דורו  מגדולי  )תקצ"ב-תרע"ג(,  ברלין  חיים  רבי 
שימש  מוולוז'ין.  הנצי"ב  של  הבכור  בנו  וירושלים.  ליטא  של 
כרב הראשי של מוסקבה, והשפעתו התורנית התפרסה במרחבי 
רוסיה. כיהן תקופה כראש ישיבה ואב"ד וולוז'ין, וברבנות קוברין 
הוכר  מהרה  ועד  תרס"ו,  בשנת  לירושלים  עלה  ויליסבטגרד. 
העשירה  ספרייתו  העיר.  רבני  מגדולי  כאחד  וסמכותו  במעמדו 
של רבי חיים ברלין נודעה כאחת הספריות הפרטיות החשובות 
בתקופתו, היא שימשה אותו בכל מקומות רבנותו והוא הביאה 

עמו בעלותו ארצה לירושלים.
]2[, פד; מב דף. 27.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. כתמי 
דף השער,  לחיזוק בשוליים הפנימיים של  נייר  רטיבות. הדבקת 
עם פגיעה במסגרת השער. קרעים קטנים במספר מקומות, ללא 

חיסרון. חותמות בעלות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300

209. Kerem LiShlomo – Vilna, 1877 – 
Dedicated by the Author to Montefiore – 
With Two Signatures by Montefiore
Kerem LiShlomo, new Peshat-oriented and 
grammatical commentary on Shir HaShirim, 
by Mordechai son of R. Shlomo Plungian. 
Vilna, 1877.
Dedication to Montefiore handwritten by the 
author on verso of front wrapper.
Signature of Moses Montefiore (in English) on 
title page. Additional signature of Montefiore 
on p. 24.
[1], 48 pages. Printed front wrapper. 21 cm. 
High-quality paper. Good condition. Stains. 
Marginal tears and tape repairs to front 
wrapper. Stamp. New leather binding. 

Opening price: $250

מאת  למונטיפיורי  הקדשה   - תרל"ח  ווילנא,   - לשלמה  כרם   .209
המחבר מרדכי פלונגיאן - עם שתי חתימות של מונטיפיורי 

ספר כרם לשלמה, ביאור חדש על שיר השירים בדרך הפשט ודקדוק הלשון, מאת 
מרדכי במו"ה שלמה פלונגיאן. ווילנא, תרל"ח 1877.

מונטיפיורי:  משה  אל  המחבר  של  בכתב-ידו  הקדשה  המעטפת:  לשער  מעבר 
"תפארת כבוד, העומד לנס עמו עד אפסי ארץ גדול שמו, מעוז ומחסה לנדכאים, 
מתהלך את האלהים, עטרת תפארת ישראל, לנצח אורו יהל, כבוד קדושת ש"ת 
]שם תפארתו[ זיר ]סיר[ משה מאנטיפיארי, יחיה עד ביאת הגואל. מוגש בהדרת 
כבוד למנחה רוחשת אהבה מאת המוקיר שמו ומעלליו, מרדכי פלונגיאן מווילנא, 

המחבר".
של  נוספת  חתימה   24 בעמ'  )באנגלית(.  מונטיפיורי  משה  חתימת  השער  בדף 

מונטיפיורי.
תלמיד  ווילנא.  מראשי משכילי  תרמ"ד(,  )תקע"ו-חשון  פלונגיאן  מרדכי  המחבר, 
חכם, בלשן וסופר. מחבר הספר "בן פורת" לתולדות רבי מנשה מאיליה )חיבור 
שמהימנותו מוטלת בספק ועורר בשעתו פולמוס רב(. עבד כמגיה בדפוס "ראם" 
במהדורת  שנדפסו  דעה  יורה  ערוך  לשולחן  ה"מילואים"  מחבר  והוא  בווילנא, 
ווילנא. היחס אל חיבור ה"מילואים" שנוי במחלוקת בעולם הרבני עד היום. יש 
מן הפוסקים שהביאו מדבריו, אך לעומת זאת, הסטייפלר כתב כי ראוי להשמיט 
דאיגרתא,  קריינא  )ראה:  ערוך  השולחן  של  מן המהדורות החדשות  חיבורו  את 
א, אגרת רנד, המצטט מתוך הגהה בכתב-יד חמיו רבי שמריהו יוסף קרליץ, על 

השולחן ערוך שלו(.
]1[, 48 עמ'. שער מעטפת. 21 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב. כתמים. בשולי שער 

המעטפת: קרעים והדבקות נייר-דבק. חותמת. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $250
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ספרים עם חתימות והקדשות

211. Responsa Ateret Tzvi – Lviv, 1804 – Copy of Rabbi Chaim Berlin, with 
His Signatures and Stamps
Ateret Tzvi, halachic novellae and novellae on midrashim, by R. Tzvi Hirsh Charif 
Rabbi of Halberstadt. [Lviv, ca. 1804]. 
Signatures and stamps of R. Chaim Berlin of Volozhin (1832-1912), son of the Netziv. 
56, [6] leaves (misfoliation: 1, [1], 3-11, [1], 13-16, [1], 18-30, 32-37, 37-42, 44-49, 49-
56, [6] leaves). Without title page. 33.5 cm. Good-fair condition. Stains, including 
dampstains. Wear. Worming, affecting text. Stamps. New leather binding. 
The printing of the book was presumably never completed, and it was printed without 
title page.

Opening price: $400

211. שו"ת עטרת צבי - לבוב תקס"ד - העותק 
של רבי חיים ברלין עם חתימותיו וחותמותיו 

ספר עטרת צבי, שו"ת, חידושי הלכות וחידושים על 
מדרשים, מאת רבי צבי הירש חריף אב"ד הלברשטאט. 

]לבוב, תקס"ד 1804 בקירוב[. 
העותק של הגאון רבי חיים ברלין. בדף השער ובעמוד 
האחרון חתימות ידו: "חיים ברלין מוולאזין". חותמות 
הנצי"ב  אדמו"ר  בהגאון  ברלין  "חיים  רבי  של  רבות 
זצ"ל, מלפנים רב במאסקווא ואב"ד ור"מ בוואלאזין, 

וכעת בירושלם עה"ק ת"ו".
)תקצ"ב-תרע"ג(,  ברלין  חיים  רבי  המפורסם  הגאון 
וירושלים.  ליטא  של  ההוד  ומדמויות  דורו  מגדולי 
בנו הבכור של הנצי"ב מוולוז'ין. שימש כרב הראשי 
במרחבי  התפרסה  התורנית  והשפעתו  מוסקבה,  של 
וולוז'ין,  ואב"ד  ישיבה  כראש  תקופה  כיהן  רוסיה. 
בשנת  לירושלים  עלה  ויליסבטגרד.  קוברין  וברבנות 
כאחד  וסמכותו  במעמדו  הוכר  מהרה  ועד  תרס"ו, 

מגדולי רבני העיר.
 ,]1[ ג-יא,   ,]1[ א,  משובש:  דפים  )מספור  דף   ]6[ נו, 
יג-טז ]1[, יח-ל, לב-לז, לז-מב, מד-מט, מט-נו, ]6[ דף(. 
33.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם  ללא שער. 
כתמי רטיבות. בלאי. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. 

חותמות. כריכת עור חדשה.
כפי הנראה, הספר לא נשלם בדפוס ולא נדפס לו שער )בכל הטפסים שנרשמו במפעל הביבליוגרפיה לא 

מופיע דף שער(. שם הספר, מקום ההוצאה והתאריך המשוערים, נרשמו על פי מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $400

210. Esh Dat, Mutzal MeEsh – 
Constantinople, 1718 – Rabbis' 
Signatures – Copy of Rabbi 
Chaim Berlin
Esh Dat, homilies on the weekly 
Torah portions, and Mutzal 
MeEsh, responsa, by R. Chaim 
Alfandari. Constantinople, [1718]. 
First edition.
Ownership inscription on title 
page: "…Avraham HaLevi of 
Chelm" – signature of R. Avraham 
HaLevi of Chełm, Rabbi of 
Emden – leading Torah scholar 
of his generation. He succeeded 
R. Yaakov Emden, the Yaavetz, as 
rabbi of Emden (ca. 1750s-1760s). 
Together with the Yaavetz he 
battled the remaining Sabbateans 
in Germany.
Another ownership inscription: "…
from my mother, the Rebbetzin… 
Gavriel Adler HaKohen" – R. 
Gavriel HaKohen Adler Rabbi of Meiringen and Oberdorf, brother of R. Natan 
Adler Rabbi of London, died in 1859.
The title page and other leaves bear stamps of R. "Chaim Berlin son of the 
Netziv, formerly Rabbi of Moscow and of Volozhin, currently in Jerusalem" 
– the renowned R. Chaim Berlin (1832-1912), foremost Torah scholar in his 
generation and an illustrious Torah figure of Lithuania and Jerusalem. Eldest 
son of the Netziv of Volozhin. 
[2], 84; 42 leaves. 27.5 cm. Fair-good condition. Stains and wear. Dampstains. 
A strip of paper reinforcing inner margin of title page, affecting the border of 
the title page. Small tears in several places, without loss. Owners' stamps. New 
leather binding.

Opening price: $300
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212. Volumes of Midrash Rabbah – Copies of Rabbi Yisrael Dushinsky, 
with Signatures of His Son the Maharitz Dushinsky
Three volumes of Midrash Rabbah, with Matnot Kehunah and Asifat Amarim: 
Shemot (with Midrash Esther), Vayikra (with Midrash Shir HaShirim) and 
Bamidbar (with Midrash Ruth). Lviv, 1859. Three parts (of five).
Ownership inscriptions in two of the volumes, attesting that the book belongs 
to R. Yisrael Dushinsky. Signatures and inscriptions of his son, R. Yosef Tzvi 
Dushinsky.
R. Yisrael Dushinsky (ca. 1831-1892), disciple of the Ketav Sofer and prominent 
disciple of the Maharam Schick. 
His son, R. Yosef Tzvi Dushinky – the Maharitz Dushinsky (1868-1949), 
leading Hungarian Torah scholar and yeshiva dean. Later chief rabbi of the 
Edah HaCharedit and leader of Orthodox Jewry in Eretz Israel. 
Three volumes. 22.5 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Shemot 
volume: complete, in original binding, torn and detached. Vayikra volume: 
complete, in original binding, damaged. Bamidbar volume: lacking title page 
and leaf 1. Without binding.

Opening price: $2000

212. כרכי מדרש רבה - העותקים של רבי ישראל דושינסקי, עם חתימות בנו המהרי"ץ דושינסקי
שלושה כרכים של מדרש רבה, עם הפירושים מתנות כהונה ואסיפת אמרים: שמות )עם מדרש אסתר(, ויקרא )עם מדרש שיר השירים( ובמדבר )עם 

מדרש רות(. למברג, ]תרי"ט[ 1859. שלושה חלקים )מתוך חמשה(.
בשניים מן הכרכים רישומי בעלות משנת תר"ך, המעידים שהספר שייך ל"הבח' החתן החבר ר' ישראל דושינסקי נ"י מנאדיש", בחתימות חברו )ו"תלמידו"( 

הבחור יוסף עדינגער ]מתלמידי המהר"ם שיק[. בכל הכרכים חתימות ורישומים של בנו רבי "יוסף צבי דושינסקי" ]כנראה, מימי נערותו[.
רבי ישראל דושינסקי )תקצ"א בערך-תרנ"ב(, תלמיד ה"כתב סופר" ומגדולי תלמידי דודו )אחי-אמו( המהר"ם שיק. נולד בנאדאש לאביו רבי אהרן 
דושינסקי )חתן רבי יוסף שיק אבי המהר"ם שיק(. לאחר נישואיו גר בעיר פאקש ונודע כתלמיד חכם מובהק ואיש צדיק )החתם סופר ותלמידיו, עמ' 

תקיא(. 
בנו, הגאון רבי יוסף צבי - המהרי"ץ דושינסקי )תרכ"ח-תש"ט(, מגדולי גאוני הונגריה ומגדולי התורה הנודעים בדורו. כיהן ברבנות בגאלאנטה ובחוסט, 
שם גם עמד בראשות ישיבות שהיו מהגדולות והחשובות בארצות הונגריה. בשנת תרצ"ג עלה לארץ ישראל למלא את מקומו של רבי יוסף חיים זוננפלד 
כרב ראשי של "העדה החרדית" בירושלים ובארץ ישראל. בירושלים הקים מחדש את ישיבתו ומסר בה שיעורים תמידין כסדרן. הנהיג ברמה את 
היהדות החרדית בארץ ישראל, השתתף במשלחת "אגודת ישראל" לוועדת פיל ולוועדות אחרות של האו"ם ערב קום המדינה. נפטר בשלהי מלחמת 

תש"ח וקברו נכרה בבית העלמין הקטן שבחצר בית החולים "שערי צדק" ברח' יפו.
שלושה כרכים. 22.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כרך שמות: שלם עם הכריכה המקורית, קרועה ומנותקת. כרך ויקרא: שלם עם הכריכה 

המקורית, עם פגמים. כרך במדבר: חסר שער ודף א'. ללא כריכה. 

פתיחה: $2000
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213. Tehillim – Segulah Book – With a Handwritten Blessing "May All the Prayers Be Accepted 
Willingly…", Signed by Rabbi Yaakov Edelstein, Rabbi Aharon Leib Steinman and Rabbi 
Chaim Kanievsky
Tehillim, with prayers, Shir HaShirim, Perek Shirah and Nishmat Kol Chai. [Jerusalem, ca. 2010].
Segulah book – with a blessing handwritten and signed by three prominent rabbis: R. Yaakov Edelstein, 
R. Aharon Leib Steinman, and R. Chaim Kanievsky.
The flyleaf is inscribed with a blessing handwritten and signed by R. Yaakov Edelstein (rabbi of Ramat 
HaSharon, renowned as a wonder-worker): "…May all the prayers be accepted by the Master of All and 
may you experience salvation in all areas. Yaakov Edelstein". This blessing is signed as well by R. "A.L. 
Steinman" and R. "Chaim Kanievsky".
[3] leaves, 3-428 pages. 16.5 cm. Very good condition. High-quality, real leather binding, with fine 
decorations, placed in original slipcase.

Opening price: $10,000

"שכל  בכתב-יד  ברכה  עם   - סגולה  ספר   - תהילים  ספר   .213
התפילות יתקבלו ברצון..." - בחתימות יד-קדשם של רבי יעקב 

אדלשטיין, רבי אהרן ליב שטיינמן ורבי חיים קניבסקי

שיר  נחוצות,  תפילות  עם  עינים,  ומאירות  גדולות  באותיות  תהילים,  ספר 
השירים, פרק שירה ונשמת כל חי. ]ירושלים, תש"ע בקירוב[.

ספר סגולה - עם ברכה בכתב-יד ובחתימת שלושת הרבנים הנודעים: הגאון 
הצדיק רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, מרן הגאון רבי אהרן ליב שטיינמן זצ"ל, 

ויבלח"א מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א.
יעקב  וחתימתו של הגאון הצדיק רבי  בעמוד מול השער, ברכה בכתב-ידו 
אדלשטיין זצ"ל ]רבה של רמת השרון, שנודע כ"פועל ישועות" ורבים נושעו 
מברכותיו[: "בס"ד. יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שכל התפלות יתקבלו 
הצטרפו  זו  לברכה  אדלשטיין".  יעקב  בכל.  ותושעו  כל  אדון  לפני  ברצון 
והגאון  ל. שטינמן"  "א.  רבי  הגאון  הגדולים,  רבותינו  קדשם,  יד  בחתימות 

רבי "חיים קניבסקי". 
]3[ דף, 3-428 עמ'. 16.5 ס"מ. מצב טוב-מאד. כריכת עור אמיתי משובח, עם 

הטבעות נאות, נתונה בקופסת קרטון מקורית.

פתיחה: $10,000
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214. Kerem Shlomo – Salonika, 1719 – Gloss Handwritten by Rabbi Akiva Eger
Kerem Shlomo, responsa by R. Shlomo Amarillo. Salonika, [1719]. First edition.
Handwritten gloss at the end of section 6, presumably written by R. Akiva Eger. 
The glosses of R. Akiva Eger are valued in the yeshiva world and by Torah scholars for 
their perspicacity and profundity, and they invest much effort in studying them. The 
book Kerem Shlomo, is mentioned repeatedly in the writings of R. Akiva Eger, and he 
obviously held it in high regard and studied it in depth.
3-26; 222 leaves. Lacking first 3 leaves. Approx. 31 cm. High-quality paper. Good-
fair condition. Stains and significant wear. Minor worming and small open tears (not 
affecting text), with paper repairs. Without binding. Some loose and partially detached 
gatherings.

Opening price: $1000

214. כרם שלמה - שאלוניקי, תע"ט - הגהה בכתב ידו של רבי עקיבא איגר
ספר כרם שלמה, תשובות מאת הגאון רבי שלמה אמארילייו. שאלוניקי, ]תע"ט 1719[. מהדורה 

ראשונה. 
איגר.  עקיבא  רבי  הגאון  של  יד-קדשו  כתב  הוא  הנראה  שכפי  בכתב-יד,  הגהה  ו'  סימן  בסוף 
ונקרא עוללות הכרם  זו נדפסה בשו"ת תורת חיים מהרח"ש  "תשלום תשובה  זו נכתב:  בהגהה 

סי' ה'".
הגאון המפורסם רבינו עקיבא )גינז( ֵאיֶגר )תקכ"ב-תקצ"ח(, גדול גאוני דורו. עמל בתורה במסירות 
נפש כל ימיו. נודע בבקיאותו הרחבה בכל התורה, שכללה גם את ספרי האחרונים וספרי השו"ת 
הרבים מחכמי אשכנז וארצות המזרח. רבים מהם הוזכרו בספריו וכן בהגהות שהיה רגיל להגיה 
וכנראה  איגר,  עקיבא  רבי  בכתבי  רבות  מוזכר  "כרם שלמה" שלפנינו,  הספר  ספריו.  בגליונות 
שהוא החשיבו מאד ולמד בו בעיון רב )ראה בהגהותיו לשולחן ערוך, חושן משפט סימן לד, סעיף 
יח; סימן קג, סעיף ט; סימן קלט, סעיף ד; סימן רלה, סעיף כא; אבן העזר סימן צ, סעיף ה; סימן 

קיח, סעיף יט; סימן קסט, סעיף כה; ועוד(.
מבין הגהותיו של רעק"א מפורסמות הגהותיו לש"ס )שנדפסו תחילה בחייו בש"ס פראג ובש"ס 
וילנא( הידועות בשם "גליון הש"ס", הגהותיו לשולחן ערוך ו"תוספות רעק"א" למשנה. במהלך 

השנים נדפסו הגהותיו לספרים שונים במהדורות חדשות של ספרים אלה ובקבצים תורניים. 
הגהותיו של רבי עקיבא איגר נחשבות בקרב הלמדנים ובעולם הישיבות כבעלות ערך מיוחד, 
הראויות לעמול ולהתייגע עליהן בשל חריפותן ועמקותן. אף הוא עצמו החשיב את הגהותיו 
כחיבור הראוי להדפסה, כפי שניכר במכתביו לבנו רבי אברהם איגר, שנדפסו בראש ספר הגהות 

רבינו עקיבא איגר, ברלין תרכ"ב.
ספריו וחידושיו הפכו לספרי יסוד בעולם הישיבות ואצל כל פוסקי ההלכה. הגדרותיו העמוקות 
הפכו לאבני-יסוד בלימוד התורה עד ימינו. הגאון רבי חיים ברלין סיפר על אביו הנצי"ב מוולוז'ין: 
"ותיבה ממש אחת מלשון רע"א ז"ל היה מכריע בעיניו כמה וכמה דפין מפלפולי ספרים אחרים" 

)מרומי שדה, א, ירושלים תשט"ז, בהקדמה(. 
מחיבוריו: ספר "תשובות רבי עקיבא איגר" וספר "דרוש וחידוש". תשובות נוספות וחידושי תורה 
מכת"י נדפסים עד היום )כמו הספרים: "קושיות עצומות", "כתב וחותם", "מכתבי רבי עקיבא 
איגר" ועוד(. ספריו השונים זכו למהדורות רבות, חלקן במהדורות מוערות ומורחבות, עם הוספת 

ליקוטים ממקומות אחרים מדברי תורתו ה"עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר".
ג-כו; רכב דף. חסרים 3 הדפים הראשונים. כ-31 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי 
רב. סימני עש בודדים וקרעים חסרים קטנים )ללא פגיעה בטקסט(, עם הדבקות נייר. ללא כריכה. 

חלק מהקונטרסים רופפים ומעט מנותקים.

פתיחה: $1000

Books with Handwritten Glossesספרים עם הגהות בכתב יד

 

214



177

ספרים עם הגהות בכתב יד

215. ספר שו"ת זרע אברהם, חלק ראשון - קושטא, תצ"ב - מהדורה ראשונה - הגהות בכתב-ידו של 
רבי ברוך פרנקל-תאומים אב"ד לייפניק, בעל ה"ברוך טעם" 

ספר שו"ת זרע אברהם, חלק ראשון, על אבן העזר וחושן משפט, מאת רבי אברהם יצחקי אב"ד ירושלים. קושטא, ]תצ"ב 
1732[. מהדורה ראשונה.

העותק של הגאון רבי ברוך פרנקל-תאומים בעל "ברוך טעם", עם הגהות בכתב-ידו. בדף המגן האחורי רישום בעלות: 
"השו"ת זרע אברהם הלז שייך לכבוד הרב המאוה"ג הגאון המפורס']ם[ נ"י ע"ה פ"ה ]=נר ישראל עמוד הימיני פטיש החזק[ 

כש"ת מו"ה ברוך פרענקיל נ"י אבד"ק לייפניק".
בספר מופיעות ארבע הגהות בכתב-יד קדשו. שתי הגהות עם תוכן )בדף קט/2, ובדף קטו/1( ושתי הגהות קצרות עם תיקון 

טעות דפוס )בדף קי/1( וציון "מראה מקום" )בדף א/1(.
כפי הנראה, ההגהות שלפנינו לא נדפסו.

הגאון רבי ברוך פרנקל-תאומים )תק"כ-תקפ"ח(, בעל "ברוך טעם". מגדולי דורו המפורסמים, נודע בגאונותו ובחריפותו. 
תלמידם של רבי דוד טעבלי מליסא ורבי משולם איגרא. בהיותו כבן י"ט התקבל לרבה של וישניצא, ולאחר פטירתו של 
רבי בנימין וולף איגר נקרא למלא את מקומו כאב"ד לייפניק, בה כיהן במשך כשלושים שנה. לאחר פטירת רבו רבי משולם 

איגרא, היה בין המועמדים למלא את מקומו ברבנות פרשבורג, אולם בגורל שנערך זכה לבסוף ה"חתם סופר".
עמקותו וחריפותו היו לשם דבר, עד כי בעל ה"אבני נזר" אמר שכל ימיו התייגע להגיע לחריפותו של בעל "ברוך טעם". 
ה"חתם סופר" העיד עליו שאילולא נשתכחה תורה מישראל היה מחזירה בפלפולו, ובהספדו קרא עליו: "גאון ישראל ברוך 
סוף דעתו בעומק  וממש לא עמדו תלמידים על  ובקיאות,  ומשנתו מופת הדור... שהרביץ תורה בישראל בחריפות  טעמו 
"מי  טעם", אמר:  ה"ברוך  "עטרת חכמים" שחיברו  בספר  לעיין  אריה" שלאחר שגמר  ה"קול  בעל  על  חריפותו...". מסופר 
שאינו בעל רוח הקודש לא יוכל לחבר חיבור כזה" )תולדות קול אריה, קלינורדין ת"ש, עמ' קכ(. גם חתנו ותלמידו המובהק, 
כיוון ה"ברוך טעם" להלכה ברוח  כי ראה בעצמו איך  האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז בעל ה"דברי חיים", העיד 
הקודש, מפני שלמד תורה לשמה. על אף שה"ברוך טעם" נמנה על המתנגדים לחסידות, אמר "החוזה מלובלין" לחסידים 

שדיברו נגדו: "מה אעשה ותורתו חביבה עלי מאד".
נודע בהגהות הרבות שנהג לרשום על ספריו בדרך לימודו )ראה להלן(. לימים נדפסו הגהותיו בהוצאות מאוחרות של 
אותם הספרים; ובהן הגהותיו על הש"ס ועל השולחן ערוך, והגהותיו על הספרים כרתי ופלתי, שב שמעתתא, טורי אבן, 

חות יאיר, שו"ת הר"ן, בית מאיר, קצות החושן, נתיבות המשפט, ועוד.
הגהותיו של ה"ברוך טעם"

הגהותיו של ה"ברוך טעם", שנכתבו בשולי הגיליונות של ספריו, נתקבלו כתורה לדורות בשל עמקותם והחידושים הרבים 
הטמונים בהם. רבות מהגהותיו אלו נדפסו במשך השנים ומצוטטות רבות בספרי גדולי האחרונים והפוסקים עד ימינו אלו. 
את הגהותיו כתב על כל סוגי הספרים בספרייתו הגדולה: החל בספרי יסוד כדוגמת חומשים, משניות ותלמוד בבלי, וכלה 
בספרי אחרונים שחיברו בני דורו. מפורסמות הן הגהותיו על ספרי "קצות החושן" ו"שב שמעתתא", על השולחן ערוך ועל 

הש"ס, ועוד.
נכדו רבי פנחס אריה ליבוש תאומים מעיד על סביו: "זקני הגה"ק בעל ברוך טעם... היה דרכו בקודש לכתוב בגליוני כל ספריו 
ממש הגהותיו..." )אהל ברוך, אות לה(, וכך כותב גם חתנו רבי מנחם מאניש מרדכי תאומים במכתב לדודו הגאון רבי אפרים 
זלמן מרגליות: "זה דרכו של חותני אדמ"ו הגאון... לרשום העולה על דעתו בגליון הספרים אשר עיין בהם" )אגודת אז"ב, עמ' 

נו(. רשימה חלקית של עשרות מספריו, עליהם כתב את הגהותיו, נתפרסמה ב"סיני", מד, עמ' קיז-קיח.
חתימות בדף השער: "הק' ארי' ליב ליידסדורף"; חתימה של רבי אליעזר שובמאן, שו"ב בלובלין: "אליעזר שובמאן מלובלין, 
יום ה' שלח כ"ו סיון שנת עת הקץ לפ"ק ]=תרס"ה[". ליד חתימת רבי אליעזר שובמאן, ישנה חותמת של חתנו רבי יוסף 
קרטופל אב"ד גלוסק, מחבר ספר "עלי עין" )לובלין תרפ"ז(: "יוסף קארטאפעל אבד"ק גליסק פלך לובלין". חתימה בדף המגן 
הקדמי: "חנני ד' בזה הספר הנותן אמרי ספר הק' צבי הירש ווין מאן". רישום בעלות שלו בדף המגן האחורי. רישומים נוספים.

קלה מאד באחת ההגהות(.  פגיעה  עם  )בעיקר בשוליים הפנימיים,  סימני עש  טוב. כתמים.  ס"מ. מצב   31 דף.  קסז   ,]2[
חותמת. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $5500
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216. ספר אורים ותומים, חלק שני - דובנא, תקס"ו - הגהות בכתב-ידו של המהרש"ם מבערזאן
ספר אורים ותומים, חלק שני - שלחן ערוך חושן משפט, סימנים עג-קנב, עם הפירושים "אורים" ו"תומים", מאת רבי יהונתן 

אייבשיץ אב"ד אה"ו. דובנא, ]תקס"ו 1806[.
העותק שלפנינו היה ברשותו של הגאון רבי שלום מרדכי שבדרון )מהרש"ם(, אב"ד בערזאן, והוא רשם בו 14 הגהות בכתב-ידו.

הגהות אלו נדפסו לראשונה בקובץ "כרם שלמה", שנה יז, א, עמ' טו-טז, ולאחר מכן נדפסו בספר "גליונות מהרש"ם" )ירושלים 
תשנ"ח(, עמ' קכז-קכח.

)זולוטי-פוטיק(,  )תקצ"ה-תרע"א(, מגדולי הפוסקים בדורו, אב"ד פאטיק  - הגאון רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון  המהרש"ם 
רוסיה- מרחבי  לה.  ומחוצה  בגליציה  ההוראה"  ו"עמוד  הדור"  "פוסק  העליונה,  התורנית  הסמכות  היה  ובערזאן.  יאזלוביץ 

פולין והונגריה פנו אליו בשאלות קשות להכרעה. חיבר עשרות חיבורים בהלכה ואף בדרוש. חסיד המקורב לאדמו"רי בעלז, 
זידיטשוב, סטרטין וטשורטקוב. בהיותו נער רך בשנים קיבל הדרכה אישית מפי האדמו"ר רבי מאיר מפרימישלן. מימי ילדותו 
ונעוריו עסק בתורה בהתמדה מופלגת, ובדבקות בדרכי התורה והחסידות. לאחר נשואיו פתח 'חנות', אך בישבו בה הספיק 
לחזור ארבע מאות פעמים]![ על ארבעת חלקי שו"ע. לאחר תקופה החל לכהן ברבנות, והגאון רבי שלמה קלוגר יצא מגדרו 
צריך  אינו  רו"מ  אך  עמדי,  לשום אדם מחמת טעם הכמוס  הורמנא  נותן  "...אף שאיני  בכתבו:  נלהבת,  "סמיכה"  לו  והעניק 
להורמנא שלי, ויורה יורה כדת של תורה כאחד מגדולי ישראל המפורסמים, ויוכלו לסמוך עליו בכל מקום...". גם הגאון בעל 
"מנחת חינוך" כתב לו מכתב הסכמה מעניין: "האברך המחבר מראה נפלאות תורתו ורב כחו ואנו כבר זקננו...". עיקר פרסומו 
גילויי-חזון  על  רבים  מעשי-פלא  מובאים  התורה,  על  מרדכי"  "תכלת  ספרו  בהקדמת  ואולם  ובהלכה,  בתורה  מגדולתו  בא 

שהראוהו מן השמים, ועל ישועות ורפואות אשר פעל בכח קדשו.
קפו, ]2[ דף. חסרים דף השער ושלושת הדפים האחרונים. נדפס על נייר כחול. 32.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרעים 

במספר דפים וסימני עש, עם פגיעה בטקסט במספר מקומות. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $800

215. Responsa Zera Avraham, Part I – Constantinople, 1732 – First Edition – Glosses 
Handwritten by R. Baruch Fränkel-Teomim Rabbi of Leipnik, Author of Baruch Taam
Responsa Zera Avraham, part I, on Even HaEzer and Choshen Mishpat, by R. Avraham Yitzchaki Rabbi 
of Jerusalem. Constantinople, [1732]. First edition.
Copy of R. Baruch Fränkel-Teomim author of Baruch Taam, with four glosses in his handwriting. These 
glosses were presumably never published. Ownership inscription on the back endpaper attesting that 
the book belonged to R. Baruch Fränkel, rabbi of Leipnik. 
R. Baruch Fränkel-Teomim (1760-1828), author of Baruch Taam. A prominent Torah leader of his 
generation, he served as rabbi of Vishnitsa and later of Leipnik. The glosses of the Baruch Taam, 
which he recorded in the margins of his books, have been studied by Torah scholars in all subsequent 
generations for the numerous novellae contained in his brief and profound words, and are quoted 
extensively in the books of the Acharonim and halachic authorities until this day. 
Other signatures.
[2], 167 leaves. 31 cm. Good condition. Stains. Worming (primarily to inner margin, very slightly 
affecting one gloss). Stamp. New leather binding.

Opening price: $5500
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נישואיו נתמנה לראש ישיבת אוסטראה, ובהיותו כבן שלושים נתמנה לרבה של העיר אוסטראה וכל 
גליל אוקראינה. בשנת תמ"ט עבר לכהן כרבה של פוזנא. באותו הזמן, בהיותו רק כבן ארבעים, נתמנה 
אשכנז  ארצות  בכל  העליונה  התורנית  הסמכות  שהיה  תפקיד  ארצות",  ארבע  "ועד  ומנהיג  לראש 
בגרמניה. לאחר  לימוד התורה  בירת  דמיין,  פרנקפורט  נתמנה לרבה של העיר  ופולין. בשנת תס"ד 
)עקב עלילה שהשריפה פרצה בשל  השריפה הגדולה בפפד"מ בשנת תע"א, נאלץ לברוח מן העיר 
עיסוקו בקבלה מעשית, השבעות וכתיבת קמיעות(. לאחר נדודים שונים פנה לנסוע לארץ ישראל, אך 
כשהגיע לקושטא נחלה ונאסף שם אל עמיו. קברו בעיר קושטא מהווה עד היום מקום אליו מגיעים 

מרחבי העולם לתפילה ולישועה.
כ"ץ  נפתלי  רבי  אליו  התגלה  ישראל,  לארץ  בדרכו  קושטא,  לעיר  הבעש"ט  שהגיע  בעת  כי  מסופר 
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'.
הדפים  מספירת  מה-מז  הדפים  בסדר  שיבוש  הראשונה.  מהספירה  עט  דף  )חסר  דף  קמ   ,]1[ עח; 
הראשונה ודפים קלח-קלט מספירת הדפים השניה(. 32 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. קרעים חסרים 
במסגרת השער  פגיעות  )כולל  בטקסט  פגיעות  עם  חלקם  נוספים,  דפים  ובמספר  הראשונים  בדפים 
הראשון, פגיעות קלות בדף השער השני, ופגיעות בדף השני – בשיר בצורת הכוכב(. הקרעים משוקמים 
במילוי והדבקת נייר )עם השלמות ושחזור בצילום של חלקים קטנים ממסגרות השערים המאויירות, 
וחלקים מהטקסט של השיר(. סימני עש עם פגיעות בטקסט במספר דפים. חותמות ורישומים בכתב-יד. 

יתכן שמספר דפים הושלמו מעותק אחר. כריכה חדשה. 

פתיחה: $1000

217. ספר סמיכת חכמים - פרנקפורט דמיין, תס"ד-תס"ו - מהדורה ראשונה - הגהה 
חתומה בכתב-יד האדר"ת 

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

פרנקפורט דמיין, ]תס"ד-תס"ו 1704-1706[. מהדורה ראשונה. 
שני שערים מאוירים בתחריט עץ מפואר. בדף שאחרי השער הראשון - שיר מודפס בצורת כוכב. שם 
הספר הכולל הוא "סמיכת חכמים", כאשר לחלק הראשון 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".
חתימות עתיקות )פגומות( בדף השער הראשון. בדף לו/1 מהספירה הראשונה, חתימה נאה: "מענדל 

שטערן".
בדף כ/2 מספירת הדפים השנייה, הגהה למדנית ארוכה בכתב יד וחתימת הגאון האדר"ת, בה הוא 
משיג על דברי המחבר בחריפות רבה: "שרי לי']ה[ מר למחבר זצ"ל, דליתא לדבריו - דבכל הש"ס 
קיי"ל איפכא... ובמק"א הארכתי בישוב דבריו ואכ"מ. אליהו דוד ב"ה"ר"ב" תאומים". לפי צורת הכתב 
נראה שההגהה נכתבה בימי נעוריו )ראה צילומי כתבי-יד להשוואה; כתב-ידו של האדר"ת השתנה 
מאד במשך השנים - בימי נעוריו היתה כתיבתו תמה ועגולה, ולאחר שכהו עיניו בגיל צעיר הפכה 

כתיבתו לנוטה במיוחד וקשה לפענוח, והיא כתיבת-ידו האופיינית והמוכרת יותר(. 
הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים - האדר"ת )תר"ה-תרס"ה( אב"ד פוניבז', מיר וירושלים. נודע 
מילדותו באהבת הלימוד ובהתמדתו, בצדקותו ובמידותיו הנעלות. גאון מופלא, בקי וחריף, היודע 
את כל התורה כולה, ומחדש בה חידושים גאוניים. עודו רך בשנים כבר נתמנה לרבנות העיר פוניבז'. 
של  הישיש  רבה  סלנט,  רבי שמואל  ע"י  נקרא  ומשם  מיר,  ברבנות  לכהן  עבר  שנה  כעשרים  לאחר 
בשנת  נפטר  לירושלים  לאחר שעלה  וחצי  כשנתיים  עיה"ק.  ברבנות  לכהן תחתיו  לעלות  ירושלים, 
תרס"ה בגיל שישים, עוד בחיי הגר"ש סלנט ]שנפטר בשנת תרס"ט קרוב לגיל מאה[. הותיר אחריו 

בכת"י למעלה ממאה חיבורים, שרובם לא נדפסו.
הספר נדפס בחיי המחבר - הגאון המקובל המפורסם רבי נפתלי כ"ץ )ת"י-תע"ט(, מגדולי המקובלים 
כ"ץ  נפתלי  רבי  החל  מנעוריו  דמיין.  ופרנקפורט  פוזנא  אוסטראה,  אב"ד  אשכנז,  בארצות  הנודעים 
לאחר  מיד  פה.  בעל  הש"ס  כל  את  למד  כי  עד  המופלגת,  ובהתמדתו  והקדושה  הנוראה  בהנהגתו 

216. Urim VeTumim, Part II – Dubno, 1806 – Glosses Handwritten by 
Maharsham of Berezhany
Urim VeTumim, part II – Shulchan Aruch Choshen Mishpat, sections 73-152, with 
the Urim and Tumim commentaries by R. Yehonatan Eybeschutz Rabbi of the 
Three Communities (Altona, Hamburg and Wandsbeck). Dubno, [1806]. 
This copy was in the possession of R. Shalom Mordechai Schwadron (the 
Maharsham, 1835-1911), rabbi of Berezhany and leading halachic authority of 
the generation. It bears 14 glosses in his handwriting. These glosses were first 
published in Kerem Shlomo, year 17, I, pp. 15-16, and later in Gilyonot Maharsham 
(Jerusalem 1998), pp. 127-128.
186, [2] leaves. Lacking title page and three final leaves. Blue paper. 32.5 cm. Good-
fair condition. Stains and wear. Tears to several leaves and worming, affecting text 
in several places. Stamps. New leather binding.

Opening price: $800
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אבן  טורי  ארבעה  ספר   .218
העותק   - תקמ"ט  לבוב,   -
פישל  ירוחם  רבי  הגאון  של 
בכתב- הגהות  עם  פערלא, 

ידו

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

ראפאפורט.
)מרביתן  רבות  בעלות  חותמות 
ובפולנית,  בעברית  מטושטשות(, 
של הגאון הנודע רבי ירוחם פישל 
פערלא  פישל  "ירוחם  פערלא: 
Juda Perla-" מווארשא..."; 

 ."Warschau
הגהות  שלוש  הספר  בדפי 
למדניות בכתב-ידו של רבי ירוחם 

פישל פערלא, אחת מהן )בדף כד/2( ארוכה במיוחד. 
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. 
]1[, כח; טו; יג; יב דף. 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים 

במילוי נייר. חותמות רבות. כריכה ישנה ופגומה, מנותקת בחלקה.
בדפוס זה של רבי שלמה יאריש ראפאפורט נדפס בשנת תקמ"ח הספר הקדוש "נועם אלימלך", 
ועל-פי המקובל היו עובדי הדפוס אנשים קדושים מ"ל"ו הצדיקים הנסתרים" ]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: $500 

217. Semichat Chachamim – 
Frankfurt am Main, 1704-1706 – 
First Edition – Gloss Handwritten 
and Signed by the Aderet
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 followed by a 
plate featuring a star-shaped poem.
Early signatures.
On p. 20b, there is a lengthy scholarly 
gloss handwritten and signed by the 
Aderet, in which he sharply objects 
to the words of the author, signed: 
"Eliyahu David son of R. B. Teomim".
Based on the handwriting, the gloss 
appears to have been written in his 
youth. 
R. Eliyahu David Rabinowitz Teomim 
– the Aderet (1845-1905), rabbi of 
Ponevezh, Mir and Jerusalem and a 
prominent Torah scholar.
78; [1], 140 leaves (lacking leaf 79 of 
first sequence. Leaves 45-47 of first 
sequence and 138-139 of second 
sequence bound out of order). 32 cm. 
Fair condition. Stains and wear. Open 
tears to first leaves and several other leaves, affecting text in some places (including 
damage to border of first title page, minor damage to second title page, and damage to 
second leaf – star-shaped poem). Tears repaired with paper (with photocopy replacement 
of small parts of title page illustrations and of poem text). Worming, affecting text of 
several leaves. Stamps and handwritten inscriptions. Several leaves may have been 
supplied from a different copy. New binding.

Opening price: $1000
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ספרים עם הגהות בכתב יד

219. רמב"ם עם הגהות בכתב ידו של רבי מאיר שפירא מלובלין ושל תלמידו 
רבי יוסף בוים בעל "בית המלך"

משנה תורה להרמב"ם, ברלין, ]תרכ"ח[ 1868. כרך אחד, חסר. לפנינו מאמצע ספר נזיקין עד 
סוף ספר שופטים )חלקים ז-ח(.

בגליונות הספר מספר הגהות למדניות בכתב יד משני כותבים. חלקן בכתב ידו של רבי מאיר 
יד תלמידו  בכתב  וחלקן  היומי",  "הדף  ומייסד  לובלין  חכמי  ישיבת  ראש  מלובלין,  שפירא 
העילוי רבי יוסף בוים. באחת ההגהות )דף קמד/2 בספירת הדפים השניה( הוא מזכיר את 
ספרו: "...ומאז כתבתי, בס' בית המלך על הרמב"ם...". עותק זה היה כפי הנראה בספריית 
"ישיבת חכמי לובלין", והגיע אחרי השואה לארץ ישראל יחד עם שרידי ספריה זו וספריות 
- ספרי  )ראה בדף מה/1, חותמת "משרד הדתות  פולין שנכחדו בשואה  יהודי  אחרות של 

קודש שרידי יהדות פולין שניצלו..."(.
הגאון רבי מאיר שפירא )תרמ"ז-חשון תרצ"ד( אב"ד פיעטרקוב ולובלין, ראש ישיבת "חכמי 
לובלין", מחולל הדף היומי, ממייסדי אגודת ישראל ומגדולי הרבנים בדורו. מהרבנים הצעירים 
והדומיננטיים ביותר ב"מועצת גדולי התורה". מן הדמויות הנודעות בדורות האחרונים. ראש 
נואם  האדמו"רים.  ברבותיו  דבוק  חסיד  ובאגדה.  בהלכה  מובהק  גאון  ושנון,  חריף  ישיבה, 
בחסד עליון ורב-פעלים. עסקן פעיל ונמרץ, ציר בפרלמנט הפולני. חוט של חסד היה משוך על 
פניו תמיד וכל הליכותיו - גינוני מלכות. רבי מאיר נפטר בלי 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. 
איזביצ'ה.  מהעיר  בשואה(,  )נרצח  הי"ד  בוים  ליב  אריה  יוסף  רבי  המופלג  הגאון  תלמידו, 
)לובלין,  הרמב"ם  על  המלך"  "בית  הספר  מחבר  לובלין",  חכמי  "ישיבת  תלמידי  מגדולי 
תרצ"ה(, שהוציאו עוד בימי בחרותו. בהסכמות על הספר כותבים עליו רבותיו, חברי השלטון 
הרוחני של יח"ל: "אוצר בלום לתורה, חריף עצום ובקי נפלא... בכל מקצועות התורה". גם 
רבו המהר"ם שפירא, העניק לו הסכמה נלהבת בתשרי תרצ"ד )כמה שבועות לפני פטירתו(, 
וכותב עליו: "כי מאז בא אל ישיבתנו הק', רכש לו ידיעה מקפת בכל ש"ס בבלי וירושלמי... 
שנת  בשלהי  נישא  ליב  אריה  יוסף  רבי  דאורייתא".  חידושין  לחדש  המתגבר  כמעיין  והוא 
על  הכורת  עלות  עד  במסירות,  בתורה  לעסוק  המשיך  בה  חלם,  בעיר  והתגורר  תרצ"ה 
יהודי העיר. כל מכיריו העידו שעתיד היה להיות מגדולי גאוני הדור. רעיו מהישיבה, הרב 
הירשפרונג והרב וואזנר, היו מרבים לדבר בשבחו בסיפורי מופת רבים על התמדתו וגאונותו 

המופלגת.
עותק חסר 25 דף בתחילתו: כה-קמג דף; ]1[, א-]קסח[ דף. 38.5 ס"מ. נייר יבש. מצב בינוני. 
כתמים ועקבות רטיבות, קרעים ובלאי רב. בחלק מהדפים קרעים גסים, עם פגיעות בטקסט. 

סימני עש קלים. כריכת עור ישנה, עם שדרת בד, פגומה ובלויה.

פתיחה: $800

218. Arbaa Turei Even – Lviv, 1789 – Copy of Rabbi Yerucham Fishel Perla, With 
His Handwritten Glosses
Arbaa Turei Even, novellae on the Rambam, responsa, selections from the Talmud and 
homiletics, by R. Elazar Rokeach, rabbi of Brody and Amsterdam. Lviv: R. Shlomo Yarish 
Rappaport, [1789]. First edition. 
Many stamps of R. Yerucham Fishel Perla in Hebrew and Polish (most are indistinct), and 
three scholarly glosses in his handwriting, one of them particularly lengthy. 
R. Yehuda Yerucham Fishel Perla of Warsaw (1846-1934), tremendous Torah scholar in 
Poland and Jerusalem. Renowned for his masterpiece on Sefer HaMitzvot by R. Saadia 
Gaon.
[1], 28; 15; 13; 12 leaves. 22 cm. Fair-good condition. Stains. Worming affecting text, 
repaired with paper. Many stamps. Old, damaged binding, partially detached. 

Opening price: $500
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יוזפוף,   - אריה  שאגת  ספר   .220
תרט"ו - העותק של רבי מאיר שפירא 
עם   - היומי"  ה"דף  מחולל  מלובלין 
הגהה חתומה מרבי אריה צבי פרומר, 
ממלא-מקומו בראשות "ישיבת חכמי 

לובלין"

ספר שו"ת שאגת אריה, מאת רבי אריה ליב 
 .]1855 ]תרט"ו,  יוזפוף,  מיץ.  אב"ד  גינצבורג 
בדף השער: "נדפס ביוזעפאף בדפוס ובתבנית 
בסלאוויטא".  מלפנים  היו  אשר  אותיות 
המילה "בסלאוויטא" נדפסה באותיות גדולות 

ושאר המשפט באותיות קטנות.
העותק של הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, 
"הדף  ומייסד  לובלין  חכמי  ישיבת  ראש 
האישית  חותמתו  השער  דף  בראש  היומי". 
ור"מ  האב"ד  שפירא  "מאיר  )מטושטשת(: 
פיעטרקוב". בשער חותמת נוספת של ספריית 
עקד  )"בית  לובלין  חכמי  ישיבת   - ישיבתו 
חתימות  לובלין..."(.  חכמי  בישיבת  ספרים 
ספריית  של  ודהויות(  )קצוצות  נוספות 

הישיבה בשני הדפים שאחרי השער. 
רישומים  בהם  שונים,  רישומים  המגן  בדף 
המעידים שהספר "שייך להרב הגאון מוה"ר 

מאיר שפירא". בדף א/1 הגהה ארוכה בכתב יד, חתומה: "ארי' צבי ר"מ" - הגאון רבי אריה צבי 
פרומר, ממלא מקומו של המהר"ם שפירא בראשות "ישיבת חכמי לובלין".

לובלין",  "חכמי  ישיבת  ראש  ולובלין,  פיעטרקוב  אב"ד  )תרמ"ז-תרצ"ד(  שפירא  מאיר  רבי  הגאון 
מחולל הדף היומי, ממייסדי אגודת ישראל ומגדולי הרבנים בדורו. מהרבנים הצעירים והדומיננטיים 
ביותר ב"מועצת גדולי התורה". מן הדמויות הנודעות בדורות 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 על פניו תמיד וכל הליכותיו - גינוני 
מלכות. רבי מאיר נפטר בלי 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.
הגאון רבי אריה צבי פרומר - "הקוזיגלובער" )תרמ"ד-תש"ג(, מגאוני פולין הנודעים, גדול בנגלה 
ובנסתר, ראש ישיבה ומפוסקי הדור. ראש ישיבת סוכטשוב ומראשי ישיבת חכמי לובלין. לאחר 
פטירת רבי מאיר שפירא בשנת תרצ"ד )1933(, נתמנה למלא את מקומו בראשות הישיבה. פעל 
רבות להפצת וחיזוק תקנת לימוד "הדף היומי" שייסד רבי מאיר שפירא. נכד האדמו"ר רבי דובריש 
מאושפיצין ותלמיד מובהק של המחבר הגאון בעל ה"אבני נזר" מסוכטשוב. לפני בואו ללובלין כיהן 
כאב"ד זאווריצע, קוז'יגלוב וסוסנובצ'ה. בעל שו"ת "ארץ צבי" ו"שיח השדה". נספה בשואה, הי"ד. 
חסר  )קרע  מקומות  במספר  חסרים  קרעים  ובלאי.  כתמים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   36 דף.  עז   ,]2[
גדול בתחתית דף השער(. קרעים וסימני עש, עם פגיעות בטקסט )משוקמים בהדבקות נייר ישנות 

וחדשות(. חיתוך שוליים עם פגיעות בטקסט במספר דפים. רישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300

219. Rambam with Glosses Handwritten by Rabbi Meir Shapiro of Lublin, 
and His Disciple Rabbi Yosef Baum Author of Beit Melech
Mishneh Torah by the Rambam, Berlin, 1868. One incomplete volume – from the 
middle of the book of Nezikin until the end of the book of Shoftim (parts 7-8).
Several scholarly handwritten glosses in the book, by two writers: R. Meir Shapiro 
of Lublin (1887-1933), dean of the Chachmei Lublin yeshiva and founder of the Daf 
HaYomi, and his brilliant disciple, R. Yosef Baum (who perished in the Holocaust). 
The latter mentions his book Beit Melech in one of his glosses. This copy was 
presumably part of the Chachmei Lublin yeshiva library, remnants of which survived 
the Holocaust and reached Eretz Israel. 
Copy lacking first 25 leaves: 25-143 leaves; [1], 1-[168] leaves. 38.5 cm. Dry paper. Fair 
condition. Stains and traces of past dampness, tears and significant wear. Large tears 
to some leaves, affecting text. Minor worming. Old leather binding with cloth spine, 
damaged and worn.

Opening price: $800
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221. ספר לקוטי הלכות )של ה"חפץ חיים"(, חלק ראשון - פיעטרקוב, תר"ץ 
- העותק של ה"חזון איש" - עם רישומים בכתב-ידו

ספר לקוטי הלכות, על מסכתות זבחים, מנחות, תמיד, תמורה ומעילה, מאת רבי ישראל 
מאיר הכהן - ה"חפץ חיים". פיעטרקוב, ]תר"ץ 1930 בקירוב[.

לפנינו העותק בו למד ועיין רבינו אברהם ישעיהו קרליץ בעל ה"חזון איש". 
השלים  בו  השער,  בדף  אחד  רישום  בכתב-ידו.  רישומים  מופיעים  בספר  מקומות  בשני 
ה"חזון איש" את שמות המסכתות שנשמטו בהדפסה בשער הספר: "זבחים מנחות מעילה". 
הרישום השני הוא במסכת מעילה, בדף יא/1, שם תיקן ה"חזון איש" טעות דפוס בשולי 

הגליון: "צ"ל ושלהבת". 
בדף ה/1, בשולי העמוד, מופיע רישום: "אי"ש". לא התברר לנו בוודאות אם זו חתימת ידו. 
ה"חזון איש" לא הרבה להביא מדברי הפוסקים שבדורו. יוצא מן הכלל הוא ה"חפץ חיים" 
שלמות  פסקאות  להעתיק  ואף  דבריו  את  להביא  ומרבה  למאד  עד  החשיבו  שהחזו"א 
המקובלת  "הוראה  מא(:  אגרת  ב,  )חלק  אגרותיו  בקובץ  החזו"א  דברי  ידועים  מחיבוריו. 
מפי רבותינו אשר מפיהם אנו חיים, כמו מרן הבית יוסף ומגן אברהם ומשנה ברורה... היא 
הוראה מקויימת כמו מפי סנהדרין בלשכת הגזית". מסופר כי החזו"א אמר: "בהירותו של 
)ישר, החפץ  החפץ חיים בלימודו ומסקנותיו להלכה הן מעין אלו של רבי עקיבא איגר" 
מרן  שיחיה";  "רבינו  מכנהו:  הוא  בספריו  מזכירו  כשהחזו"א  תעט(.  עמ'  ב,  ופעלו,  חיים 
שיחיה"; "רבינו". בספר "חזון איש" על מסכת זבחים הוא מזכיר מספר פעמים את הספר 
שלפנינו. להלן כמה דוגמאות: "ומש"כ מרן זללה"ה בס' לקוטי הלכות... תמוה" )סימן יט, 
סעיף ה(; "בס' לקוטי הלכות להגרי"ם שליט"א כתב להסתפק" )סימן לט, סעיף ח(; "ובס' 
לקוטי הלכות להגרי"מ שליט"א הביא קושית המפרשים... ותירץ... וביאור דבריו נראה..." 

)סימן מ, סעיף ה(.
ב, ]1[, ג, ב-ג, ב-עד; ב-נג, ]1[, ב-טז; ב-יח; ב-טז דף. נייר יבש ושביר. 22 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים ובלאי. קרעים במספר דפים, עם הדבקות נייר דבק. כריכה חדשה.

פתיחה: $2500

220. Shaagat Aryeh – Józefów, 1855 – Copy of Rabbi Meir Shapiro of Lublin, 
Founder of the Daf HaYomi – With Gloss Signed by Rabbi Aryeh Tzvi Frumer, 
His Successor as Dean of the Chachmei Lublin Yeshiva 
Responsa Shaagat Aryeh, by R. Aryeh Leib Ginsburg Rabbi of Metz. Józefów, [1855]. 
Copy of R. Meir Shapiro of Lublin (1887-1933), dean of the Chachmei Lublin yeshiva and 
founder of the Daf HaYomi, with his stamp and stamps of the yeshiva library. Lengthy 
handwritten gloss, signed: "Aryeh Tzvi, yeshiva dean" – R. Aryeh Tzvi Frumer, successor 
of R. Meir Shapiro as dean of the Chachmei Lublin yeshiva. 
[2], 77 leaves. 36 cm. Fair-good condition. Stains and wear. Open tears in several places (large 
open tear to lower part of title page). Tears and worming, affecting text (with old and new 
paper repairs). Margins trimmed, affecting text of several leaves. Handwritten inscriptions. 
New leather binding.

Opening price: $300
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222. סדר הפרשת תרומות ומעשרות - עלי-הגהה עם תיקונים בכתב-ידו של ה"חזון איש" 
שלושה דפי-הגהה מהדפסת "סדר הפרשת תרומות ומעשרות - ע"פ פסקי מרן בעל ה"חזון איש". שליט"א", 

שנדפס בסוף הקונטרס "הלכות כלאים וערלה", על ידי הרב קלמן כהנא, בירושלים בשנת ת"ש ]1940[.
על גבי הדפים הגהות ותיקונים רבים, בהם תיקונים בכתב-ידו של המו"ל, ותיקונים הלכתיים בעצם כתב 

יד-קדשו של ה"חזון איש". 
בארץ.  התלויות  בהלכות  איש"  ה"חזון  פסקי  של  הלכה  קונטרסי  מספר  וערך  כתב  כהנא  קלמן  הרב 
הקונטרסים נכתבו על פי ספרי ה"חזון איש" על סדר זרעים, תוך התייעצות רצופה עם ה"חזון איש".

בעצמו. אחד הקונטרסים האלה הוא "הלכות כלאים וערלה" )בשער נכתב כי הם "נערכו ע"י קבוץ הנוער 
האגודתי כפר-סבא", אך בפועל המחבר היה הרב קלמן כהנא, שבספריו ומאמריו כתב כי הוא זה שסידר 
וערך אותו - ראה חומר מצורף(. בהקדמה לקונטרס זה נכתב כי "הלכות כלאים נסדרו על ידינו, רובם על 
פי הפסקים שקבלנו ממרן הגאון החסיד האמתי בעל 'חזון איש' שליט"א, ומקצתם על ידי העתק מספרו 
של מרן להלכות כלאים. מרן שליט"א עבר על הלכות אלו לפני שנמסרו לבית הדפוס והסכים להדפיסם 

כלשונם, אחר שינוים והוספות מידו". 
בסוף הקונטרס נדפס "סדר הפרשת תרומות ומעשרות" וקודם לו )בעמ' מט( נכתב, כי גם סדר זה הוגה 
"...עוד הוספנו סדר הפרשת תרומות ומעשרות, על פי פסקי מרן שליט"א  ידי ה"חזון איש":  ותוקן על 
בספריו להלכות שביעית דמאי ומעשרות, שנערכו ונסדרו על ידי מסדר החוברת ותוקנו ע"י מרן שליט"א".

לפנינו עלי ההגהה המקוריים של עמודי "סדר הפרשת תרומות ומעשרות", עליהם עבר מרן ה"חזון איש" 
והגיהם, תוך מחיקת שורות והוספת שורות רבות בעצם כתב ידו. 

מעניין לציין את התיקון הראשון. בכותרת נדפס בתחילה: "סדר הפרשת תרומות ומעשרות - ע"פ פסקי 
ידי סוגריים למחיקה.  מרן הגאון החסיד האמיתי בעל חזון איש שליט"א". אך תארים אלה סומנו על 
מסתבר ש"החזון איש" ברוב ענוותנותו לא אהב את התארים האלו )יתכן והוא זה שסימן את הסוגריים 
למחיקה(. ואכן, בנוסח המודפס מופיעה כותרת מקוצרת: "סדר הפרשת תרומות ומעשרות - ע"פ פסקי 

מרן בעל חזון איש שליט"א".
]3[ דפים. 23.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים חסרים, עם פגיעה בטקסט ההגהות של המו"ל )ללא פגיעה 

בהגהות בכתב ידו של רבינו ה"חזון איש"(, משוקמים במילוי נייר.
בסוף  ע"י הרב קלמן כהנא  נדפס לראשונה  איש",  פסקי ה"חזון  עפ"י  ומעשרות  סדר הפרשת תרומות 
כנספח  חלקן  רבות,  במהדורות  ידו  על  נדפס  ואח"כ  ת"ש(  )ירושלים  וערלה"  כלאים  "הלכות  קונטרס 
הפרשת  ב"סדר  גם  כי  לציין  ראוי  גאנצפריד.  שלמה  רבי  של  ערוך"  שולחן  "קיצור  הספר  למהדורות 
תרומות ומעשרות" שפירסם רבי זעליג שפירא )נאמן-ביתו של החזון איש( בשנת תש"ח - בחיי ה"חזון 
איש" וביזמתו, הועתקו עיקרי הדברים מ"סדר הפרשת תרומות ומעשרות" זה, שפירסם הרב קלמן כהנא 

בשנת ת"ש.

פתיחה: $8000

221. Likutei Halachot (by the Chafetz Chaim), Part I – Piotrkow, 1930 – 
Copy of the Chazon Ish – With Inscriptions in His Handwriting
Likutei Halachot on Tractates Zevachim, Menachot, Tamid, Temurah and 
Me'ilah, by R. Yisrael Meir HaKohen – the Chafetz Chaim. Piotrkow, [ca. 1930].
A copy from which R. Avraham Yeshayahu Karelitz, the Chazon Ish, studied. 
Two inscriptions handwritten by the Chazon Ish (correcting printing errors), one 
on the title page and one on p. 11a. 
Inscription on p. 5a: "Ish" (we were unable to determine if this is the signature 
of the Chazon Ish).
The Chazon Ish refrained from quoting contemporary halachic authorities. 
An exception to that was the Chafetz Chaim, whom he quotes extensively, 
considering his rulings to be definitive just like those of the Beit Yosef and the 
Magen Avraham. 
2, [1], 3, 2-3, 2-74; 2-53, [1], 2-16; 2-18; 2-16 leaves. Dry, brittle paper. 22 cm. 
Good condition. Stains and wear. Tears to several leaves, with tape repairs. New 
binding. 

Opening price: $2500
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222. Seder Hafrashat Terumot UMaaserot – Galley Proofs with Corrections 
Handwritten by the Chazon Ish
Three galley proofs of Seder Hafrashat Terumot UMaaserot (order of separating 
Terumot and Maaserot), based on the rulings of the Chazon Ish, printed at the end 
of the Hilchot Kilayim VeOrlah booklet, by R. Kalman Kahana, Jerusalem 1940.
The galley proofs contain many emendations, including corrections handwritten 
by the publisher, and halachic emendations handwritten by the Chazon Ish.
R. Kalman Kahana compiled and published several halachic booklets of the 
rulings of the Chazon Ish on the laws pertaining to the Land of Israel. These 
booklets were carefully reviewed, corrected and approved by the Chazon Ish 
before being published. 
The present leaves are the original galley proofs of the pages of the Seder Hafrashat 
Terumot UMaaserot section, with many corrections and additions handwritten by 
the Chazon Ish. 
[3] leaves. 23.5 cm. Good-fair condition. Open tears, affecting publisher's 
corrections (not affecting corrections handwritten by the Chazon Ish), repaired 
with paper.

Opening price: $8000

223. תלמוד בבלי - וורשא, תרל"ד-תרמ"א - הגהות בכתב יד רבי משה צבי פיליפזון
תלמוד בבלי, "עם כל המפרשים". ווארשא, תרל"ד-תרמ"א ]1874-1881[. דפוס האחים ארגעלבראנד. 

20 כרכים. סט שלם.
בחלק מהכרכים, חתימות ורישומי בעלות של רבי "שלום פיליפזאהן" מווארשא )מהשנים תרנ"ב-

תרנ"ה( ובנו רבי "משה צבי יכונהירש ]יכונה הירש[ פיליפזאהן". חתימות נוספות ורישומי בעלות של: 
"אברהם יהודה פיליפזאהן"; "שלום מרדכי רובינשטיין"; "יצחק דוד גוטפרב - בתי וויטנברג ירושלים".

הגהות למדניות וציונים רבים בכתב ידו )הזעיר( של רבי משה צבי פיליפזון. כמה מהן חתומות "מ"צ" 
הגמרות  לימוד  על  המעידים  צבי  רבי משה  של  ידו  בכתב  ורישומים  קלו/1(,  דף  חולין,  מס'  )ראה 
במסגרת "הדף היומי" בשנים תש"ו-תשי"ד. מעבר לשער של מסכת ברכות נכתב: "היום ארבע עשר 
יום לחודש כסלו שנת תש"ו לפ"ק התחלנו ללמוד הדף יומי מהדורא רביעית בעהי"ת, ויהי רצון מלפני 
אבני שבשמים לעזרני ללמוד וללמד ולסיים מתוך שמחה... - היום ב' ניסן שנת תשי"ג לפ"ק זכיתי 
לסיים בעזהי"ת ש"ס כולה והתחלתי ב"ה במסכת ברכות, ואנו תפלה לאבינו שבשמים לעזרני ללמוד 

וללמד ולסיים ברוב שמחה...". כמה תיקונים ורישומים בכתב ידו של רבי יצחק דוד גוטפרב.
הגאון רבי משה צבי )הירש( פיליפזון מווארשא )תרל"ו-תשט"ז( עלה לא"י בשנת תרצ"ג. חבר הרבנות 

הראשית בחיפה.
ובמנהגי  בהלכה  הרבים  בדקדוקיו  נודע  )תרפ"ג-תשס"ד(  גוטפרב  דוד  יצחק  רבי  הירושלמי  הצדיק 
קודש, קלה כבחמורה. בילדותו התגדל על ברכי הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, והיה מראשי החוגים 
המתנגדים לציונות. עמד עשרות שנים בראש ועד "מחזיקי חינוך הישן", שנלחמו נגד קבלת תקציבים 
אדם  חיי  )רחוב  וויטנברג"  "בתי  בשכונת  ימיו  כל  התגורר  הטהור.  החינוך  למוסדות  ממשלתיים 

בירושלים(.
20 כרכים. כ-32-33 ס"מ. לא נבדקו מספורי הדפים, אך הכרכים נראים שלמים. נייר יבש. מצב כללי 
טוב עד טוב-בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. הדבקות נייר ותיקונים. סימני עש בודדים בחלק מהכרכים. 

כריכות עור מקוריות, חלקן פגומות וחסרות שדרה.

פתיחה: $400

222b



186

מרץ 2021

223. Babylonian Talmud – Warsaw, 1874-1881 – Glosses Handwritten by Rabbi Moshe Tzvi Philipsohn
Babylonian Talmud, with commentaries. Warsaw: Orgelbrand brothers, 1874-1881. 20 volumes. Complete set.
Signatures and ownership inscriptions of R. Shalom Philipsohn of Warsaw and his son R. Moshe Tzvi Hirsh 
Philipsohn in some volumes. Other ownership inscriptions and signatures, including that of R. Yitzchak David 
Guttfarb of Batei Wittenberg, Jerusalem.
Scholarly glosses and many references handwritten by R. Moshe Tzvi Philipsohn (1876-1956; member of the 
Haifa chief rabbinate), including some signed with his initials. Inscriptions by R. Moshe Tzvi attesting to the 
study of the Talmud following the Daf HaYomi program, in 1946-1954. Some emendations and inscriptions 
handwritten by R. Yitzchak David Guttfarb (1923-2004; known for his many halachic stringencies. He headed 
groups opposing Zionism and fought against government funding of Jewish educational institutions).
20 volumes. Approx. 32-33 cm. Foliation was not checked, yet the volumes appear to be complete. Dry paper. 
Overall good to good-fair condition. Stains, wear and tears. Paper repairs. Minor worming in some volumes. 
Original leather bindings, some of them damaged and lacking spine.

Opening price: $400

223b

223c
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ספרים עם הגהות בכתב יד

224. אוסף גדול של ספרים עם הגהות וחתימות - שנות הת"ק-ת"ר 
אוסף גדול של 140 ספרים בנושאים שונים, עם רישומי בעלות, חתימות והגהות. רוב הספרים 

משנות הת"ק-ת"ר.
אוסף מגוון בנושאים שונים: הלכה, אגדה, חסידות וקבלה, ועוד.

בספרים שבאוסף ישנם רישומי בעלות, הקדשות, חותמות וחתימות רבות, וכן הגהות רבות. 
כל אלו לא נבדקו ולא זוהו על ידינו כלל. לכל הדורש, תישלח רשימה שהוכנה בידי הבעלים. 

140 ספרים. גודל ומצב משתנים )האוסף נמכר כפי שהוא, מבלי שנבדק על ידינו(.

פתיחה: $7500

224. Large Collection of Books with Glosses and Signatures – 18th-20th Centuries
Large collection of 140 books on various topics, with ownership inscriptions, signatures 
and glosses. Most books are from the 18th-20th centuries.
Assorted collection on various topics: Halachah, Aggadah, Chassidut, Kabbalah and 
more.
The books in this collection bear ownership inscriptions, dedications, stamps and 
signatures, as well as many glosses. These were not examined nor identified by Kedem. A 
list prepared by the consignor will be sent upon request. 
140 books. Size and condition vary (the collection has not been examined by Kedem, and 
is being sold as is).

Opening price: $7500

224
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מהדורה   - תנ"ו  דיהרנפורט,   - יעקב  בית  שו"ת   .226
של  בכתב-ידו  ארוכה  למדנית  הגהה   - ראשונה 

האדמו"ר ה"ייטב לב" מסיגט, חתומה על ידו פעמיים

שו"ת בית יעקב, מאת רבי יעקב אב"ד צויזמר. ]דיהרנפורט[, תנ"ו 
]1696[. מהדורה ראשונה.

של  קדשו  בכתב-יד  ארוכה  למדנית  הגהה  שלפנינו  בעותק 
בעל   - סיגט  אב"ד  טייטלבוים  יהודה  יקותיאל  רבי  האדמו"ר 
"ייט"ב"  הידועה:  בחתימתו  פעמיים  חותם  כשהוא  לב",  ה"ייטב 

]=יקותיאל יהודה טייטלבוים[. 
ההגהה מופיעה בשני צדיו של דף טו )שולי הדף קופלו כדי לשמור 
על ההגהות בעת חיתוך שולי כל דפי הספר(. בהגהה זו מתייחס 
לב"  ה"ייטב  טריפה.  בענייני  פסק  יש  בו  י',  לסימן  לב"  ה"ייטב 
התחיל את הגהתו בעמוד הראשון ואחר כך המשיך לכותבה על 
לב"  ה"ייטב  חתם  הדברים  במהלך  השני.  העמוד  של  שוליו  כל 
פעמיים: "לפי טעם זה להרמב"ם... ואפי' לדידן דקי"ל]?[ בי"ד סי' 
נ"ה... אבל לי נראה טעם א' להתיר... כנ"ל ייט"ב, גם הטעם השני 
ייט"ב,  שכתב.... והבן ומחוורתא כמו"ש ]כמו שכתבתי[ למעלה 
]ע'/נ"ל?[ יש סניף להתיר בביצת תרנגולת אפי' להרמב"ם...". כפי 

הנראה, הגהה זו של ה"ייטב לב" לא נדפסה.
האדמו"ר הקדוש רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים )תקס"ח-תרמ"ג(, 
בן רבי אלעזר ניסן טייטלבוים אב"ד סיגעט, וחתן רבי משה דוד 
של  המובהק  תלמידו  לצפת.  מטולטשווא שעלה  הרב   - אשכנזי 
אבי-אביו האדמו"ר בעל "ישמח משה" רבי משה טייטלבוים אב"ד 
אוהעל, אשר היה מקרבו ביותר וגילה לו גילויים שמימיים מדברים 
שהתגלו אליו ברוח הקודש. היה גם מתלמידיו של האדמו"ר רבי 
אשר ישעיה מרופשיץ. בשנת תקצ"ג )בהיותו כבן 25( נתמנה לרב 
בסטרופקוב, ולאחר פטירת סבו הגדול נתקבל לעלות על מקומו 
כאב"ד אוהעל. לאחר מכן התמנה לרבנות בגורליץ ולאחר מכן 
בדרוהוביטש. בשנת תרי"ח עבר לכהן ברבנות סיגעט, בירת מחוז 
פריחתה  בתקופת  למדו  בה  גדולה,  ישיבה  והקים  מארמארוש, 
שלמה  רבי  הגאון  נודע  שם  תלמידיו  בין  תלמידים.  כמאתיים 
כי "היה  נכדו מעיד  וראב"ד סיגעט.  ליב טאבאק בעל "ערך שי" 
להם לאב הרחמן ונשאם על כתפיו כאשר ישא האומן את היונק, 
ובטהרה".  בקדושה  תורה  שילמדו  בפרטיות  עליהם  והשגיח 
מסיגעט נתפרסם שמו על פני כל הארץ, ואלפי חסידים נהרו אל 
נודע  ולהיוושע מפיו.  ותבונה, להתברך  ליטול ממנו עצה  העיר, 
עליו  העיד  מסאטמר  יואל  רבי  האדמו"ר  ונכדו  הרבה  בקדושתו 

225. Yefeh Mareh – Amsterdam, 1727 – Stamps of 
Rabbi Aharon Moshe MiGeza Tzvi of Brody
Yefeh Mareh, commentaries on the Aggadic portions of 
the Jerusalem Talmud, by R. Shmuel Jaffe Ashkenazi, with 
additions and novellae by R. Avraham Rabbi of Glogow. 
Amsterdam, 1727.
Several stamps of R. Aharon Moshe MiGeza Tzvi of Brody 
(1775-1845), Chassidic leader, disciple of the Chozeh of Lublin, amongst the first Chassidim to immigrate to 
Jerusalem and one of the founders of the Chassidic settlement there. 
[1], 5, 5-198 leaves. 31 cm. Fair condition. Stains. Significant worming to all leaves, affecting text, with loss 
(repaired in part; paper repairs to title page and other leaves). Leaves trimmed with damage to text in several 
places. Stamps. New leather binding.

Opening price: $500

225. ספר יפה מראה - אמשטרדם, תפ"ז - חותמות רבי אהרן משה מגזע 
צבי מבראד

ספר יפה מראה, פירושים על אגדות בתלמוד ירושלמי, מאת רבי שמואל יפה אשכנזי, 
עם הוספות וחידושים מאת רבי אברהם אב"ד גלוגא. אמשטרדם, תפ"ז ]1727[.

בדף השער ובדפים נוספים מספר חותמות של "הק' אהרן משה מגזע צבי מבראד" 
- הגאון הקדוש רבי אהרן משה מגזע צבי )תקל"ה-תר"ה(, מגדולי החסידות, תלמיד 
)עלה  לירושלים  החסידיים  העולים  ראשון  מסטרליסק,  אורי  ורבי  מלובלין"  "החוזה 
בתקצ"ט(. נחשב למייסד הישוב החסידי בעיר הקודש וראש כולל החסידים. על מצבתו 
בהר הזיתים נכתבו תארי קודש שאינם מצויים בדור ההוא בירושלים: "מנוחת איש 

תם אדומו"ר הרב הצדיק המפורסם בוצינא קדישא מגזע צבי".
עם  הדפים,  בכל  רבים  עש  סימני  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   31 דף.  ה-קצח  ה,   ,]1[
פגיעות וחיסרון בטקסט )משוקמים בחלקם בהדבקות נייר בדף השער ובדפים נוספים(. 

חיתוך דפים עם פגיעה בטקסט במספר מקומות. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $500 

חסידות - עותקים מיוחסים - ספרים עם חתימות 
ורישומי בעלות, הגהות בכתב יד והקדשות

Chassidut – Books with Signatures, Ownership Inscriptions, 
Handwritten Glosses and Dedications

225a
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חסידות - עותקים מיוחסים - ספרים עם חתימות ורישומי בעלות, הגהות בכתב יד והקדשות

קכח, ]8[ דף. חסרים דפים ג, ו, כט-ל )סך הכל חסרים 4 דפים(. 
לחלק  רק  שצורף  קדם-שער  דף  ללא  משובשת.  דפים  ספירת 
מהטפסים. 30 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. קרעים וסימני עש 
והדבקת  בהשלמה  משוקמים  במסגרת,  פגיעה  עם  השער,  בדף 
חלקם  בטקסט,  פגיעה  עם  מהדפים,  בחלק  חסרים  קרעים  נייר. 
משוקמים בהדבקת נייר. סימני עש, עם פגיעה בטקסט. חותמות. 

כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $1000 

שמעולם לא פגם בקדושתו. סיפורי מופת רבים מסופרים אודותיו, 
בדורו  היה  מקובל  הקודש".  ב"רוח  לו  פלא שהתגלו  דברי  בהם 
מופלאים  וסיפורים  מולו,  העומדים  מחשבות  את  שיודע  כמי 
שמו  המפורסם  "הרב  נכתב:  מצבתו  על  כך.  אודות  התפרסמו 
אחריו  השאיר  וישרים,  הגונים  תלמידים  העמיד  בשערים,  נודע 
חיבורים יקרים". נודע בספריו: ספר ייטב לב על התורה, ספר ייטב 

פנים על המועדים, ספר רב טוב על התורה ושו"ת אבני צדק.
הק'  ומלואה  הארץ  "לה'  השער:  בדף  בעלות  ורישומי  חתימות 
יצחק צבי הירש בלא"א..."; "לד' הארץ ומלואה אברהם שטערן"; 

"האלוף המרומם מוהר"ר מרדכי במוהר"ר שמיל--]?[".

226. Responsa Beit Yaakov – Dyhernfurth, 
1696 – First Edition – Lengthy Scholarly Gloss 
Handwritten by the Yitav Lev, Rebbe of Sighet, 
with Two of His Signatures
Responsa Beit Yaakov, by R. Yaakov Rabbi of 
Tsoyzmer (Sandomierz). [Dyhernfurth], 1696. First 
edition.
This copy bears a lengthy scholarly gloss handwritten 
by Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum Rabbi of 
Sighet – author of Yitav Lev, signed by him twice: 
"Yitav" [=Yekutiel Yehuda Teitelbaum]. The gloss 
was written in the margins of both sides of leaf 15, 
and relates to section 10 – a ruling on Terefot. This 
gloss was presumably never published. 
Signatures and ownership inscriptions on title page.
128, [8] leaves. Lacking four leaves – leaves 3, 6, 
29-30. Misfoliation. Without additional title page, 
present in some copies only. 30 cm. Fair condition. 
Stains and wear. Tears and worming to title page, 
affecting border, repaired with paper. Open tears 
to some leaves, affecting text, repaired in part with 
paper. Worming, affecting text. Stamps. New leather 
binding.

Opening price: $1000
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המקובל רבי יצחק אייזיק הלוי בעל "יסוד יצחק"

הלוי  אייזיק  יצחק  רבי  האלוקי  המקובל   - הספר  מחבר 

הסמוך  זורוויץ  בכפר  ובודק  שוחט  היה  )תצ"ה-תקמ"ג(, 

אודותיו.  על  הידועים  הפרטים  רבים  לא  לפרעמיסלא. 

מרוד,  ועני  נסתר  כצדיק  מתואר  הוא  ספריו  על  בהסכמות 

את  עצומה.  בהתלהבות  ה'  את  ועבד  ביערות  שהתבודד 

עליו  סיפר  עולם"  כהונת  "ברית  בעל  בלילות.  כתב  ספריו 

עיניו".  ריסי  מבין  נושרות  והדמעות  השחיטה,  "בשעת  כי 

מסופר על המחבר שביקש מבעל ה"ישמח משה", שהתגורר 

סתרי  אצלו  ללמוד  לבוא  בפרעמיסלא הסמוכה,  בצעירותו 

בכך.  מיאן  הכירו מספיק,  ה"ישמח משה" שלא  אך  תורה, 

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 אצלו, וכדי לעשות נחת רוח לנשמתו, ציווה להעתיק 

את  ואילו  בלבד,  העתקה  בקבר  ולגנוז  המחבר,  כתבי  את 

כתב-היד המקורי להשאיר, ולערכו לדפוס, והוא זה שדאג 

להעתקתו, עריכתו והדפסתו של הספר "רזא מהימנא" )על 

ו"יסוד  מהימנא"  "רזא  לספריו  וההקדמות  ההסכמות  פי 

מאת  למשה",  "תהלה  בספר  המסופר  פי  על  וכן  יצחק", 

ג/2-ד/1(.  דפים  תרס"ו,  סיגט  טייטלבוים,  דוד  משה  רבי 

נוסע  הבעש"ט  היה  יותר,  מאוחרים  במקורות  המובא  לפי 

להמתיק סוד עם המחבר ומשנודעה גדולתו וקדושתו נהרו 

אליו המונים )ראה: מ' וונדר, אנצ' לחכמי גליציה, ג', עמ' 

.)268-272

תרפ"ד(, אחיינו וחתנו של ה"ייטב לב" )בנו של הגה"ק רבי שמואל 
טייטלבוים אב"ד גורליץ - אחי ה"ייטב לב"(. בשנת תרכ"ב נתמנה 
לאב"ד בערבעשט, ובשנת תרמ"ט עבר לכהן על מקום אביו כאב"ד 
שמינו  בעיר,  צאנז  חסידי  עם  מחלוקת  לאחר  בגליציה.  גורליץ 
עליהם לרב את גיסו רבי ברוך הלברשטאם )בן ה"דברי חיים" וחתן 
 )Wołowe, Mežhorje( עבר לכהן ברבנות וואלאווע ,)"ה"ייטב לב
ונודע כאחד מגדולי  ברוסיה הקרפטית, בה הקים ישיבה חשובה 
של  חשובות  שושלות  הסתעפו  מצאצאיו  בדורו.  האדמו"רים 
קהילת  הזה.  היום  עד  דרכו  את  הממשיכים  ואדמו"רים,  רבנים 
וואלאווע בארה"ב ידועה כיום במערכת הכשרות המפוארת שלה.

]5[, ה-סט דף. 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות 
גדולים בדפים רבים. בלאי. קרעים חסרים בדפים הראשונים, עם 
פגיעה במסגרת השער ופגיעות קלות בטקסט מצדו השני של הדף 
)משוקמים במילוי נייר(. חותמות שונות )מתקופות שונות(. כריכת 

עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 233.

פתיחה: $1000

227. ספר יסוד יצחק, עם סדר הלימוד ל"וואך-נאכט" 
- מהדורה ראשונה - זולקווא, תק"ע - חתימות ה"ייטב 
אב"ד  טייטלבוים  יוקיל  יעקב  רבי  חתנו  וחותמת  לב" 

וואלאווע 

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.

בדפים מא-מז, קונטרס סדר הלימוד ללילה שקודם המילה שקורין 
בל"א וואך-נאכט ]ליקוטים מספר הזוהר[.

העותק של האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים בעל "ייטב 
לחתום(:  שנהג  )כפי  ידו  בכתב  חתימות  שתי  השער  בדף  לב". 
חתנו  של  בעלות  חותמת  טייטלבוים[.  יהודה  ]=יקותיאל  "ייטב" 

הגה"ק "הק' יעקב יוקיל טיטיל-בוים".
האדמו"ר הקדוש רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים )תקס"ח-תרמ"ג(, 
דוד  רבי משה  וחתן  סיגעט,  אב"ד  טייטלבוים  ניסן  אלעזר  רבי  בן 
של  המובהק  תלמידו  לצפת.  שעלה  מטולטשווא  הרב   - אשכנזי 
אבי-אביו האדמו"ר בעל "ישמח משה" רבי משה טייטלבוים אב"ד 
אוהעל, אשר היה מקרבו ביותר וגילה לו גילויים שמימיים מדברים 
שהתגלו אליו ברוח הקודש. היה גם מתלמידיו של האדמו"ר רבי 
אשר ישעיה מרופשיץ. בשנת תקצ"ג )בהיותו כבן 25( נתמנה לרב 
מקומו  על  לעלות  נתקבל  הגדול  סבו  פטירת  ולאחר  בסטרופקוב, 
מכן  ולאחר  בגורליץ  לרבנות  התמנה  מכן  לאחר  אוהעל.  כאב"ד 
בדרוהוביטש. בשנת תרי"ח עבר לכהן ברבנות סיגעט, בירת מחוז 
פריחתה  בתקופת  למדו  בה  גדולה,  ישיבה  והקים  מארמארוש, 
שלמה  רבי  הגאון  נודע  שם  תלמידיו  בין  תלמידים.  כמאתיים 
"היה  כי  מעיד  נכדו  סיגעט.  וראב"ד  שי"  "ערך  בעל  טאבאק  ליב 
להם לאב הרחמן ונשאם על כתפיו כאשר ישא האומן את היונק, 
והשגיח עליהם בפרטיות שילמדו תורה בקדושה ובטהרה". מסיגעט 
העיר,  אל  נהרו  חסידים  ואלפי  הארץ,  כל  פני  על  שמו  נתפרסם 
ליטול ממנו עצה ותבונה, להתברך ולהיוושע מפיו. נודע בקדושתו 
הרבה ונכדו האדמו"ר רבי יואל מסאטמר העיד עליו שמעולם לא 
פגם בקדושתו. סיפורי מופת רבים מסופרים אודותיו, בהם דברי 
שיודע  כמי  בדורו  היה  מקובל  הקודש".  ב"רוח  לו  שהתגלו  פלא 
את מחשבות העומדים מולו, וסיפורים מופלאים התפרסמו אודות 
כך. על מצבתו נכתב: "הרב המפורסם שמו נודע בשערים, העמיד 
נודע  יקרים".  חיבורים  אחריו  השאיר  וישרים,  הגונים  תלמידים 
על המועדים,  פנים  ייטב  ספר  על התורה,  לב  ייטב  ספר  בספריו: 

ספר רב טוב על התורה ושו"ת אבני צדק.
)תקצ"ח- מוואלאווע  טייטלבוים  יוקיל  יעקב  ישראל  רבי  הגה"ק 
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228. ספר שו"ת הר"ן - מיץ, תקל"ו - עותק מיוחס ל"ייטב לב" ולחותנו רבי משה דוד אשכנזי אב"ד טולטשווא וצפת
ספר שו"ת הר"ן, שאלות ותשובות מאת רבינו נסים גירונדי. מיץ, 

]תקל"ו 1776[. 
 - ואדמו"רים  רבנים  במשפחות  בירושה  שעבר  מיוחס,  עותק 

אדמו"רי סיגט וסאסוב.
רישומי בעלות בדפי המגן ובשער: חתימה )מטושטשת( של "הק' 
משה דוד אשכנזי" ]אב"ד טולטשווא וצפת[. בדף המגן האחורי 
בנו  בחתימת  אשכנזי,  דוד  משה  רבי  הגאון  של  בעלות  רישום 
"הק' יואל אשכנזי" ]אב"ד זלוטשוב[. בדפי המגן הקדמיים רישומי 
בעלות המעידים שהספר שייך ל"הגאון הגדול... מו"ה יקותיאל 
השער  ובדף  לב"[,  "ייטב  ]בעל  סיגעט"  אב"ד  טייטלבוים  יהודה 
מאיר  העניך  חנוך  רבי  להאדמו"ר  שייך  שהספר  המעיד  רישום 
]חתן  סלאוואקי"  טשעכין  במדינת  קערעצקיע  "חופ"ק  מסאסוב 

ה"קדושת יו"ט" מסיגט, בנו של ה"ייטב לב"[.
בדפי המגן רישומים נוספים: רישום בכתב יד עתיק, שבו מוזכר 
"...הרבני הגאון החריף... הרב אב"ד דק' פראג"; רישום "קוויטל" 
לישועה  רחל  בן  "ישראל  אמו  ושם  שמו  את  שרשם  חסיד  של 

במ"ג", ורישום )בגרמנית( של טיוטת שטר חוב על סך 200 גולדן.
הרב הקדוש רבי משה דוד אשכנזי אב"ד טולטשווא וצפת )תקל"ד-

"תולדות אדם"  בעל  ש(,  עמ'  אישים בתשובות החת"ס,  תרט"ז, 
ו"באר שבע", חותנו של האדמו"ר בעל "ייטב לב" מסיגעט. לגזעו 
הקדוש מתייחסים האדמו"רים מסאטמר ומקלויזנבורג. כבר בגיל 
צעיר נתקבל לאב"ד העיר טולטשווא, ובמשרה זו כיהן כארבעים 
שנה. עלה לצפת בשנת תר"ד והיה ממקימי הישוב החסידי בצפת 
שלאחר הרעש. זמן קצר לאחר עלייתו ארצה, הדפיס את ספרו 
"תולדות אדם" בדפוסו של רבי ישראל ב"ק בירושלים. את הספר 
חיבר בשנות השלושים לחייו, ורבי יעקב מליסא בעל "חוות דעת" 
כתב עליו בהסכמתו לספר: "הרב הגאון המפורסם מ' משה דוד... 
האי גברא לא צריך לדידי ולדכוותי, אך רצונו של אדם זהו כבודו 
נכדו  ע"י  שוקמו  בצפת  מדרשו  ובית  ביתו  לגדול".  מסרבין  ואין 
האדמו"ר מקלויזנבורג, והיום שוכנים בהם מוסדות צאנז בעיה"ק 

צפת. 
בנו הגאון רבי יואל אשכנזי אב"ד זלוטשוב )תק"ע-כסלו תרמ"ב(, 
תלמידו וחתן-חתנו של רבי יעקב מליסא בעל "נתיבות המשפט". 
מגדולי הרבנים ומרביצי התורה בגליציה. בין תלמידיו המובהקים 
היה הגאון המהרש"ם מברעזאן, שנסמך על ידו להוראה. מחבר 

הספר שו"ת מהר"י אשכנזי )מונקאטש, תרנ"ג(. בתו נישאה לבן-
יואל  רבי  האדמו"ר  של  אמו  והיא  יו"ט"  ה"קדושת  בעל  דודה 
טייטלבוים מסאטמר - שנקרא על שם סבו זה ]בהסכמת האדמו"ר 
מסאטמר למהדורה החדשה של ספרו שו"ת מהר"י אשכנזי, הוא 
כותב עליו: "...זקני אבי אמי... הגה"ק מרן יואל אשכנזי האבדק"ק 
וצדקתו  גאונו  ידוע  כי  הקדום...  מדור  וצדיק  גאון  זלאטשוב... 

והעמיד תלמידים גאונים וגדולים..."[.
האדמו"ר הקדוש רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים בעל ה"ייטב לב" 
)תקס"ח-תרמ"ג(, חתן רבי משה דוד אשכנזי מטולטשווא. תלמידו 
משה  רבי  משה"  "ישמח  בעל  האדמו"ר  אבי-אביו  של  המובהק 
טייטלבוים אב"ד אוהעל, אשר היה מקרבו ביותר וגילה לו גילויים 
שמימיים מדברים שהתגלו אליו ברוח הקודש. כיהן כאב"ד אוהעל 
וערים נוספות ובשנת תרי"ח עבר לכהן ברבנות סיגעט, בה הקים 
ישיבה גדולה, שבתקופת פריחתה למדו בה כמאתיים תלמידים. 
מסיגעט נתפרסם שמו על פני כל הארץ, ואלפי חסידים נהרו אל 
נודע  מפיו.  ולהיוושע  להתברך  ותבונה,  עצה  ממנו  ליטול  העיר, 
עליו  העיד  מסאטמר  יואל  רבי  האדמו"ר  ונכדו  הרבה  בקדושתו 
שמעולם לא פגם בקדושתו. סיפורי מופת רבים מסופרים אודותיו, 
בהם דברי פלא שהתגלו לו ב"רוח הקודש". מקובל היה בדורו כמי 
שיודע את מחשבות העומדים מולו, וסיפורים מופלאים התפרסמו 
אודות כך. נודע בספריו: ספר ייטב לב על התורה, ספר ייטב פנים 

על המועדים, ספר רב טוב על התורה ושו"ת אבני צדק.
האדמו"ר רבי חנוך העניך דוב מאייער-טייטלבוים )תרמ"ד-תש"ג 
1884-1942(, אב"ד סאסוב וקרעצקי, מגדולי האדמו"רים והצדיקים 
דוד  יוסף  רבי  של  ובנו  מסיגט  יו"ט"  ה"קדושת  בעל  חתן  בדורו. 
מסאסוב, מצאצאי האדמו"ר רבי חנוך מאלסק בעל "לב שמח", 
ומצאצאי האדמו"ר רבי שלום מבעלז. קדוש וטהור, תלמיד חכם 
מופלג, נודע בתפילותיו הנלהבות והיה פועל ישועות עבור כלל 
רק  מצבתו,  על  תואר  שום  לכתוב  שלא  ציוה  בצוואתו  ישראל. 

"שפעל ישועות לבני ישראל".
]1[, נו דף. 20 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. סימני 
בכתב-יד.  רבים  ורישומים  חותמות  בטקסט.  פגיעות  עם  עש, 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $1800 

227. Yesod Yitzchak, with Study Order for 
Vach Nacht – First Edition – Zhovkva, 1810 – 
Signatures of the Yitav Lev and Stamp of His 
Son-in-Law R. Yaakov Yokel Teitelbaum Rabbi 
of Volova
Yesod Yitzchak, part I – Kabbalistic and Chassidic 
teachings on Brit Milah; Part II – Halichot Olam, 
practices and segulot, by R. Yitzchak Eizik HaLevi 
of Zuravitz (Żurawica; author of Raza Meheimna 
and Otiot D'Rabbi Yitzchak). Zhovkva, [1810]. First 
edition. 
Order of study for the night preceding a Brit Milah 
(Vach Nacht) on leaves 41-47 (compiled from the 
Zohar).
Copy of Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum, author 
of Yitav Lev, with two of his signatures: "Yitav" 
[=Yekutiel Yehuda Teitelbaum] on the title page. 
Stamp of his son-in-law R. Yaakov Yokel Teitelbaum 
Rabbi of Volova. 
[5], 5-69 leaves. 23 cm. Good-fair condition. Stains, 
including large dampstains to many leaves. Wear. 
Open tears to first leaves, affecting title border and 
slightly affecting text on verso of title page (repaired 
with paper). Various stamps. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 233.

Opening price: $1000
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228. Responsa of the Ran – Metz, 1776 – Copy Owned by the Yitav Lev and His Father-in-Law R. 
Moshe David Ashkenazi Rabbi of Tolcsva and Safed

settlement after the earthquake.
His son, R. Yoel Ashkenazi Rabbi of Zlotchov (1810-
1881), leading rabbi and Torah disseminator in Galicia, 
grandfather of Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar. 
Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum, the Yitav Lev 
(1808-1883), son-in-law of R. Moshe David Ashkenazi, 
close disciple of his grandfather the Yismach Moshe. 
Served as rabbi of Ujhel and later, Sighet. 
Rebbe Chanoch Heinich Dov Meyer-Teitelbaum (1884-
1942), rabbi of Sassov, leading rebbe in his generation. 
Son-in-law of the Kedushat Yom Tov of Sighet. 
[1], 56 leaves. Approx. 20 cm. Fair-good condition. 
Stains and wear. Worming, affecting text. Stamps 
and many handwritten inscriptions. New leather 
binding.

Opening price: $1800 

Responsa of the Ran, by Rabbenu Nissim Gerondi. 
Metz, [1776]. 
Important ownership – this copy was passed down 
through the families of the rebbes of the Sighet and 
Sassov dynasty.
Signatures and ownership inscriptions: signature 
(blurred) of R. Moshe David Ashkenazi (rabbi 
of Tolcsva and Safed), signature of his son, R. 
Yoel Ashkenazi (rabbi of Zlotchov), ownership 
inscriptions attesting that the book belonged to 
Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum Rabbi of Sighet 
(the Yitav Lev) and to Rebbe Chanoch Heinich Meir 
of Sassov (son-in-law of the Kedushat Yom Tov of 
Sighet), and other inscriptions.
R. Moshe David Ashkenazi (1774-1856), father-
in-law of the Yitav Lev of Sighet. Rabbi of Tolcsva 
and later of Safed, where he rebuilt the Chassidic
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229. Shaarei Teshuvah – Lviv, 1856 – Copy of R. Yosef Ashkenazi Rabbi 
of Zlotchov (Uncle of Rebbe Yoel of Satmar), Of His Son Rabbi Baruch 
Ashkenazi of Safed and Of His Grandson Rabbi Shraga Feivish Ashkenazi 
(Attendant of the Satmar Rebbe During His Tenures as Rabbi of Orsheva, 
Karoly and Satmar)
Shaarei Teshuva – on ethics and repentance, by Rabbenu Yonah Gerondi. Lviv, 
1856. 
Copy owned by R. Yosef Ashkenazi, rabbi of Zlotchov, uncle and cousin of Rebbe 
Yoel of Satmar; owned by his son R. Baruch Ashkenazi of Tiberias and Safed (d. 
ca. 1930); and by his grandson R. Shraga Feivish Ashkenazi of Safed and Satmar 
(perished in the Holocaust, 1944), who served as close attendant of Rebbe Yoel of 
Satmar for 27 years, during his tenures as rabbi of Orsheva, Karoly and Satmar. 
Many ownership inscriptions and stamps from several generations of the 
Ashkenazi family. 
40 leaves. 21 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Tear to endpaper, repaired 
with paper and tape. Minor wear. Minor worming. Stamps, signatures and 
handwritten inscriptions. New leather binding.

Opening price: $300

229. ספר שערי תשובה - לבוב, תרט"ז - העותק של רבי יוסף אשכנזי הרב מזלוטשוב 
)דודו של האדמו"ר רבי יואל מסאטמר(, של בנו רבי ברוך אשכנזי מצפת ושל נכדו 
אורשיווא,  בתקופת  מסאטמר  האדמו"ר  של  )המשב"ק  אשכנזי  פייבוש  שרגא  רבי 

קראלי וסאטמר( 

ספר שערי תשובה, עניני מוסר ותשובה, לרבינו יונה מגירונדי. לבוב, ]תרט"ז[ 1856.
עותק מיוחס של דודו ובן-דודו של האדמו"ר רבי יואל מסאטמר - רבי יוסף אשכנזי אב"ד זלוטשוב, של 

בנו רבי ברוך אשכנזי מטבריה וצפת ושל נכדו רבי שרגא פייבוש אשכנזי מצפת וסאטמר. 
חותמות ורישומי בעלות רבים - מכמה דורות של בני משפחת אשכנזי. רישומים בדף המגן: "שייך 
לה"ה האברך מו"ה יוסף אשכנזי", "שייך לה"ה הרבני הנגיד מו"ה יוסף אשכנזי אין זלטשאב". רישום 
"זה הספר שערי תשובה שייך לשמי הצעיר ברוך אשכנזי מזלאטשוב יע"א. היום  חתום בדף המגן: 
בנו  וחותמות  ובדף האחרון חתימה  ד' תבוא ח"י אלול תרנ"ד, פעה"ק טבריא תובב"א". בשער  יום 
רבי "שרגא פייביש אשכנזי - בעיה"ק צפת ת"ו". בדף האחרון חותמת מעניינת עם רישום לידה: "בני 

אפרים יוסף דוב --- נולד א' וישלח י"ב כסלו תער"ב לפ"ק".
הרב מזלוטשוב - הגאון רבי אפרים יוסף דוב אשכנזי, בנו וממלא-מקומו של הגה"ק רבי יואל אשכנזי 
דוד  משה  רבי  הרה"ק  של  בנו  תרנ"ג;  מונקאטש  אשכנזי,  מהר"י  שו"ת  ספר  )מחבר  זלוטשוב  אב"ד 
אשכנזי הרב מטולטשווא וצפת(. רבי יוסף היה חתנו של הגה"ק רבי יהושע העשיל פרנקל-תאומים 
פרנקל- ברוך  רבי  הגה"ק  טעם"  ה"ברוך  של  בנו  מלובלין,  "החוזה"  תלמידי  )מגדולי  קומרנא  אב"ד 

ישראל לעיה"ק צפת בשנת  זלוטשוב, עד שעלה לארץ  כיהן ברבנות בעיר  לייפניק(.  תאומים אב"ד 
תר"נ בקירוב.

קרבת המשפחה בין רבי יוסף אשכנזי לאדמו"רי סיגט ולאדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר היתה 
כפולה. אחותו של רבי יוסף היתה הרבנית חנה טייטלבוים - אשת ה"קדושת יום טוב" )הוריו של רבי 
- אשת ה"ייטב לב", היתה  יום טוב", הרבנית רחל טייטלבוים  יואל מסאטמר(, ואמו של ה"קדושת 

אחות-אביו של רבי יוסף. 
בנו של רבי יוסף, החתום לפנינו, הרה"צ רבי ברוך אשכנזי מזלוטשוב, טבריה וצפת )נפטר תר"צ בערך(, 
מזלאטשוב.  הרב  אביו  עם  יחד  לצפת  עלה  תר"נ  בשנת  מסאטמר.  יואל  רבי  האדמו"ר  של  בן-דודו 
התגורר שנים רבות בעיר טבריה וחזר בשנות התר"ע לעיר צפת, בה היה אחד ממנהיגי הציבור ונכבדי 

קהילת "מרמרוש-סיגט" עד סוף שנות התר"פ בקירוב )חתום על מכתבים ציבוריים עד שנת תרפ"ו(.
יעקב  רבי  חתן  תש"ד(.  בשנת  בשואה  )נספה  מצפת  אשכנזי  פייבוש  שרגא  רבי  יוסף,  רבי  של  נכדו 
יצחק אונגר מצפת )מצאצאי האדמו"ר רבי מרדכי דוד אונגר מדומברובה(. נסע כשד"ר מארץ ישראל 
בשלהי תקופת מלחמת העולם הראשונה והגיע להונגריה. רבי שרגא פייביש התקרב - עפ"י עצת הרב 
מפלאנטש - אל קרוב-משפחתו האדמו"ר רבי יואל מסאטמר והיה למשמשו בקודש לאורך תקופה של 
כ-27 שנה )בתקופת אורשיווא, קראלי וסאטמר(, עד ימי השואה. גם בנו אחריו, רבי אפרים יוסף דוב 
אשכנזי - השני )תרע"ב-תשס"ב(, היה משמשו בקודש ובן-ביתו של האדמו"ר מסאטמר במשך כשישים 
שנה ויד-ימינו בכל העניינים. רבי יוסף היה תלמיד חכם ופיקח מופלג, אדם גדול בחסידות וביראה. 
ערך את ספריו של האדמו"ר מסאטמר בהלכה ובאגדה והוציאם לאור. ראה בהקדמתו לשו"ת "דברי 

יואל".
מ דף. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרע בדף המגן, משוקם בהדבקת נייר ונייר דבק. בלאי 

קל. סימני עש קלים. חותמות, חתימות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300 
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231. מגלה עמוקות - פיורדא, 
דוד  רבי  של  העותק   - תנ"א 
גיסו  בוקאווסק,  אב"ד  שפירא 

של האדמו"ר מסאטמר

אופנים  רנ"ב  עמוקות,  מגלה  ספר 
עפ"י  "ואתחנן"  תפלת  לביאור 
הקבלה, מהגאון רבי נתן נטע שפירא 
הקבלה  תורת  ואבי  קראקא  אב"ד 
תנ"א  פיורדא,  אשכנז.  בארצות 

]1691[. מהדורה שניה.
שפירא  "דוד  רבי  של  חותמות 
פה  ואב"ד  רב   - זצ"ל  בהגה"צ 
בקאווסק". רישומי בעלות וחותמות 
נדבת  רישום  השער  בצד  שונות. 
בית  ספריית  לאיזו  ]כנראה  הספר 
טיטלבום  יואל  "נדבת  מדרש[: 
שהנדבן  ]יתכן  הספרי----"  בשביל 
המוזכר ברישום הוא גיסו של ר' דוד, 
אב"ד  טייטלבום  יואל  רבי  הגה"ק 
ב"יואל  מדובר  אולי  או  סאטמר, 
המשפחה  מבני  אחר  טיטלבום" 
בשער  עתיקות  חתימות  הענפה[. 
בין  מחוקות(,  )רובן  הספר  ובדפי 

החתימות חתימה מתמשכת בכותרות כמה דפים: "אהרן וואלף טער--".
של  בנו  תפז-תפח(,  עמ'  א',  לחסידות,  אנצ'  )תרל"ח-תרפ"ד,  בוקאווסק  אב"ד  שפירא  דוד  רבי  הגה"ק 
בנו  סו-סז,  עמ'  ג',  לחסידות,  אנצ'  )תר"ו-תרס"ח,  בוקאווסק  אב"ד  יהודה שפירא  מאיר  רבי  האדמו"ר 
של האדמו"ר בעל "צמח דוד" מדינוב ונכדו של בעל "בני יששכר" מדינוב(. בזיווגו הראשון היה רבי דוד 
שפירא חתן האדמו"ר רבי יהושע מדז'יקוב בעל "עטרת ישועה", ובזיווגו השני היה חתן האדמו"ר מסיגט 
רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים בעל "קדושת יום טוב", והיה גיסם של האדמו"רים רבי חיים צבי 
מסיגט בעל "עצי חיים" ורבי יואל אב"ד סאטמר. משנת תרס"ט כיהן כאדמו"ר ורב בבוקאווסק על מקום 
אביו. במלחמת העולם הראשונה גלה להונגריה. לאחר המלחמה התיישב בסאנוק, בה הקים מחדש את 

בית מדרשו, והנהיג עדה גדולה של חסידים ואנשי מעשה.
בינוני.  )גודל הדפים אינו אחיד(. מצב  18.5-19.5 ס"מ  נכרכו שלא במקומם(.  נט-סד  )דפים  ]2[, קב דף 
כתמים וכתמי דיו. קרעים, בלאי, סימני עש, קרעים חסרים וחיתוך דפים עם פגיעה בטקסט )משוקמים 

בהדבקות נייר(. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $300

למברג,   - שלמה  מגיני  ספר   .230
אריה  פנחס  רבי  של  העותק   - תקע"ו 

כהנא-ראפפורט מסאמוטער

ספר מגיני שלמה, חידושים על הש"ס, ויישוב 
רבי  מאת  רש"י,  על  התוספות  בעלי  קושיות 

יהושע מקראקא. למברג, תקע"ו 1816.
כהנא-ראפפורט  אריה  פנחס  רבי  של  העותק 
ובדף  המגן  בדף  בעלות  רישומי  מסאמוטער. 
הקצין  הנגיד  המופלג  להרבני  "שייך  השער: 
כהנא  ארי'  פנחס  מו"ה  לשבח  המפורסם 
המופלג  להרבני  "שייך  מאוהעל";  ראפאפורט 
ראפאפורט  כהנא  ארי'  פנחס  ר'  החריף... 
מאוהעל - הנקרא בפי כל ר' פנחס סאמוטער". 
בדף השער, רישום בעלות נוסף של נכדו רבי 
מאיר אליעזר הכהן ראפפורט-הארטשטיין "בן 
בנו החכם השלם... מו"ה אברהם אבלי הכהן 

זצלה"ה. פה אויהעל יע"א". 
מסאמוטער  כהנא-ראפפורט  אריה  פנחס  רבי 
אוהעל-סיגט.  חסידות  מזקני  תר"ג(,  )נפטר 
תוקע"  כ"בעל  שימש  בתורה.  ומופלג  צדיק 
באוהעל.  משה"  "ישמח  בעל  האדמו"ר  של 
הספר  מו"ל  הכהן,  אבלי  אברהם  רבי  נינו, 
הכהן  נפתלי  רבי  חיי  )קורות  הזהב  שלשלת 

בעל "סמיכת חכמים", מונקאטש תרצ"א( כותב עליו בהקדמה לספר הנ"ל: "היה מפורסם בצדקתו 
וגדלותו בתורה כל כך עד שיספרו עליו מעשים כמו מתלמידי הבעל שם טוב...". האדמו"ר מסיגט 
בעל "ייטב לב" )נכדו של בעל ה"ישמח משה"( מביא דברי תורה בשמו בספרו "ייטב פנים": "שמעתי 
פירושו מהרב ר' פנחס סאמאטער ז"ל בעת שעשה סיום למשניות בע"פ..." )חלק א', דף צב/2; וכן 

מזכירו בחלק ב', דף ו/2(.
]1[, נז דף. 37 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. מספר קרעים. כריכה חדשה.

פתיחה: $500 

230. Meginei Shlomo – Lviv, 1816 – Copy of Rabbi Pinchas Aryeh 
Kahana-Rappaport of Somotor
Meginei Shlomo, Talmudic novellae, resolving difficulties raised by the Baalei 
HaTosafot on Rashi, by R. Yehoshua of Kraków. Lviv, 1816.
Copy of R. Pinchas Aryeh Kahana-Rappaport of Somotor (d. 1843), elder Ujhel-
Sighet Chassid, Shofar blower of the Yismach Moshe of Ujhel (with ownership 
inscriptions). 
[1], 57 leaves. 37 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Several tears. New 
binding.

Opening price: $500
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חסידות - עותקים מיוחסים - ספרים עם חתימות ורישומי בעלות, הגהות בכתב יד והקדשות

עותק   - תק"ג  ונציה,   - דרכים  פרשת  ספר   .232
שאטין  הכהן  העניך  חנוך  רבי  חתימת   - מיוחס 
"החסיד מקאליש" )סביו של האדמו"ר רבי חנוך 
רבי  הגאון  וחותמת  מאלכסנדר(  הכהן  העניך 

ישכר ווינגוט בעל "פתחי שערים"

ספר פרשת דרכים, עשרים ושישה דרושים וקונטרס "דרך 
בעל  רוזאניס  יהודה  לרבי  המצוות,  מנין  על  מצותיך" 

"משנה למלך". ונציה, תק"ג ]1743[. מהדורה שניה.
הכהן  העניך  חנוך  "הק'  האחרון:  העמוד  בראש  חתימה 
שאטין מהענויא]?[" - כפי הנראה, חתימתו של רבי חנוך 
בערך- )תק"כ  מקאליש"  "החסיד  שאטין  הכהן  העניך 
שאטין  הכהן  יוזפא  יוסף  רבי  של  בנו  תקנ"ח,  לפני  נפטר 
הכהן  שמואל  רבי  המהרשש"ך  של  ונינו  מפרנקפורט, 
שאטין מפרנקפורט בעל "כוס הישועות"(. כותבי תולדותיו 
בהנאו  שגדל  יתכן  אבל  בפרנקפורט,  שנולד  מציינים 
הסמוכה לפרנקפורט דמיין. נתפרסם משחר נעוריו כעילוי 
גאוני וירא שמים. נשא לאשה את הצדקנית חיה, בתו של 
הנגיד רבי אפרים פישל מהעיר קאליש שבפולין. רבי חנוך 
ונודע  העניך התגורר בעיר קאליש למעלה מעשרים שנה 
היום  כל  ישב  חרדו לשמו.  רבים  קדוש אשר  ואיש  כגאון 
מעוטר בטלית ותפילין ומימיו לא יצא מארבע אמות של 
תורה ועבודת השם. למרות גילו הצעיר נודע כאחד מגדולי 
נשיקה"  "במיתת  בפתאומיות  נפטר  בדורו.  המקובלים 

בהיותו בגיל 38, וכששמע ה"חוזה מלובלין" על פטירתו בדמי ימיו, נאנח ואמר: "חבל שלא הצטרף אלינו, כי אז והיינו 
שומרים לבל ישרף בעבודת השם שלו" )ספר אלכסנדר, עמ' 14(. 

נכדו - שנקרא על שמו - הוא האדמו"ר המפורסם רבי חנוך העניך הכהן לוין מאלכסנדר )תקנ"ח-תר"ל(, בן בתו הרבנית 
שרה חנה )נפטרה בשיבה מופלגת בשנת תרכ"ג - בבית בנה האדמו"ר(. האדמו"ר רבי יחזקאל מקוזמיר )תקל"ב-תרט"ז( 
אמר פעם לרבי חנוך מאלכסנדר, כי "הכרתי את סבך רבי חנוך העניך מקאליש, הלואי שתגיע פעם למחצית מדרגות 

הקדושה שלו" )ספר אלכסנדר, שם, עמ' 14(.
בעמוד השער ובעמוד האחרון, חותמות וחתימות נוספות )מכותבים שונים(. ביניהן הקדשה עצמית, בה נכתב: "ניתן 
יצ"ו",  וואלף  זאב  "הק' אהרן בלא"א כמה"ו בנימין  נ"י". חתימות:  ידידי הרבני מ' חנוך  הוא לי במתנה מאת ש"ב 

ורישומים נוספים.
חותמת: "ה"ה ישכר במוהרי"ל נ"י בקויל" - כפי הנראה, חותמתו של רבי ישכר ב"ר יהודה ליב ווינגוט מקאליש )תקמ"ט-
אצל  היה   12 בגיל  בדורו.  פולין  רבני  מגדולי  היה  ישכר  רבי  קויל.  אב"ד  סג"ל  אפרים  רבי  של  חתנו  שהיה  תרי"ב(, 
המגיד מקוז'ניץ שפלפל עמו בסוגיא עמוקה, וציוה לאביו לשלחו ללמוד אצל רבי חיים אויערבאך )בעל "דברי משפט"(. 
כיהן ברבנות בערים סאמפאלנא, פלונסק, קוואהל, סטריקוב וצנסטחוב. בעל "פתחי שערים" ו"שער הלקוטות". רבים 

מצאצאיו כיהנו ברבנות בערי פולין.
]2[, עו דף. 25.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קרעים קטנים בפינות דף השער ומספר דפים נוספים. חותמות. 

כריכה ישנה.
בעמוד האחרון, רשיון להדפסת הספר, מאת "ראשי ומנהיגי המדינה" ]"ועד קטן"[, ויניציאה, ו' תמוז תק"ב. 

פתיחה: $500 

231. Megaleh Amukot – Fürth, 1691 – Copy of R. David 
Shapiro Rabbi of Bukovsk, Brother-in-Law of the Rebbe of 
Satmar
Megaleh Amukot, 252 kabbalistic interpretations of the prayer of 
VaEtchanan, by R. Natan Nata Shapiro Rabbi of Krakow. Fürth, 
1691. Second edition. 
Stamps of R. "David Shapiro… – Rabbi of Bukovsk". Various 
ownership inscriptions and stamps. Inscription: "Donated by Yoel 
Teitelbaum for ---" (the donor mentioned in this inscription may 
be Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar, or a different family member 
named Yoel Teitelbaum). 
R. David Shapiro Rabbi of Bukovsk (Bukowsko; 1878-1924), brother-
in-law of the Atzei Chaim of Sighet and Rebbe Yoel of Satmar. 
[2], 102 leaves (leaves 59-64 bound out of place). 18.5-19.5 cm (leaf 
size varies). Fair condition. Stains. Ink stains. Tears, wear and 
worming, marginal open tears and trimming of margins, with 
damage to text (repaired with paper). Stamps. New binding.

Opening price: $300
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 - תרי"ג  לבוב,   - )ראזדאל(  התורה  עמוד  ספר   .233
מהדורה ראשונה - העותק של רבי יעקב טויבש אב"ד 

זידיטשוב ויאסי, חתן המחבר 

מאת  והחסידות,  הקבלה  בדרך  מאמרים  התורה,  עמוד  ספר 
הרה"ק רבי יהודה צבי אייכנשטיין אב"ד ראזדאל, חתן האדמו"ר 
רבי צבי הירש מזידיטשוב. לבוב, ]תרי"ג[ 1853. מהדורה ראשונה. 

הסכמת האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז.
העותק של חתן המחבר רבי יעקב טויבש אב"ד זידיטשוב ויאסי. 
"שייך להרב הגאון הגדול  רישומי בעלות וחתימות בדף השער: 
החריף ובקי בנגלה ובנסתר... מו"ה יעקב טויבש שליט"א האבד"ק 
יאסס והגליל חתן הרה"ק בעל ספר הקדוש הזה"; "...כבוד קדושת 

הרב הגאון מו"ה מנחם מסאנז נ"י...".
חתן המחבר - הגאון רבי יעקב טויבש )תקע"ח בערך-תר"ן, אוצר 
הרבנים 9642(, בנו הרביעי של רבי אהרן משה טויבש אב"ד יאסי 
בעל ה"קרני ראם". נשא לאשה את הרבנית מרים בת הרב הקדוש 
שלפנינו(,  הספר  )מחבר  מראזדאל  אייכנשטיין  צבי  יהודה  רבי 
מפורסם,  גאון  מזידיטשוב.  הירש  צבי  רבי  האדמו"ר  של  נכדתו 
מגדולי הרבנים החסידיים בדורו. בתחילה כיהן כאב"ד זידיטשוב 
ומשנת תרכ"ח חזר לעיר יאסי לכהן ברבנות והיה אחד משלשת 
)השניים  הגדולה  בעיר  הרבנות  עניני  את  יחד  שניהלו  הרבנים 
האחרים היו: רבי שמואל שמלקא טויבש אב"ד העיר ורבי ישעיה 
טויבש היה מדייני העיר  יעקב  רבי  שור בעל ה"כליל תפארת"(. 
בקשרי  עמד  האדום"[.  ]"הגשר  פודול-ראש  שכונת  של  ורבה 
חיים"  ה"דברי  מברודי,  קלוגר  רבי שלמה  דורו:  גדולי  עם  שו"ת 
ה"דברי  בעל  של  במכתבו  ועוד.  מלבוב  יצחק"  ה"בית  מצאנז, 
חיים" מצאנז, שנתפרסם ב"קול יעקב" )צ'רנוביץ', תרל"ב - אודות 
בקול  "לשמוע  יש  כי  כותב  הוא  בבוטשאטש(,  הרבנות  מחלוקת 

מח' ]מחותני[", כשכוונתו לרבי יעקב טויבש. 
הרב  בת  "שרה  המחבר,  מאלמנת  מכתב  מודפס  הספר  בסוף 
יצ"ו",  מזידיטשוב  זצוק"ל  הירש  צבי  הקדוש המפורסים מהור"ר 
האשה  היא  זצוק"ל,  הקדוש  אדוננו  בת  "דברי  הכותרת:  עם 
הביאה  אשר   - זצוק"ל  הקדוש  המחבר  הרב  אלמנת  הנעצבת 

מחברת הלז לבית הדפוס".
]1[, פט, צב-צג דף. 24.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש 
רבים, עם פגיעות קלות בטקסט. רישומים בכתב-יד בשער ובעמוד 

האחרון. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 465.

פתיחה: $300 

232. Parashat Derachim – Venice, 1743 – 
Important Ownership – Signature of Rabbi 
Chanoch Heinich HaKohen Schotten "Chassid 
of Kalisch" (Grandfather of Rebbe Chanoch 
Heinich HaKohen of Alexander) and Stamp 
of Rabbi Yissachar Weingott Author of Pitchei 
She'arim
Parashat Derachim, twenty-six homiletics and 
Derech Mitzvotecha on the enumeration of the 
mitzvot, by R. Yehuda Rosanes author of Mishneh 
LaMelech. Venice, 1743. Second edition. 
Signature at top of final page: "Chanoch Heinich 
HaKohen Schotten of Hanau[?]" – presumably the 
signature of R. Chanoch Heinich HaKohen Schotten, 
the "Chassid of Kalisch" (ca. 1760 – d. before 1798; 
son of R. Yosef Yozpe HaKohen Schotten of Frankfurt 
and descendant of the Maharsheshach R. Shmuel 
HaKohen Schotten of Frankfurt, author of Kos 
HaYeshuot). He is recorded as having been born 
in Frankfurt, yet he may have grown up in Hanau, 
which is close to Frankfurt. For over 20 years he 
lived in Kalisch, where he devoted himself entirely 
to Torah study. He was renowned as a holy man and 
one of the leading kabbalists in his times.
His grandson, named after him, was Rebbe Chanoch 
Heinich HaKohen Levin of Alexander (1798-1870). 
Additional stamps and signatures, including the 
stamp "Yissachar son of R. Y.L. in Koil" – presumably 
the stamp of R. Yissachar Weingott, son of R. Yehuda 
Leib of Kalisch and son-in-law of R. Efraim Segal 
Rabbi of Koil. A leading Polish rabbi in his times. 

232b

Author of Pitchei She'arim and Shaar HaLekutot. 
[2], 76 leaves. 25.5 cm. Fair-good condition. Stains 
and wear. Small tears to corners of title page and 
several other leaves. Stamps. Old binding.

Opening price: $500
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234. ספר תורת הבית הארוך - וינה, תקע"א - העותק של האדמו"ר הנודע רבי מרדכי לייפער מנדבורנה )רבי 
מרדכל'ה( - חתימת יד קודשו - חתימות ורישומי בעלות של צאצאיו האדמו"רים

 - אדרת  בן  שלמה  רבינו  מאת  הארוך,  הבית  תורת  ספר 
הרשב"א, עם משמרת הבית להרשב"א ועם בדק הבית מאת 

רבינו אהרן הלוי - הרא"ה. וינה, ]תקע"א 1811[.
העותק של האדמו"ר הנודע הרה"ק רבי מרדכי לייפער אב"ד 
נדבורנה )רבי מרדכל'ה(. בדף המגן הקדמי חתימת יד קודשו: 

"מרדכי לייפער אבד"ק נאדברנא יע"א". 
לייפער  משה  אהרן  רבי  האדמו"ר  לבנו,  בירושה  עבר  הספר 
אחד  של  בעלות  רישום  האחורי  המגן  בדף  מז'לין-לאנצוט. 
נדפס  הרשב"א  "זה  לו:  שייך  היה  שהספר  הכותב  מצאצאיו 
מרן  הגאוה"ק  א"ז  מכ"ק  בירושה  והוא  לפ"ק,  תקע"א  בשנת 
רא"ם ]=רבי אהרן משה[ זצלל"ה זי"ע אבד"ק זאלין יצ"ו מ"כ 

]=מנוחתו כבוד[ בלאנצוט יצ"ו".
נוספים,  דפים  ובמספר  השער  בדף  וכן  הקדמי,  המגן  בדף 
מסלוטפינא  רוזנבוים  בער  ישכר  יעקב  רבי  האדמו"ר  חתימת 
)נכד האדמו"ר רבי מרדכי מנדבורנה, וחתן דודו האדמו"ר רבי 
אהרן משה מז'לין-לאנצוט(: "זה הספר שייך ליד הצעיר יעקב 
ישכר בער ראזינבום בהרב הצדיק הקדוש המפורסים מוהר"ר 

מאיר זצללה"ה זי"ע ]מקרעטשניף[".
האדמו"ר המפורסם הרה"ק רבי מרדכי לייפער אב"ד נדבורנה 
בעל  הקודש,  רוח  בעל  קדוש,  אלוקים  איש  )תקפ"ג-תרנ"ה(, 
האדמו"ר  של  בנו  היה  בדורו.  מפורסם  ישועות  ופועל  מופת 
מאיר  רבי  הרה"ק  של  אחיו  ונכד  מנדבורנה,  בער  ישכר  רבי 
מפרימשלן ותלמידו המובהק. מגיל צעיר גדל בביתו של דודו 
ידי  על  לאדמו"ר  והוכתר  נסמך  תר"ט  בשנת  מאיר.  רבי  זקנו 
מרוז'ין,  ישראל  רבי  הרה"ק  ידי  ועל  מאיר  רבי  הגדול  דודו 
שסמכוהו בסמיכה רבה למנהיג בישראל. הרה"ק מרוז'ין אמר 
עליו שהשכינה שורה עליו. עד שנת תר"ל בקירוב כיהן ברבנות 
נדבורנה ומאז ואילך התגורר בערים שונות, ביניהן מארמרוש, 
היו  הנהגותיו  ובישטנא.  חוסט  קרעסטיר,  ברגסז,  קיווישאד, 
)עד  השבוע  ימות  רוב  אטומים  היו  ביתו  חלונות  מופלאות, 
ערב שבת אחרי חצות היום(, והיה עוסק בתורה לאור הנר אף 
יוצא למסעות ארוכים, שאותם  בשעות היום. מידי פעם היה 
למרות  וזאת  הצהריים,  אחר  שבתות  בערבי  רק  מתחיל  היה 
הקפדתו לקבל שבת בשעה מוקדמת. את השבת היה מוציא רק 

עם שחר יום ראשון. תפילותיו היו נערכות בשעות מאוחרות 
וכמכניס  עצום  צדקה  כבעל  נודע  ארוכות.  שעות  ונמשכו 
אורחים. כוחות רבים וזמן רב השקיע בעבודת הצדקה והחסד. 
צדיקי דורו העריצוהו מאד. היה מרבותיו של הרה"ק המפורסם 
רבי ישעיה מקרעסטיר. בכתבה שנכתבה עליו בעיתון היהודי 
בין  מתואר  הוא  פטירתו,  לאחר  כשבוע  צייטונג"  "סיגעטער 
מאירות  תמיד  אלקים,  מלאך  כתואר  היה  "תוארו  היתר: 
וצהובות בזוהר רב, עד כי הוטל אימה על כל רואיו...". אמרות 
וסיפורי  תר"ס(,  )סיגט  מרדכי"  "מאמר  בספר  נדפסו  קודשו 
מופתיו וישועותיו הרבים נדפסו בספרים "גדולת מרדכי" )סיגט 
כל  הם  צאצאיו  תרפ"ז(.  )ברגסז  מרדכי"  ו"תפארת  תרנ"ה( 

אדמו"רי נדבורנה וקרעטשניף, על ענפיהם הרבים.
)נפטר  מז'לין-לאנצוט  לייפער  משה  אהרן  רבי  האדמור  בנו, 
תרפ"ו, אנצי' לחסידות, א, עמ' קצו-קצז(. משנת תרנ"ה מילא 
את מקום אביו באדמו"רות בעיר ז'לין. בשנת תרע"ב התיישב 
"לאנצוט  בספר  מסופר  )כך  לפתחו  והמונים שיחרו  בלאנצוט, 
בספר  אך   .65 עמ'  יהודית",  קהילה  של  וחורבנה  חייה   -
"אספקלריה המאירה", ב, עמ' תרי, מספר הרב מרדכי גרליץ, 
שכבר בחיי אביו התמנה רבי אהרן משה לרבנות העיר ז'לין, 
יתפרסם  שלא  כדי  אביו,  בקשת  לאור  מהרבנות  התפטר  אך 
בכח תורתו, ועל פי בקשת אביו הוא עבר להתגורר בלאנצוט 
ובתפלה כשהוא  עוד בחייו(. מרבית שעות היום עסק בתורה 
מעוטר בטלית ותפילין. היה צם משבת לשבת. התפרסם כבעל 

מופת ופועל ישועות, בפרט בריפוי חולים. 
בשואה,  )נספה  רוזנבוים  בער  ישכר  יעקב  רבי  האדמו"ר 
רבי  בנו של האדמו"ר  היה  עמ' שח-שט(,  ב,  אנצי' לחסידות, 
רבי  האדמו"ר  של  )מבניו  מקרעטשניף  לייפער-רוזנבוים  מאיר 
מרדכי מנדבורנה(, וחתן דודו האדמו"ר רבי אהרן משה. כיהן 
כאדמו"ר בסלוטפינא שבחבל מרמרוש. משם עבר לסיגט בירת 

מחוז מרמרוש.
קכב דף. 34 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמי רטיבות גדולים בכל 
מהדפים.  בחלק  עש  סימני  השער.  בדף  קרעים  הספר.  דפי 

כריכה ישנה פגומה. שדרת עור ישנה.

פתיחה: $2000 

233. Amud HaTorah (Rozdil) – Lviv, 1853 – First 
Edition – Copy of R. Yaakov Taubes, Rabbi of 
Zidichov and Yas, Son-in-Law of the Author
Amud HaTorah, kabbalistic and Chassidic essays, by R. 
Yehuda Tzvi Eichenstein Rabbi of Rozdil, son-in-law of 
R. Tzvi Hirsh of Zidichov. Lviv, 1853. First edition. 
Copy of the author's son-in-law – R. Yaakov Taubes 
Rabbi of Zidichov and Yas (Iași; ca. 1818-1890), a leading 
Chassidic rabbi in his times. He exchanged halachic 
correspondence with the Torah leaders of his generation 
– R. Shlomo Kluger, the Divrei Chaim of Sanz and others. 
Ownership inscriptions and signatures on title page. 
The book was brought to print by the author's widow.
[1], 89, 92-93 leaves. 24.5 cm. Good-fair condition. Stains. 
Significant worming, slightly affecting text. Handwritten 
inscriptions on title page and final page. New leather 
binding.
Stefansky Chassidut, no. 465.

Opening price: $300

233
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234. Torat HaBayit HaAroch – Vienna, 1811 – Copy of 
Rebbe Mordechai Leifer of Nadvorna (R. Mordchele) 
– With His Signature – Signatures and Ownership 
Inscriptions of the Rebbe's Descendants
Torat HaBayit HaAroch, by R. Shlomo ben Aderet – the Rashba, 
with Mishmeret HaBayit by the Rashba and Bedek HaBayit by 
R. Aharon HaLevi – the Ra'ah. Vienna, [1811].
Copy of Rebbe Mordechai Leifer of Nadvorna (R. Mordchele), 
with his signature on the front endpaper: "Mordechai Leifer, 
rabbi of Nadvorna".
The book was inherited by his son, Rebbe Aharon Moshe Leifer 
of Zolynia-Lantzut, as attested by the ownership inscription 
written by one of his descendants.
Signatures of Rebbe Yaakov Yissachar Ber Rosenbaum of 
Slotfina (grandson of Rebbe Mordechai of Nadvorna).
Rebbe Mordechai Leifer, rabbi of Nadvorna (1823-1895), a holy 
man and prominent wonder-worker. He was raised by his 
great-uncle Rebbe Meir of Premishlan, and was greatly revered 
by the Tzaddikim of his times. 
Rebbe Aharon Moshe Leifer of Zolynia-Lantzut (d. 1926), 
succeeded his father as rebbe. Was renowned for his wonders, 
particularly in curing the sick. 
Rebbe Yaakov Yissachar Ber Rosenbaum (perished in the 
Holocaust), son of Rebbe Meir Leifer-Rosenbaum of Kretchnif 
and grandson of Rebbe Mordechai of Nadvorna. Served as 
rebbe in Slotfina (Maramureș), and later Sighet.
122 leaves. 34 cm. Fair-good condition. Large dampstains on 
all leaves. Tears to title page. Worming to some leaves. Old, 
damaged binding. Old leather spine.

Opening price: $2000
234a234b
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235. Yesod Yosef – Rabbi Yosef of Rovne, Amongst the First 
Disciples of the Maggid of Mezeritch – Minkovitz, 1803 – 
First Edition – Copy of Rebbe Nachum Dov Ber Friedman 
of Sadigura
Yesod Yosef, allusions and numerical values of the Holy Names 
and Sefirot, with kabbalistic homiletics, by R. Yosef Yoske 
HaLevi of Rovne (Rivne), one of the elite and first disciples of 
the Maggid of Mezeritch. Minkovitz, [1803]. First edition.
Copy of Rebbe Nachum Dov Ber Friedman of Sadigura (d. 1883), 
grandson of Rebbe Yisrael of Ruzhin. The title page bears two 
of his stamps (slightly faded), "Nachum Dovber Friedman", and 
a lion emblem in its center, and another – " Minchat Shai" (gift). 
Early signatures on title page. 
[4], 9, 11-88, [1] leaves. 19.5 cm. Good-fair condition. Stains. 
Marginal tears to first two leaves, affecting text of second leaf, 
and tears in several other places, repaired. Worming. Stamps and 
handwritten inscriptions. New leather binding. 
Stefansky Chassidut, no. 232.

Opening price: $800 

235. ספר יסוד יוסף - רבי יוסף מרובנא, מראשוני תלמידי המגיד ממעזריטש - מינקוביץ, תקס"ג - מהדורה ראשונה 
- העותק של האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה 

ספר יסוד יוסף, רמזים וגימטריות על שמות הקודש והספירות, עם דרשות על פי הקבלה, מאת רבי יוסף יוסקא הלוי מרובנא. מינקוביץ, 
]תקס"ג 1803[. מהדורה ראשונה.

המחבר, המקובל הקדוש רבי יוסף יוסקא הלוי מרובנא )נפטר תק"ס, אנצ' לחסידות, ב', עמ' קמט-קנ(, תלמידם של המגיד ממעזריטש ורבי 
מיכל מזלוטשוב. רבי יוסף היה מבחירי וראשוני תלמידיו של המגיד רבי דוב בער ממעזריטש, עוד מהתקופה בה הוא כיהן כמגיד ברובנא. 
המגיד ממעזריטש היה זה שהביאו מטורטשין אל רובנא ומינה אותו שם ל"מגיד", בסיוע חותנו רבי אהרן אב"ד רובנא. באגרת ששלח רבי 
זושא מאניפולי אל "החוזה" מלובלין בשבחו של רבי יוסף, נכתב: "...אודות איש צדיק המפורסם הגדול, החריף ובקי, החסיד הגאון כ"ש 
מוהר"ר יוסף... כבר רצו לקבל אותו לרב אב"ד בכמה קהילות קדושות, ולא רצה... מפני ביטול תורה ותפלה. ואני מכיר אותו שדרכו לישב 
תמיד בהתבודדות ולעסוק בתורה ובתפלה וחסידות ופרישות. גם אחי החסיד המפורסם בוצינא קדישא איש אלקי קדוש יאמר לו, מוהר"ר 

אלימלך מנוחתו שלום, היה מחבבו מאד מאד, גם אמר לי... למעלה ראיתי אותו לבוש לבנים...".
העותק של האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה. בדף השער שתיים מחותמותיו )מעט מטושטשות(: חותמת אחת עם שמו, "נחום 

דובער פרידמאן", וסמל האריה במרכזה; וחותמת נוספת "מנחת שי".
האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה )נפטר תרמ"ג(. נכד האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין. בן האדמו"ר רבי שלום יוסף וחתן האדמו"ר 
רבי אברהם יעקב מסדיגורה. לרבי נחום דובער הייתה ספריה גדולה, ובה 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" )כמו בספר שלפנינו(. 

חתימות עתיקות )לא מזוהות( בראש השער. בדף השני חותמת וחתימת צנזור.
]4[, ט, יא-פח, ]1[ דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים בשולי שני הדפים הראשונים, עם פגיעה בטקסט בדף השני, וקרעים 

משוקמים במספר מקומות נוספים. סימני עש. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 232. 

פתיחה: $800 

תנ"ב  דאודר,  פרקנפורט   - יצחק  עולת  ספר   .236
פרידמן  דובער  נחום  רבי  האדמו"ר  של  העותק   -
מסדיגורה ושל בנו האדמו"ר רבי שלום יוסף פרידמן 

ממלניצא

על  ובדיקות  שחיטות  דיני  תניינא,  מהדורא  יצחק,  עולת  ספר 
ישעיה  בן  יצחק  רבי  מאת  וייל,  המהר"י  של  ההלכות  סדר  פי 
מטארנוגרוד. פרנקפורט דאודר, ]תנ"ב 1692[. בראש השער איור 

האיל בעקידת יצחק, עם הכיתוב: "עולת יצחק".
מסדיגורה.  פרידמן  דובער  נחום  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
"נחום  שמו,  עם  אחת  חותמת  מחותמותיו:  שתיים  השער  בדף 
"קנין  נוספת  וחותמת  וסמל האריה במרכזה;  דובער פרידמאן", 
כספי". ממנו עבר הספר לבנו האדמו"ר רבי שלום יוסף פרידמן 
יוסף  ממלניצא, שחותמתו מופיעה בתחתית דף השער: "שלום 

במוהר"ר נחום דוב פריעדמאנן - מיעלניצא, גאליציען".
האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה )נפטר תרמ"ג(. נכד 
האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין. בן האדמו"ר רבי שלום יוסף וחתן 
האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה. לרבי נחום דובער הייתה 
ספריה גדולה, ובה היו כמה סוגי חותמות. ספרים שקיבל מבית 
אביו נחתמו בחותמת "נחלת אבותי", ספרים שנקנו בכספו נחתמו 
בחותמת  נחתמו  במתנה  שקיבל  וספרים  כספי",  "קנין  בחותמת 

"מנחת שי".
האדמו"ר רבי שלום יוסף פרידמן ממלניצא )תרל"א-תרפ"ז, אנצ' 
לחסידות, ג', עמ' תרצ(, בן רבי נחום דובער פרידמן מסאדיגורא. 
גדול  כבקי  נודע  ללבוב.  עבר  ובהמשך  במלניצא  כאדמו"ר  כיהן 
בענייני רפואה. בנו, רבי משה אהרן ממלניצא, מילא את מקומו 

תחתיו.
]36[ דף. 19 ס"מ. דפים כהים. מצב טוב. מעט כתמים. חותמות. 

כריכת עור חדשה, עם פגמים קלים.

פתיחה: $400 
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237. שער גן עדן - קוריץ, תקס"ג - מהדורה ראשונה - העותק של האדמו"ר רבי 
ישראל שלום יוסף פרידמן ה"פאר ישראל" מבוהוש

ספר שער גן עדן, יסודות תורת הקבלה, מאת רבי יעקב קאפל ליפשיץ ממעזריטש. קוריץ, ]תקס"ג 
1803[. מהדורה ראשונה. עם הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

העותק של האדמו"ר רבי ישראל שלום יוסף פרידמן, בעל "פאר ישראל" מבוהוש. בעמוד השער 
יוסף פרידמאן", עם סמל האריה במרכזה )חותמת מלכותית  מופיעה חותמתו: "ישראל שלום 
של אדמו"רי בית סדיגורא-רוז'ין באותן השנים(. לצד החותמת רישום בכתב-יד של שם לתפילה 
לרבו  במתנה  הספר  את  שנתן  החסיד  של  שמו  הנראה,  )כפי  מרים"  בן  "בצלאל  )כבקוויטל(: 

האדמו"ר(. 
ספרי המקובל רבי יעקב קאפל ממעזריטש, "שער גן עדן" וסידור "קול יעקב", הם ליקוט, עיבוד 

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

בספריהם מספר "שער גן עדן", ובונים את דבריהם על יסודותיו.
1855-1923(, מגדולי  )תרט"ז-תרפ"ג  - האדמו"ר השני מבוהוש  פרידמן  יוסף  ישראל שלום  רבי 
האדמו"רים ברומניה. בנו וממלא מקומו של האדמו"ר הראשון מבוהוש רבי יצחק 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 
ועצותיו,  ברכותיו  את  לקבל  אליו  נסעו  ורבים  מדרשו,  בית  אל  נהרו  רבים  חסידים  בבוהוש. 
מנחם  רבי  חתניו  ידי  על  בוהוש,  בעירו  ישראל"  "בית  ישיבת  את  הקים  רפואה.  בעניני  בפרט 
מנדל פרידמן ורבי יצחק טברסקי. דברי תורתו נדפסו רק בדורנו, בספר "פאר ישראל" )ירושלים, 

תשל"ט-תשס"ט(. 
)בהם כתמי רטיבות(. קרע  נייר כחלחל. מצב טוב-בינוני. כתמים  ]2[, פד דף. 33 ס"מ בקירוב. 
בשולי דף השער, ללא פגיעה בטקסט, משוקם בהדבקת נייר. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט. 

רישומים. רישום צנזורה בשולי עמוד השער. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 588.

פתיחה: $500 

236. Olat Yitzchak – Frankfurt 
an der Oder, 1692 – Copy 
of Rebbe Nachum Dov Ber 
Friedman of Sadigura and 
His Son Rebbe Shalom Yosef 
Friedman of Melnitsa
Olat Yitzchak, Mahadura Tinyana, 
laws of shechitot and bedikot 
following the order of Mahari 
Weil, by R. Yitzchak son of Yeshaya 
of Tarnogród. Frankfurt an der 
Oder, [1692]. Title page headed by 
an illustration of the ram at Akedat 
Yitzchak, with the caption "Olat 
Yitzchak".
Copy of Rebbe Nachum Dov Ber 
Friedman of Sadigura (d. 1883), 
grandson of Rebbe Yisrael of 
Ruzhin. The title page bears two 
of his stamps: one with his name, 
"Nachum Dovber Friedman", and 
a lion emblem in its center, and 
another – "Kinyan Kaspi" (my acquisition). He bequeathed the book to his son Rebbe 
Shalom Yosef Friedman of Melnitsa (Melnytsya-Podilska), whose stamp appears at the 
bottom of the title page: "Shalom Yosef son of R. Nachum Dov Friedman – Melnitsa, 
Galicia".
Rebbe Shalom Yosef Friedman of Melnitsa (1871-1927, Encyclopedia L'Chassidut, III, 
p. 690), son of R. Nachum Dov Friedman of Sadigura. Served as rebbe in Melnitsa and 
later relocated to Lviv. Famed for his knowledge of medical matters. He was succeeded 
by his son, R. Moshe Aharon of Melnitsa.
[36] leaves. 19 cm. Browned paper. Good condition. Few stains. Stamps. New leather 
binding with minor damage.

Opening price: $400
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חסידות - עותקים מיוחסים - ספרים עם חתימות ורישומי בעלות, הגהות בכתב יד והקדשות

238. ספר בירת מגדל עז - ברכות שמים 
 - עמדין  יעקב  רבי  סידור  של  ג'  חלק   -
האדמו"ר  של  העותק   - תרכ"א  למברג, 

רבי ישראל מהוסיאטין

ספר בירת מגדל עז - ברכות שמים, הלכות, מוסר, 
ומגוונים,  וקבלה בנושאים שונים  פולמוס, דרוש 

מאת רבי יעקב עמדין. למברג, ]תרכ"א[ 1861.
מהוסיאטין.  ישראל  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
בדף השער חותמת ספרייתו: "אוצר הספרים של 

ישראל פריעדמאן מהוסיאטין".
האדמו"ר הקדוש רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין 
בארץ  רוז'ין  בית  אדמו"רי  זקן  )תרי"ח-תש"ט(, 
ישראל, היה בנו של האדמו"ר רבי מרדכי פייביש 
מרוז'ין(.  קדישא  הסבא  של  )בנו  מהוסיאטין 
והיה  באדמו"רות,  לכהן  החל  תרנ"ד  משנת 
גדולי  מגדולי האדמו"רים המפורסמים בגליציה. 
הפוסקים בגליציה הסתופפו בצילו, כדוגמת הרב 
אברהם",  וה"מחזה  אריק  מאיר  רבי  מטשיבין, 
העביר  הראשונה  העולם  במלחמת  רבים.  ועוד 
לארץ  עלה  תרצ"ז  בשנת  לווינה.  חצרו  את 
מלא  קדוש  איש  בתל-אביב.  והתיישב  ישראל 
הוד, אשר מסופרים אודותיו סיפורים מופלאים. 
אנשים שנכנסו אליו עם בעיות ומצוקות יצאו עם 

בשורות מפתיעות ומדויקות. ברוח קדשו ראה דברים ברורים בנוגע לנעלם ולעתיד. "לא מעט עובדות 
מסופרות על היותו בו זמנית בשני עולמות, ואף משתתף בבית דין של מעלה בדיון על איש זה או אחר, 
או בקביעת גורלו של העולם..." )הרב ד"ר מאיר צבי גרוזמן, אמרו צדיק, רמת-גן תשס"ו, עמ' 111(. 
ידוע 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. לפי המפורסם, אמר אז כי הצורר לא ישלוט בארץ ישראל.
]176[ דף. מספר דפים נכרכו שלא במקומם ומספר דפים נכרכו הפוך. 22 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. 
פגיעה  דפים, עם  קרעים חסרים במספר  דפים.  ובלאי במספר  קרעים  רטיבות(.  )בהם כתמי  כתמים 

בטקסט. שיקומים בנייר דבק במספר מקומות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300 

237. Shaar Gan Eden – Korets, 1803 
– First Edition – Copy of the Pe'er 
Yisrael, Rebbe Yisrael Shalom 
Yosef Friedman of Bohush 
Shaar Gan Eden, foundations of 
Kabbalah, by R. Yaakov Koppel 
Lifshitz of Mezeritch. Korets, [1803]. 
First edition. With an approbation by 
R. Levi Yitzchak of Berditchev.
Copy of Rebbe Yisrael Shalom Yosef 
Friedman (1855-1923), second rebbe 
of Bohush and author of Pe'er Yisrael, 
with his stamp featuring a lion 
emblem (stamp of the rebbes of the 
Sadigura-Ruzhin dynasty in those 
times). He was the great-grandson of 
Rebbe Yisrael of Ruzhin, and a leading 
Romanian rebbe. 
The books of R. Yaakov Koppel of 
Mezeritch – Shaar Gan Eden and the 
Kol Yaakov siddur, are adapted and 
edited compilations of the writings 
of the Remak, R. Chaim Vital and R. 
Yisrael Sarug, with the addition of 
his own novellae. They were held 
in exceptionally high regard by 
prominent Chassidic leaders, and are 
quoted extensively.
[2], 84 leaves. Approx. 33 cm. Bluish 
paper. Good-fair condition. Stains 
(including dampstains). Marginal tear 
to title page, not affecting text, repaired 
with paper. Worming, slightly 
affecting text. Inscriptions. Censorship 
inscription on title page. New leather 
binding.
Stefansky Chassidut, no. 588.

Opening price: $500
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239. Nachalat Shiva – Königsberg, 1859-1860 – 
Important Ownership, Family of the Rebbes of 
Shidlov-Apta and Radomsk
Nachalat Shiva, laws of legal documents, divorce 
and marriage, by R. Shmuel son of R. David HaLevi. 
Two parts. Königsberg, [1859-1860]. 
Various signatures, inscriptions and stamps.
This copy was passed down in the family of the 
rebbes of Shidlov-Apta and their descendants, the 
rebbes of Radomsk. Many stamps of Rebbe "Meir 
David Mordechai son of the rabbi of Apta". On the 
title page, signatures of his son-in-law R. Moshe 
Elimelech HaKohen Rabinowitz of Radomsk. Many 
stamps of R. Menachem Eliezer Fränkel of Radomsk, 
son-in-law of R. Moshe Elimelech, and an inscription 
with his signature on the second title page, in which 
he testifies that he received the book as an inheritance 
from his father-in-law.
[2], 3-136 leaves; [1], 2-52, [1] leaves. 24 cm. Good-
fair condition. Many stains and wear. New binding, 
damaged.

Opening price: $500

שידלוב-אפטא  אדמו"רי  במשפחת  בירושה  שעבר  מיוחס  עותק   - תרי"ט-תר"ך  קניגסברג,   - שבעה  נחלת   .239
ורדומסק

ספר נחלת שבעה, דיני שטרות, גיטין וקידושין, מאת רבי שמואל 
ב"ר דוד הלוי. שני חלקים. קניגסברג, ]תרי"ט-תר"ך 1859-1860[.

חתימות וחותמות בעלות שונות ורישומים מכותבים שונים. 
שידלוב-אפטא  אדמו"רי  במשפחת  בירושה  עבר  זה  עותק 
של  רבות  חותמות  רדומסק.  אדמו"רי  ממשפחת  וצאצאיהם 
האדמו"ר רבי "מאיר דוד מרדכי בהרב ז"ל מאפטא". בדף השער, 
מרדומסק.  רבינוביץ  הכהן  אלימלך  משה  רבי  חתנו  חתימות 
רבי מנחם אליעזר   - רבי משה אלימלך  רבות של חתן  חותמות 
פרנקל מרדומסק. בשער חלק שני מופיע רישום בחתימתו: "הק' 
יהושע  מוה"ר  בהרב  פרענקל  תאומים  אליעזר  מענדיל  מנחם 

העשיל זצל"ה", בו כותב שקיבל את הספר מירושת חותנו.
האדמו"ר הקדוש רבי מאיר דוד מרדכי בידרמן )נפטר אייר תרל"ג(, 
בנו של האדמו"ר רבי יעקב בידרמן מאפטא )תקס"ו-תרי"ח(. רבי 
מאיר דוד מרדכי נקרא על שם שלשת הסבים הגדולים של אביו 
הקדוש: רבי דוד מלעלוב, רבי מאיר מאפטא בעל ה"אור לשמים" 
תרי"ח  בשנת  אביו  פטירת  לאחר  מסטאבניץ.  מרדכי  רבי  ואחיו 
עבר לעיר שידלוב והקים בה את בית מדרשו. חסידים רבים נהרו 

אליו מרחבי פולין, בהם חסידי לעלוב, שהתקרבו לחצר שידלוב-
אפטא לאחר עליית האדמו"ר רבי משה'לי מלעלוב לארץ ישראל 

בשנת תרי"א.
אחד מחתניו היה הרה"ק רבי משה אלימלך הכהן רבינוביץ )תר"ד-

תשרי תרנ"ב(, איש גדול בתורה ובחסידות, מבניו הקדושים של 
האדמו"ר הרה"ק בעל "חסד לאברהם" מרדומסק. לחצר שידלוב-

אפטא-לעלוב היו קשרים רבים עם חצר חסידות רדומסק, ולאחר 
פטירתו של רבי מאיר דוד מרדכי התקרבו רבים מחסידי שידלוב 

להסתופף בצילם של אדמו"רי רדומסק.
מנחם  רבי  היה  מרדומסק  הכהן  אלימלך  משה  רבי  של  חתנו 
אליעזר פרנקל מגרודז'יסק, גאון מופלג בתורה ובחסידות, בן-בתו 
רדומסק,  בית  )מלכות  מחנצ'ין  שמואל  חיים  רבי  האדמו"ר  של 

עמ' 472(.
]2[, 3-136 דף; ]1[, 2-52, ]1[ דף. 24 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים 

רבים ובלאי. כריכה חדשה, פגומה.

פתיחה: $500 

238. Birat Migdal Oz – Birkot Shamayim – Part 
III of Rabbi Yaakov Emden's Siddur – Lviv, 
1861 – Copy of Rebbe Yisrael of Husiatyn
Birat Migdal Oz – Birkot Shamayim, laws, ethics, 
polemic, homiletics and kabbalah on various topics, 
by R. Yaakov Emden. Lviv, 1861.
Copy of Rebbe Yisrael of Husiatyn, with the stamp of 
his library: "Library of Yisrael Friedman of Husiatyn".
Rebbe Yisrael Friedman of Husiatyn (1858-1948), last 
grandson of Rebbe Yisrael of Ruzhin. Immigrated 
to Eretz Israel in 1937, and settled in Tel Aviv. He 
is famous for his prayers at the gravesite of the Or 
HaChaim during WWII, when he declared that the 
Nazis would not succeed in conquering Eretz Israel. 
[176] leaves. Several leaves bound out of sequence, 
and several bound upside-down. Approx. 22 cm. 
Good-fair condition. Stains (including dampstains). 
Tears and wear to several leaves. Open tears to 
several leaves, affecting text. Tape repairs in several 
places. New leather binding. 

Opening price: $300 
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240. Regel Yesharah (Dinov) – Lviv, 1858 – First 
Edition – Copy of the Divrei Shmuel of Slonim, 
and His Son Rebbe Yissachar Leib Weinberg of 
Slonim
Regel Yesharah, kabbalistic concepts in alphabetical 
order, by Rebbe Tzvi Elimelech Shapiro Rabbi of 
Dinov, author of Bnei Yissaschar. [Lviv, 1858]. First 
edition.
Important ownership – this book belonged to Rebbe 
Shmuel Weinberg of Slonim, author of Divrei Shmuel, 
and his son Rebbe Yissachar Leib, as the stamps on 
the title page and endpaper attest: "From the estate 
of my father Rebbe Sh. of Slonim, Yissachar Leib 
Weinberg".
Rebbe Shmuel Weinberg of Slonim, author of Divrei 
Shmuel (1850-1916), grandson and close disciple of 
the Yesod HaAvodah.
His eldest son, Rebbe Yissachar Leib Weinberg (1873-
1928), succeeded him as rebbe in Slonim. 
47, [5] leaves. 25 cm. Printed in part on greenish 
paper. Good condition. Stains (including dampstains). 
Marginal wear, small tears and damage to several 
leaves. Stamps. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 534.

Opening price: $400

ויינברג, בעל ה"בית אברהם. ידידות נפש עזה שררה בין האחים, 
כחכם  נודע  זה.  לצד  זה  ביחד,  "טיש"  ניהלו  אף  הם  ולעתים 
לכולם.  פנים  ומאיר  ישראל  וכאוהב  העולם,  בענייני  אף  ופיקח 
האדמו"רים  האחים  על  אמר  מליובאוויטש  הריי"ץ  האדמו"ר 
מסלונים, שהכירם עוד בגיל צעיר, שבכל פולין לא מצא כאלה 
אחים קדושים וטהורים. האדמו"ר רבי ישכר ליב נפטר בכ"ח ניסן 
תרפ"ח, והותיר אחריו את בנו רבי אברהם יהושע העשיל )לימים 
האדמו"ר מסלונים-תל אביב; תרנ"ח-תשל"ח, אנצי' לחסידות, א, 

עמ' צה-צו(. 
מז, ]5[ דף. 25 ס"מ. נייר ירקרק )בחלקו(. מצב טוב. כתמים )בהם 
כתמי רטיבות(. בלאי, קרעים קטנים ופגמים בשולי מספר דפים. 

חותמות. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 534.

פתיחה: $400 

240. ספר רגל ישרה )דינוב( - לבוב, תרי"ח - מהדורה 
ראשונה - העותק של האדמו"ר מסלונים בעל "דברי 
ויינברג  ליב  יששכר  רבי  האדמו"ר  ובנו  שמואל" 

מסלונים

ספר רגל ישרה, ערכים בקבלה על פי סדר הא-ב, מאת האדמו"ר 
רבי צבי אלימלך שפירא אב"ד דינוב, בעל ה"בני יששכר". ]לבוב, 

תרי"ח 1858[. מהדורה ראשונה.
עותק מיוחס - הספר שלפנינו היה שייך לאדמו"ר מסלונים רבי 
שמואל ויינברג, בעל "דברי שמואל", ולאחר פטירתו עבר בירושה 
- כפי שמעידות החותמות בדף  ליב  רבי יששכר  לבנו האדמו"ר 
השער ובדף המגן: "מעזבון אאמורהר"ש זלל"ה מסלאנים, ישכר 

ליב וויינבערג".
שמואל"  ה"דברי  בעל  מסלונים,  ויינברג  שמואל  רבי  האדמו"ר 
)תר"י-תרע"ו(, נכדו ותלמידו המובהק של ה"יסוד העבודה". החל 
מתוך  הייתה  הנהגתו  לערך.  תרמ"ד  בשנת  עדתו  את  להנהיג 
אהבה והתמסרות עצומה לצאן מרעיתו. עסק באופן אישי בחינוך 
ובהדרכה רוחנית בקרב צעירים ובני נוער והציל רבים מהם מרדת 
שחת. עסק מרבית ימיו בגיוס כספים עבור בני העליה שב"כולל 
היה  שמואל"  ה"דברי  של  הגדול  חייו  מפעל  בטבריה.  רייסין" 
ומקימי  "אור תורה" בטבריה. היה ממייסדי  ישיבת  הקמתה של 

"אגודת ישראל" בשנת תרע"ב.
דורו,  ואדמו"רי  צדיקי  בצל  רבות  הסתופף  שמואל"  ה"דברי 
כדוגמת ה"דברי חיים" מצאנז והרה"ק רבי מרדכי שרגא פייבוש 
דוד  רבי  הרה"ק  האדמו"ר  אל  לנסוע  בייחוד  הרבה  מהוסיאטין. 
משה מטשורטקוב, אשר שימש לו כרב מובהק בכל ענייניו. ה"דברי 
חיים" מצאנז הפליג פעם בשבחו של ה"דברי שמואל" ואמר עליו 
שנשמה גבוהה כמותו לא הייתה בעולם כבר יותר משלש מאות 
ירושלים תשס"ט,  דלי, מהדורת  בית  לידר,  דוד  יצחק  )רבי  שנה 
עמ' מט-נ(. הגר"ח מבריסק אמר על ידיעת התורה שלו: "יכולים 
ספרי  ספרא  וירושלמי  בבלי  בש"ס  בקי  שהוא  עליו  להעיד  אנו 
על  תעא(.  עמ'  אש,  נטעי  לידר,  אהרן  שמואל  )רבי  ותוספתא" 
שבועות  כששה  הסתופף  שבצעירותו  מסופר  העצומה  התמדתו 
בצלו של האדמו"ר הגה"ק רבי אברהם מטשכנוב, ובמשך ששה 

שבועות אלו הספיק לחזור על כל הש"ס.
)תרל"ג-תרפ"ח,  ויינברג  ליב  יששכר  רבי  האדמו"ר  הבכור,  בנו 
אנצי' לחסידות, ב', עמ' תסו-תסז( כיהן כאדמו"ר בסלונים לאחר 
פטירת אביו בשנת תרע"ו, לצד אחיו הצעיר האדמו"ר רבי אברהם 
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ישעיה  רבי  הצדיק  של  העותק   - ספרים  כרך   .242
מקרעסטיר

כרך הכולל שלושה ספרים: · אגרות ושאלות ותשובות הרמב"ם. 
שירה  פרק  על  פירוש  נחמד,  ספר   ·  .1908 ]תרס"ח[  ווארשא, 
תורה  ליקוטי  הקדמת   ·  .1905 תרס"ה  מונקאטש,  מהמבי"ט. 
והש"ס, מאת האדמו"ר רבי יוסף מאיר ווייס מספינקא. מונקאטש, 

תרע"א ]1911[.
הקדמי,  המגן  בדף  מקרעסטיר.  ישעיה  רבי  הצדיק  של  העותק 
Isaje Steiner Bodrog- שטיינער  "ישעי'  האישית:  חותמתו 

רישום  הרמב"ם  ושו"ת  אגרות  של  השער  בדף   ."Keresztur
בכתב-יד )קצוץ(: "הרב הצדיק ישעי' שטיינער", ורישום בלועזית: 

."Steiner Saje Bodrog-Keresztur"
רישומים שונים בדפי המגן ובדפי הספר, בהם שלוש הגהות עם 
תוכן, מכותבים שונים ]כפי הנראה, כולם לא בכתב-ידו של רבי 

ישעיה עצמו[.
)תרי"ב-תרפ"ב(,  מקרעסטיר  שטיינר  ישעיה  רבי  הקדוש  הצדיק 
תלמידו וממשיך דרכו של האדמו"ר רבי צבי הירש מליסקא בעל 
"אך פרי תבואה". התייתם מאביו בגיל שלוש ומגיל 12 התגדל כבן 
בביתו של רבו הקדוש מליסקא. דבק בחסידות ונסע אל רבי חיים 
הלברשטאם מצאנז ורבי מרדכי מנאדבורנה, אולם עיקר שימושו 
להיות  עצמו  על  קיבל  והוא  מליסקא  הירש  צבי  רבי  אצל  היה 
שמשו של רבי צבי הירש ]גם בתקופת אדמו"רותו כאשר המונים 
"...שהיה  במכתביו:  חותם  היה  אליו  נסעו  הונגריה  רחבי  מכל 
האדמו"רים  גדולי  מליסקא"[.  הצדיק  הרב  אצל  בקודש  משמש 
בדורו העריצוהו, בהם האדמו"ר רבי חיים מצאנז והאדמו"ר רבי 
יששכר דוב המהרי"ד מבעלז ]שאמר עליו כי "מפתח של פרנסה" 
נמצא אצל רבי ישעיה מקרעסטיר[. עשה צדקות לאלפים ורבבות. 
החסד  עמוד  והיה  אורחים,  הכנסת  מצוות  ובגופו  בהידור  קיים 
נהרו  והתפילה בדורו. צדיק עממי מפורסם. מכל רחבי הונגריה 
לרבים  נודע  בעצתו.  לשאול  גויים(  )ואף  יהודים  המוני  לחצרו 
את  שתולין  יש  הזה  היום  עד  קמיעות.  ונותן  ישועות  כפועל 
תמונת פני-קדשו כסגולה להינצל מעכברים, משום מעשה שהיה, 

כמסופר בספר תולדותיו, "ֵמי באר ישעיהו". 
]1[, ב-מח דף; ]כז[ דף; ]1[, ב-כב דף. 19.5 ס"מ. נייר יבש. מצב 
כריכה  נייר.  והדבקות  קלים  קרעים  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני. 

ישנה, עם שדרה חדשה.

פתיחה: $4000 

241. Tur Choshen Mishpat, 
Part II – Warsaw, 1872 
– Signatures of Rebbe 
Moshe David Teitelbaum 
of Laposch – Copy of Rabbi 
Moshe Aryeh Freund, Head 
of the Edah HaCharedit
Tur Choshen Mishpat, part 
II, sections 176-426, with the 
commentaries of the Beit Yosef, 
Bayit Chadash, Darchei Moshe 
and Perisha UDerisha. Warsaw, 
1872.
Two title pages. 
Copy of Rebbe Moshe David 
Teitelbaum Rabbi of Laposch, 
later owned by R. Moshe 
Aryeh Freund head of the Edah 
HaCharedit. Signatures of R. 
Moshe David on both title pages 
and front endpaper. Stamp of 
R. Moshe Aryeh Freund on first 
title page.
Rebbe Moshe David Teitelbaum (1855-1935), 
grandson and close disciple of the Yitav Lev of 
Sighet. Published the works of his ancestors, the 
Yismach Moshe and the Yitav Lev. Served as rabbi of 
Laposch (Tîrgu Lăpuş, present day: Romania) from 
1882, settling in his final years in the United States, 
where he served as rebbe of Volova.
R. Moshe Aryeh Freund (1904-1996), close disciple 
of Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar. Served as 
dayan and posek in Satmar, and as rabbi of Năsăud 
from 1938. After the Holocaust, he immigrated to 
Jerusalem, where he later succeeded the Minchat 
Yitzchak as head of the Edah HaCharedit. He earned 
the reputation of a wonder-worker, and many 
flocked to receive his blessings. 
[2], 221; 108 leaves. Leaf 221 included twice. 38.5 cm. 
Good condition. Stains and creases. Stamps. New 
leather binding.

Opening price: $300

חלק  משפט,  חושן  טור   .241
 - תרל"ב  ווארשא,   - שני 
משה  רבי  האדמו"ר  חתימות 
לאפאש  אב"ד  טייטלבוים  דוד 
אריה  משה  רבי  של  העותק   -
פריינד, גאב"ד ה"עדה החרדית"

סימנים  שני,  חלק  משפט,  חושן  טור 
יוסף,  בית  הפירושים  עם  קעו-תכו, 
בית חדש, דרכי משה, פרישה ודרישה. 

ווארשא, תרל"ב 1872.
שני שערים. 

דוד  משה  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
טייטלבוים אב"ד לאפאש, שהגיע אחר 
כך לרשותו של הגאון רבי משה אריה 
בשני  החרדית".  ה"עדה  גאב"ד  פריינד 
דפי השער מופיעות חתימותיו של רבי 
לאפאש:  אב"ד  טייטלבוים  דוד  משה 
"הק' משה דוד טייטלבוים". בדף הבטנה 
נוספת: "הק' משה דוד  הקדמי חתימה 
השער  בדף  סיגוט".  מפה"ק  טייטלבוים 
פריינד  ארי'  "משה  חותמות:  הראשון 

ראב"ד דקה"י סאטמאר יע"א".
טייטלבוים  דוד  משה  רבי  האדמו"ר 

)תרט"ו-תרצ"ה( היה נכדו ותלמידו המובהק של האדמו"ר ה"ייטב 
על  "תפלה למשה"  יחד את הספר  ערכו  וזקנו  הוא  מסיגט.  לב" 
תהלים מאת זקנם ה"ישמח משה". בשנים תרס"ו-תרס"ח הוציא 
לאור שני כרכים של "ישמח משה" על נ"ך ועניינים נוספים. כמו 
כן, ערך והוציא לאור חלק מספרי זקנו ה"ייטב לב". בשנת תרמ"ב 
התמנה לאב"ד ור"מ בלאפאש )מאדיאר-לאפאש, כיום: רומניה(. 

בסוף ימיו התגורר בארה"ב, שם כיהן כאדמו"ר מוולאווא. 
ישראל  רבי  הגה"ק  בן  )תרס"ד-תשנ"ו(,  פריינד  אריה  משה  רבי 
פריינד אב"ד ראדנא ובהוניאד )נפטר ת"ש( ונכד האדמו"ר הגה"ק 
רבי אברהם יהושע פריינד מנאסוד )תרט"ו-תרצ"ב, בנו של רבי 
משה אריה פריינד ראש הקהל בסיגט בזמן ה"ייטב לב" וה"קדושת 
יואל  רבי  מסאטמר  האדמו"ר  של  הנאמנים  מתלמידיו  יו"ט"(. 
טיטלבוים, כיהן כדומ"צ בסאטמר, ומשנת תרצ"ח כאב"ד נאסויד. 
לאחר השואה עלה לירושלים וכיהן כראש ישיבת סאטמר ומורה 
הוראה בעיר. כיהן כראב"ד "העדה החרדית" ולאחר פטירת בעל 
כצדיק  נודע  "העדה החרדית".  לגאב"ד  נתמנה  יצחק",  ה"מנחת 

ובעל-מופת ורבים הזקוקים לישועות באו להתברך מפיו.
טוב.  מצב  ס"מ.   38.5 פעמיים.  נכרך  רכא  דף  דף.  קח  רכא;   ,]2[

כתמים וקמטים. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300 
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243. משניות קדשים - למברג, תרכ"ט - העותק של האדמו"ר רבי יהושע 
הלברשטאם מדולינא ובנו רבי חיים יצחק אב"ד סלוטפינא שנספו בשואה

משניות, סדר קדשים, עם פירוש רבי עובדיה מברטנורה; תוספות יום טוב; תוספות חדשים; 
תוספות ראשון לציון; משנת רב - מאת רבי ברוך פרנקל תאומים - בעל "ברוך טעם", ועוד. 

למברג, ]תרכ"ט 1869[.
)בנו של  בלוך  ישכר בער  רבי  יששכר", מאת  "בני  נדפסו לראשונה חידושי  זו  במהדורה 
ה"תוספות חדשים" על המשניות(; חידושי "בית שאול", מאת רבי יוסף שאול הלוי נתנזון, 

בעל "שואל ומשיב"; חידושים מאת רבי יעקב צבי יאליש, בעל "מלוא הרועים".
העותק של האדמו"ר רבי יהושע הלברשטאם אב"ד דולינא ושל בנו רבי חיים יצחק אייזיק 
הלברשטאם אב"ד סלוטפינא. בגב השער, חותמת האדמו"ר: "יהושע הלברשטאם, דאלינא". 
בעמוד השער, ובעמודים נוספים, חתימות ורישומי בעלות של בנו: "הק' חיים יצחק אייזיק 
הלברשטאם", "זה שייך להרב הגאון הצדיק מרן חיים יצחק אייזיק האלבערשטאם אבדק"ק 

סלאטפינא שליט"א".
בעמוד השער ולצד חותמת האדמו"ר רבי יהושע הלברשטאם בגב השער, מופיעים רישומי 
קוויטל )כנראה של אחד מחסידיו שהעניק לו את הספר(: "אברהם יעקב בן זיסל לישועה 

כוללת".
בין דפי הספר נמצאה פיסת נייר מודפסת של "חבורה משניות דקלויז סיגעט, סלאטפינא", 
עם מילוי בכתב-יד, עבור "]הר'[ אב"ד שליט"א" ]=רבי חיים יצחק אייזיק אב"ד סלוטפינא[, 

שעלה בחלקו ללמוד את מסכת זבחים )הנמצאת בכרך שלפנינו(.
האדמו"ר רבי יהושע הלברשטאם אב"ד דולינא )תרל"ח - נרצח בשואה(, בנו של האדמו"ר 
רבי משה הלברשטאם מבארדיוב, מצאצאי ה"דברי חיים" מצאנז, וחתנו של האדמו"ר רבי 
יהודה צבי אייכנשטיין מדולינא. החל למלא את מקום חמיו ברבנות ואדמו"רות דולינא 
משנת תרס"ט. "על הרצחו בידי הנאצים כמה גירסות. הוא נשרף בבית המדרש עם כל 
בני המשפחה. לפי נוסח אחר, נתלה ברחבת העיר, הוא ביקש מהרוצחים שיתנו לו לומר 
תפילת 'נשמת', כאשר סיים את התפילה בנוסח זידיטשויב, האיץ בתליין: נו, נו!" )אנצי' 

לחסידות, ב, עמ' נח(.
רבי חיים יצחק אייזיק הלברשטאם )תרנ"ט בערך - נרצח בשואה סיון תש"ד(, חתן האדמו"ר 
בעל "עצי חיים" מסיגט. בנו של האדמו"ר רבי יהושע הלברשטאם מדולינא. בשנת תרפ"ה 
מאות  שמנתה  חשובה  ישיבה  בה  והקים  והגלילות,  סלוטפינא  קהילת  לאב"ד  נתקבל 
תלמידים. נספה בשואה עם קהילתו, אשתו ותשעה מילדיו. שתי בנותיו הגדולות ניצלו 

והקימו משפחות חשובות של רבנים ואדמו"רים בארה"ב.
חותמות בדף השער: "חבורה משניות דק"ק סינעווער".

]1[, ט; קנט דף. 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים רבים. קרעים ובלאי. קרעים חסרים בדף השער 
ובמספר דפים נוספים, עם פגיעה בטקסט במספר מקומות. סימני עש. חותמת. כריכת עור 

חדשה.
מהדורה זו נרשמה חלקית במפעל הביבליוגרפיה. חלק קדשים לא נרשם שם. חלק זה אף 

איננו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.

פתיחה: $300 

242. Three Books Bound Together – 
Copy of Rebbe Yeshaya of Kerestir
Volume comprising three books: · Letters 
and Responsa of the Rambam. Warsaw, 
1908. · Sefer Nechmad, commentary on 
Perek Shirah by the Mabit. Munkacs, 
1905. · Hakdamat Likutei Torah 
VehaShas, by Rebbe Yosef Meir Weiss of 
Spinka. Munkacs, 1911.
Copy of Rebbe Yeshaya of Kerestir. His 
stamp appears on the front endpaper – 
"Yeshaya Steiner – Isaje Steiner Bodrog-
Keresztur". Inscriptions on the title page 
of the first book: "the tzaddik R. Yeshaya 
of Kerestir" (Hebrew, trimmed); "Steiner 
Saje Bodrog-Keresztur".
Various inscriptions, including three 
glosses. 
[1], 2-48 leaves; [27] leaves; [1], 2-22 
leaves. 19.5 cm. Dry paper. Good-fair 
condition. Stains and wear. Minor tears 
and paper repairs. Old binding, with new 
spine. 

Opening price: $4000
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ספר נתיבות המשפט - למברג, תקצ"ו - הגהות   .244
האדמו"ר רבי יהודה'לה הורוויץ מדז'יקוב - חתימות 

רבנים מרומניה

חושן  ערוך  שלחן  על  וביאורים  חידושים  המשפט,  נתיבות  ספר 
ליסא.  אב"ד  לורברבוים  יעקב  רבי  מאת  חלקים,  שני  משפט, 

למברג, ]תקצ"ו[ 1836.
שני חלקים בכרך אחד.

לעומת  ושינויים  השמטות  הוספות,  ישנם  שלפנינו  במהדורה 
בעקבות  נעשו  אלה  שינויים  הספר.  של  הראשונות  המהדורות 
"קצות החושן"  בו הגיב הגאון בעל  נתיבות",  הקונטרס "משובב 
בחלק  המחבר  עליו  והשיג  שהקשה  הרבות  וההשגות  לקושיות 
הראשון של "נתיבות המשפט". קונטרס התגובה "משובב נתיבות" 
בעל  פטירת  לאחר  שנים  )כשלוש  בשנת תקע"ו  לראשונה  נדפס 
ה"קצות"( בסוף הכרך הראשון של ספרו "אבני מלואים". כשהגיע 
שינה  המשפט",  "נתיבות  לבעל  נתיבות"  "משובב  הקונטרס 
המשפט".  "נתיבות  של  הראשון  בחלקו  רבות  פסקאות  המחבר 
על  שכתב  הקושיות  מן  כמה  המקומות  מן  בחלק  השמיט  הוא 
בעל "הקצות", משום שהשתכנע מתשובותיו ב"משובב נתיבות", 
וחיזק  נתיבות"  ה"משובב  דברי  את  דחה  אחרים  ובמקומות 
לראשונה  נדפסו  אלו  שינויים  המשפט".  ב"נתיבות  דבריו  את 

במהדורה שלפנינו. 
בדפי השער ובדפים נוספים, חותמות בעברית ובאותיות לטיניות 
מדז'יקוב:  הורוויץ-הגר  יהודה'לה(  )ר'  יהודה  רבי  האדמו"ר  של 
הגהות  מספר  הספר  בדפי  קלויזענבורג".  דיין  האגער  "יהודא 
)בחלק  יהודה'לה  ר'  של  בכתב-ידו  ארוכות,  חלקן  למדניות, 
לעיין  הרבה  כידוע  בו  מהרש"ם,  לשו"ת  מפנה  הוא  מהגהותיו 
ולכתוב בשולי גליונותיו(. שתי הגהות נוספות מכותב אחר. כפי 

הנראה, ההגהות לא נדפסו.
העותק שלפנינו היה שייך לרבי יחיאל מיכל טוביאס אב"ד וסלוי 
ולחתנו רבי מתתיהו לנדא. בדף המגן שלפני השער, מופיע רישום: 
"הק' יחיאל מיכל טוביש - בהגאון הצדיק המפורסים מאור הגולה 
ומוצד"ק  טוביש אב"ד  מו"ה אהרן משה  בוצינא קדישא כקש"ת 
]=ומורה צדק[ וואסלאי" )כפי הנראה, חלק מהרישום הוא בכתב-

ידו של רבי יחיאל טוביאס וחלק בכתיבה אחרת, אולי בכתיבת 
חתנו:  חתימות  מופיעות  ב',  חלק  ובשער  א'  חלק  בשער  חתנו(. 
מ'  הגולה  מאור  המפורסים  הצדיק  בהגאון  לאנדא  מתתי'  "הק' 

יוסף נ"י אב"ד דק"ק יאסי". 
על השידוך של רבי מתתיהו לנדא עם בתו של רבי יחיאל מיכל 
טוביאס - שנעשה במטרה להשכין שלום במחלוקת הרבנים בעיר 

יאס - ראה מסגרת.

243. Mishnayot Kodashim – Lviv, 1869 – Copy 
of Rebbe Yehoshua Halberstam of Dolina and 
His Son R. Chaim Yitzchak Rabbi of Slotfina, 
who Both Perished in the Holocaust
Mishnayot, Order Kodashim with the commentaries 
of R. Ovadia of Bartenura; Tosafot Yom Tov; Tosafot 
Chadashim; Tosafot Rishon LeTzion; and Mishnat 
Rav by R. Baruch Fränkel Te'omim, author of Baruch 
Taam, and more. Lviv, [1869].
This is the first edition of the Bnei Yissachar novellae 
by R. Yissachar Ber Bloch (son of the Tosafot 
Chadashim on the Mishnayot); the Beit Shaul 
novellae by R. Yosef Shaul HaLevi Nathansohn 
author of Sho'el UMeshiv; and novellae by R. Yaakov 
Tzvi Yolles, author of Melo HaRo'im.
Copy of Rebbe Yehoshua Halberstam Rabbi of Dolina 
and of his son R. Chaim Yitzchak Eizik Halberstam 
Rabbi of Slotfina (Solotvyno), with their stamps 
and ownership inscriptions. Kvittel inscription near 
the stamp of Rebbe Yehoshua (presumably of the 
Chassid who gave him the book).
Rebbe Yehoshua Halberstam Rabbi of Dolina (b. 
1878, perished in the Holocaust), descendant of the 
Divrei Chaim of Sanz. 
R. Chaim Yitzchak Eizik Halberstam (ca. 1899-
1944, perished in the Holocaust), son-in-law of the 
Atzei Chaim of Sighet. He was appointed rabbi of 
Slotfina in 1925, and established a prominent yeshiva 
numbering hundreds of students. 

[1], 9; 159 leaves. 28 cm. Good condition. Many 
stains. Tears and wear. Open tears to title page and 
several other leaves, affecting text in several places. 
Worming. Stamp. New leather binding.

Opening price: $300
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חסידות - עותקים מיוחסים - ספרים עם חתימות ורישומי בעלות, הגהות בכתב יד והקדשות

שידוך השלום

רבי  של  חתימותיהם  מופיעות  שלפנינו  "נתיבות המשפט"  בעותק 

ההשתדכות  על  לנדא.  מתתיהו  רבי  וחתנו  טוביאס  מיכל  יחיאל 

ביניהם מובא הסיפור הבא:

"ברכת  השו"ת  מחבר  מתתיהו(,  רבי  של  )אביו  לנדא  יוסף  רבי 

יוסף", התמנה לרבה של יאסי על פי הוראת רבו המובהק הרה"ק 

רבי ישראל מרוז'ין. לאחר כמה שנים, כשראה שקשה עליו משא 

הרבנות ביאסי, שהיתה עיר גדולה, הזמין רבה של יאסי את ידידו 

רבי אהרן משה טוביאס, בעל ה"קרני ראם", שיכהן יחד עמו ברבנות 

העיר. לאחר בואו של הרב טוביאס ליאסי פרצה מחלוקת קשה בין 

בעניין הלכות מכירת חמץ. שני הרבנים אף הדפיסו  שני הרבנים 

קונטרסים פולמוסיים בעניין זה, האחד כנגד השני. גדולי אותו דור 

היו מעורבים בעניין, כשחלקם מצדדים בצד אחד וחלקם בצד השני. 

המחלוקת נמשכה מספר שנים למרות הנסיונות להשכין שלום בין 

הרבנים. לבסוף נמצא פתרון נפלא: גבירי העיר הציעו ששני הרבנים 

ישתדכו ביניהם ובנו של רבי יוסף לנדא - רבי מתתיהו - ישא את 

מיכל  יחיאל  רבי  בנו  בת   - טוביאס  משה  אהרן  רבי  של  נכדתו 

טוביאס, ועל ידי כך יעשו הצדדים שלום ביניהם. 

החתן, רבי מתתיהו, מספר על פרשת המחלוקת בספר שכתב על 

תולדות אביו, "תולדות יוסף" )ברדיטשוב תרס"ח, דף ח(, וכותב בין 

היתר: "וכמה פעמים השתדלו הגבירים ראשי העיר שיעשו שלום 

התאמצו  תר"ו  שבשנת  עד  הועיל...  ללא  היה  זאת  בכל  ביניהם, 

וישדכו זה עם  והשתדלו מאד הגבירים הנכבדים שיהיו מחותנים 

זה...". 

כרוכה  היתה  השידוך  הצעת  כי  שם  ומספר  מוסיף  מתתיהו  רבי 

בבעיה עקרונית: אמו וחמותו היו קרויות באותו שם: הינדא, ועל 

פי צוואת רבי יהודה החסיד יש להימנע מלהשתדך במקרה כזה. 

הוא מספר כי אביו רבי יוסף שאל אז את רבו המובהק רבי ישראל 

ואמר  השידוך,  לעשות  הקדושה  דעתו  "והסכימה  כך,  על  מרוז'ין 

בפה קדשו: כי הן אינן נקראות בשמן, רק 'רבנית', וכן כל הרבניות 

שבעולם אינן נקראין בשמן, רק 'רבנית', ולכן אין שום קפידא, ומה' 

יצא הדבר ונעשו מחותנים, ומאז והלאה היה השלום ביניהם באמת 

ובתמים".

לפנינו חתימות החתן וחותנו שהשתדכו ב"שידוך השלום". 

רבי  חתנו  )וסלוי(.  ווסלאי  כאב"ד  כיהן  טוביאס  מיכל  יחיאל  רבי 

מתתיהו לנדא כיהן אב"ד פאנזעשט, לעספיץ ופאדיטורק שברומניה, 

מחבר הספרים "תולדות יוסף" ו"תוספת שם".

האדמו"ר רבי יהודה הורוויץ-הגר מדז'יקוב )תרס"ה-תשמ"ט, 
אנצי' לחסידות ב', עמ' ג-ד(, בן האדמו"ר רבי אלטר יחזקאל 
בגרוסוורדיין  התחנך  רופשיץ.  משושלת  מדז'יקוב,  אליהו 
מויז'ניץ,  הגר  ישראל  רבי  האדמו"ר  אמו[  ]מצד  סבו  בבית 
בעל ה"אהבת ישראל", ונשא את בת דודו האדמו"ר רבי חיים 
מאיר הגר מויז'ניץ ]ממנו קיבל את שם המשפחה הגר[. בשנים 
תרצ"ו-תש"ד שימש כדיין ומו"צ בקלויזנבורג. לאחר השואה 
עלה לארץ והתיישב בירושלים, שם כיהן כר"מ בישיבת "בית 
היה  תלמידים.  הרבה  העמיד  ובה  )דושינסקי(,  צבי"  יוסף 
התקבצו  אך  עדה,  להנהיג  סירב  איש".  ל"חזון  מאד  מקורב 
סביבו חסידים ומעריצים רבים. בסוף ימיו התגורר בלונדון ושם 

וכעובד  קדוש,  כאיש  עצום,  כמתמיד  נודע  באדמו"רות.  נהג 
יגע בתורה ביגיעה עצומה. את  ימיו  ה' בדביקות גדולה. כל 
רוב חידושי תורתו בהלכה ואגדה כתב בקיצור נמרץ בשולי 
גליונות ספריו שבספרייתו הגדולה. מחידושיו שנכתבו בשולי 

הגליונות נדפסו סדרת ספרים בשם "גליוני מהר"י".
]1[, קז, ]1[, פט דף. שער נפרד לחלק שני. 39 ס"מ. מצב טוב-

קרעים  הספר.  ברוב  עש  סימני  בלאי.  רטיבות.  כתמי  בינוני. 
דבק  נייר  עם  השער,  בדף  עש  וסימני  קרעים  דפים.  במספר 

מודבק בשוליו הפנימיים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $500 
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245. Responsa of Maharam of Rothenburg – 
Sudylkiv, 1835 – Copy of Rebbe Yechezkel Paneth 
Rabbi of Deyzh, Author of Knesset Yechezkel, and 
His Father Rebbe Moshe Paneth
Responsa of Maharam of Rothenburg. Sudylkiv, [1835].
Copy of Rebbe Yechezkel Paneth Rabbi of Deyzh (Dej), 
author of Knesset Yechezkel, and of his father Rebbe 
Moshe Paneth. Their stamps appear on the title page. 
Rebbe Yechezkel Paneth (1870-1930), prominent 
Hungarian Torah leader. Renowned as a wonder-worker. 
Rebbe Moshe Paneth (1843-1904), third rebbe of Deyzh. 
Chassidim flocked to him and many were saved 
through his prayers and wonders. 
[8], 27; 25; 11, [1] leaves. 36.5 cm. Blue paper. Good-fair 
condition. Stains. Worming. Marginal tears to several 
leaves (including title page), repaired in part with 
paper. Stamps. New leather binding.

Opening price: $300 

סדילקוב,   - מרוטנבורג  מהר"ם  שו"ת  ספר   .245
תקצ"ה - העותק של האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט 
אב"ד דעש, בעל "כנסת יחזקאל", ואביו האדמו"ר 

רבי משה פאנעט

ספר שאלות ותשובות מהר"ם מרוטנבורג. סדילקוב, ]תקצ"ה 
 .]1835

בעל  דעש,  אב"ד  פאנעט  יחזקאל  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
בדף  פאנעט.  רבי משה  אביו האדמו"ר  ושל  יחזקאל"  "כנסת 
דעעש  אבד"ק  פאנעט  "יחזקאל  חותמתו:  מופיעה  השער 
והגליל", וחותמתו של אביו: "משה פאנעט בהגאון מה"ו מנחם 
מענדל זצללה"ה דעעש". לצד חותמתו של ה"כנסת יחזקאל" 

מופיעה חותמת נוספת: "מעזבון כ"ק אאמו"ר זצלה"ה". 
)תר"ל-תר"ץ(,  דעעש  אב"ד  פאנעט  יחזקאל  רבי  האדמו"ר 
מדעש.  צדק"  ה"מעגלי  בעל  האדמו"ר  של  ותלמידו  נכדו 
רבות אל  נסע  בדורו. לאחר חתונתו  הונגריה  וצדיקי  מגדולי 
האדמו"ר בעל ה"דברי יחזקאל" משינווא, שכיבד אותו וקירבו 
ומארוש-אויוואהר,  אהרישאר  בערים  ברבנות  כיהן  מאד. 
העיר  ברבנות  אבותיו  מקום  את  למלא  החל  תרס"ג  ובשנת 
על  ו"נושעו  תפילותיו  בכח  ישועות  שפעל  מופת  איש  דעש. 
וכמה  ידו כמה אלפים מישראל על-ידי תפילותיו הקדושים, 
ענינים אשר לא היה באפשרות שיעשו על-ידי דרך הטבע, רק 
בנס, והכל רק על-ידי רוב קדושתו ותפילותיו הקדושים" )קול 
בוכים, דעש, תר"ץ, עמ' ט(. ספרו "כנסת יחזקאל" על התורה 

נדפס לאחר פטירתו )קלוזש, תרצ"א(.
האדמו"ר רבי משה פאנעט )תר"ג-תרס"ד, אנצ' לחסידות ג', 
האדמו"ר  בן  דעש,  לשושלת  השלישי  האדמו"ר  רצו(,  עמ' 
"מראה  בעל  האדמו"ר  ונכד  מדעש  פאנעט  מנדל  מנחם  רבי 
ולאחר  אורישור  בכפר  לרב  נתמנה  בבחרותו  כבר  יחזקאל". 
נישואיו נתמנה לרב העיר נימיז'ה. בשנת תרמ"ה עלה על כסא 
אביו כאב"ד ואדמו"ר בעיר דעש, וכיהן כנשיא "כולל אהבת 
ציון - זיבנברגן" בארץ ישראל. בתקופתו גדלה והתרחבה מאד 
בקדושתו  נודע  לאלפים.  הגיע  חסידיו  ומספר  דעש,  חסידות 
מר-נפש  לכל  וברחמנותו  בסבלנותו  והתפרסם  וחסידותו 
ונדכא. בזמנים מסוימים ספרו אצלו ארבע מאות "קוויטלאך" 

ביום ורבים נושעו מתפילותיו וממופתיו.
רישום בכתב-יד בדף הבטנה הקדמי: "הספר הקדוש הזה באה 

לידי בתורת שאלה... נחום...".
טוב- מצב  כחול.  נייר  ס"מ.   36.5 דף.   ]1[ יא,  כה;  כז;   ,]8[ 

)כולל  דפים  מספר  בשולי  קרעים  עש.  סימני  כתמים.  בינוני. 
דף השער(, חלקם משוקמים בהדבקות נייר. חותמות. כריכת 

עור חדשה.                      

פתיחה: $300 

244. Netivot HaMishpat – Lviv, 1836 – Glosses 
by Rebbe Yehuda'le Horowitz of Dzikov – 
Signatures of Romanian Rabbis
Netivot HaMishpat, novellae and commentaries on 
Shulchan Aruch Choshen Mishpat, two parts, by R. 
Yaakov Lorberbaum Rabbi of Lissa (Leszno). Lviv, 
1836.
Two parts in one volume.
This edition contains many additions, omissions and 
changes in comparison to the first editions of the 
book. These changes – printed for the first time in 
this edition – were made following the arguments of 
the Ketzot HaChoshen in his Meshovev Netivot. 
Stamps in Hebrew and Latin characters of Rebbe 
Yehuda (R. Yehuda'le) Horowitz-Hager of Dzikov on 
the title page and other leaves: "Yehuda Hager, dayan 
Klausenburg". The book contains several scholarly 
glosses, including lengthy glosses, handwritten by 
R. Yehuda'le. These glosses were presumably never 
printed. 
This copy belonged to R. Yechiel Michel Tobias, 
rabbi of Vaslui, and to his son-in-law R. Matityahu 
Landau. Their signatures appear on the flyleaf and 
title pages. 
See Hebrew sidebar regarding the match between 
R. Matityahu Landau and the daughter of R. Yechiel 
Michel Tobias, which was arranged with the purpose 
of restoring peace between the two rabbis of Yas.
Rebbe Yehuda Horowitz-Hager of Dzikov (1905-
1989), dayan and posek in Klausenburg and later 
lecturer in the Beit Yosef Tzvi (Dushinsky) yeshiva 
in Jerusalem. A close associate of the Chazon Ish. 
Served as rebbe in London is his final years. 
[1], 107, [1], 89 leaves. Separate title page for part 
II. 39 cm. Good-fair condition. Dampstains. Wear. 
Worming to most of book. Tears to several leaves. 
Tears and worming to title page, inner margins 
repaired with tape. New leather binding.

Opening price: $500
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247. ספר אבני מלואים - מהדורה ראשונה 
- לבוב, תקע"ו - העותק של האדמו"ר רבי 

שלום אב"ד שאץ 

חלק  העזר,  אבן  שו"ע  על  מלואים  אבני  ספר 
ראשון, מאת רבי אריה ליב הכהן הלר, בעל "קצות 
ראשונה  מהדורה   .]1815 ]תקע"ו  לבוב,  החושן". 

של החלק הראשון.
שאץ.  אב"ד  שלום  רבי  האדמו"ר  של  העותק 
"שלום  האדמו"ר:  של  חותמת  השער,  בדף 

מאסקאוויטש - חופ"ק שאץ". 
משאץ  מושקוביץ  שלום  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
הקדושים  האדמו"רים  מגזע  )תרל"ח-תשי"ח(, 
מפרימישלן.  מאיר  ורבי  מזלוטשוב  מיכל  רבי 
מופלא  בקי  שעבר.  בדור  האדמו"רים  מגדולי 
בצעירותו  בהוראה.  וגדול  התורה  חלקי  בכל 
בביתו  ישב  ואף  מברזאן  המהרש"ם  ע"י  נסמך 
תשעה חודשים לשימושה של תורה. עובד השם 
במסירות נפש, קדוש ומקובל, נודע כפועל ישועות 
אביו.  אל  המתחנן  כבן  הנוראות,  בתפילותיו 
תלמיד האדמו"ר משינווא ואדמו"רי בעלזא. כיהן 
ברבנות שאץ משנת תרס"ג והיה מורו ורבו של רבי 
מאיר שפירא מלובלין מחולל "הדף היומי". משנת 
תרפ"ז אדמו"ר בלונדון. חיבר ספרים רבים בהלכה 

בדורותיו.  האדמו"רים  גדולי  ע"י  נערץ  והיה  תבל  ברחבי  נודעו  וקדושתו  גדולתו  ועוד.  ובחסידות, 
שקדנותו היתה נדירה, היה עוסק בתורה שעות רבות והיה מפסיק רק לאכילה או לדבר מצוה. יחד 
עם זאת, ביתו בלונדון היה פתוח לרווחה, ואנשים מכל החוגים והשכבות באו להתברך מפיו לשאול 
בעצתו ולקבל את פסקיו. בצוואתו הבטיח שיעורר רחמים בשמים על כל מי שיעלה לציונו, ידליק שני 
נרות לעילוי נשמתו ויקבל על עצמו להתחזק במצווה או בלימוד תורה )על פי בקשתו נדפסה הבטחתו 

זו באוהל הציון בשלוש שפות: עברית, יידיש ואנגלית(. 
]1[, עה, יד, ]4[ דף. דפים יט-כ נכרכו בסדר הפוך. 37 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. קרעים חסרים 
בשולי כמה דפים, ללא פגיעה בטקסט )משוקמים בחלקם בהדבקות נייר(. סימני עש )ביניהם נקב גדול 

לאורך דפים רבים(, עם פגיעות בטקסט. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $300 

246. Luchot Edut – Zhovkva, 1868 
– Copy of Rabbi Yaakov Ketina of 
Khust, Author of Rachamei HaAv – 
Disciple of the Divrei Chaim of Sanz
Luchot Edut, essays and rabbinic letters 
regarding the polemic against the 
amulets of R. Yehonatan Eybeschutz. 
Zhovkva, 1868.
Signature and ownership inscription of 
R. Yaakov Ketina (d. 1890), close disciple 
of the Divrei Chaim of Sanz and head of 
the Khust Beit Din. 
[80] leaves. 18 cm. Several leaves bound 
out of sequence. Fair-good condition. 
Stains, including large dampstains. Tears 
and wear. Minor worming. Handwritten 
inscriptions. Worn and torn binding.
Enclosed: expert's report authenticating 
the signature of R. Yaakov Ketina.

Opening price: $800 

246. ספר לוחות עדות - זולקווא, תרכ"ח - העותק של רבי יעקב קטינא מחוסט בעל 
"רחמי האב" - תלמיד ה"דברי חיים" מצאנז

ספר לוחות עדות, מאמרים ומכתבי הרבנים על פולמוס הקמיעות שהתעורר נגד רבי יהונתן אייבשיץ. 
זולקווא, תרכ"ח 1868. 

בראש דף השער חתימה בכתב ידו של הגאון רבי יעקב קטינא: "הספר הקדוש הזה שייך אל הק' יעקב 
קטינא". רישום בעלות בדף הבטנה הקדמי: "הספר הקדוש הזה שייך אל הגאון מהר"ר יעקב קטינא". 

חתימות ורישומים נוספים.
הגאון הקדוש רבי יעקב ]קליין[ קטינא )נפטר תר"ן(, ראש בית דין בחוסט עוד לפני בואו של האב"ד 
המהר"ם שיק. תלמיד מובהק של האדמו"ר מצאנז בעל "דברי חיים". מחבר הספרים "רחמי האב" 
ו"קרבן העני", אותם הוציא בעילום שם. ספרו "רחמי האב" יצא בעשרות מהדורות והתקבל מאד אצל 

גדולי האדמו"רים והמשפיעים.
רטיבות  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  במקומם.  שלא  נכרכו  דפים  מספר  ס"מ.   18 דף.   ]80[

גדולים. קרעים ובלאי. סימני עש קלים. רישומים בכתב-יד. כריכה בלויה וקרועה. 
מצורף אישור מומחה על זיהוי חתימת יד קדשו של רבי יעקב קטינא.

פתיחה: $800 
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248. Ketonet Pasim – By the Toldot Yaakov 
Yosef – Lviv, 1866 – First Edition – Copy of 
Rebbe Shlomo Friedman of Sadigura
Ketonet Pasim, homiletics on the Books of Vayikra 
and Bamidbar, by R. Yaakov Yosef HaKohen Katz, 
rabbi of Polonne, disciple of the Baal Shem Tov and 
author of Toldot Yaakov Yosef. Lviv, 1866. First 
edition.
Copy of Rebbe Shlomo Friedman of Sadigura (1894-
1969, last rebbe of the Tchortkov dynasty), with his 
stamp on the title page: "R. Shomo Friedman of 
Tchortkov".
Other stamps.
[1], 49 leaves. 23 cm. Overall good condition. Stains 
and wear. Wear and creases to title page. Worming, 
slightly affecting text on final leaf. New binding. 
Stefansky Chassidut, no. 245.

Opening price: $300

248. ספר כתונת פסים - מבעל "תולדות יעקב יוסף" - לבוב, תרכ"ו - מהדורה ראשונה - העותק של האדמו"ר רבי 
שלמה פרידמן מסדיגורא

מאת  ובמדבר,  ויקרא  ספרים  על  דרושים  פסים,  כתונת  ספר 
יוסף הכהן כ"ץ אב"ד פולנאה, תלמיד הבעש"ט, בעל  יעקב  רבי 

"תולדות יעקב יוסף". לבוב, תרכ"ו 1866. מהדורה ראשונה.
העותק של האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מסדיגורא. בדף השער 

חותמתו: "הרב שלמה פרידמן מטשורטקוב". 
בן  )תרנ"ד-תשי"ט(,  מטשורטקוב  פרידמן  שלמה  רבי  האדמו"ר 
רבי  דודו  וחתן  מטשורטקוב  פרידמן  מרדכי  נחום  רבי  האדמו"ר 
ישראל  רבי  האדמו"ר  הוא  אביו  מצד  סבו  מסדיגורא.  ישראל 
שלמה  רבי  האדמו"ר  הוא  אמו  מצד  וסבו  מטשורטקוב,  פרידמן 
עם  ברח  מרדכי  נחום  רבי  האדמו"ר  אביו  מסדיגורא.  פרידמן 
משפחתו מווינה סמוך לשואה, עלה ארצה והקים את חצרו בתל 

אביב. בנו רבי שלמה מילא את מקומו באדמו"רות לאחר פטירתו, 
אדמו"רי  לשושלת  והאחרון  הרביעי  האדמו"ר  למעשה  והוא 

טשורטקוב. מחבר הספר "דברי שלמה". 
מספר חותמות )דהויות או מחוקות( בשער. חותמת בדף שאחרי 

השער: "ישראל שו"ב מדינאוויץ". 
]1[, מט דף. 23 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי. בלאי וקמטים 
האחרון.  בדף  בטקסט  קלה  פגיעה  עם  עש  סימני  השער.  בדף 

כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 245.

פתיחה: $300 

247. Avnei Milu'im – First Edition – Lviv, 1815 – 
Copy of Rebbe Shalom of Shotz 
Avnei Milu'im on Shulchan Aruch Even HaEzer, part 
I, by R. Aryeh Leib HaKohen Heller, author of Ketzot 
HaChoshen. Lviv, [1815]. First edition of part I. 
Copy of Rebbe Shalom of Shotz, with his stamp on 
the title page.
Rebbe Shalom Moskovitch (1877-1958), rabbi of Shotz 
and teacher of R. Meir Shapiro of Lublin (founder 
of the Daf HaYomi). Rebbe in London from 1927. In 
his will, he pledged to arouse Heavenly mercy on 
whoever would visit his gravesite, light two candles 
in memory of his soul, and undertake to strengthen 
himself in a mitzva or in Torah study.
[1], 75, 14, [4] leaves. Leaves 19-20 bound in opposite 
order. 37 cm. Overall good condition. Stains. 
Marginal open tears to a few leaves, not affecting text 
(partially repaired with paper). Worming (including 
large hole through many leaves), affecting text. 
Stamps. New leather binding.

Opening price: $300
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249. Yam Shel Shlomo on Tractate Chullin 
– Fürth, 1766 – Copy of Rebbe Menachem 
Nachum Rabinowitz of Kontikoziva-Koidanov-
Haifa – Signatures and Stamps
Yam Shel Shlomo, halachic studies based on the 
Talmud and Rishonim, on Tractate Chullin, by R. 
Shlomo Luria, the Maharshal. Fürth, [1766].
Stamps of Rebbe Menachem Nachum of Kontikoziva 
on the title page, and other stamps, including 
stamp of R. Mordechai Shochetman. Signatures and 
inscriptions.
Rebbe Menachem Nachum Rabinowitz of 
Kontikoziva-Koidanov-Haifa (1887-1959), son of R. 
Pinchas Rabinowitz of Kontikoziva-Linitz and son-
in-law of R. Yosef Perlow of Koidanov. Served as 
rabbi and rebbe in Russia, and later as head of the 
Haifa Beit Din. He was rabbinically ordained by R. 
Chaim of Brisk, who praised him effusively.
R. Mordechai Shochetman (1884-1948), rabbi in 
Czernowitz, Soroca and Paris.
98 leaves. Misfoliation. 32 cm. Fair-good condition. 
Stains (including dampstains) and wear. Tears and 
worming. Minor damage to text of several leaves. 
New binding.

Opening price: $300

פיורדא,   - חולין  ים של שלמה, על מסכת  249. ספר 
תקכ"ו - העותק של האדמו"ר רבי מנחם נחום רבינוביץ 

מקנטיקוזבה-קוידינוב-חיפה - חתימות וחותמות

ספר ים של שלמה, בירורי הלכה מהתלמוד והראשונים, על מסכת 
חולין, מאת רבי שלמה לוריא ]מהרש"ל[. פיורדא, ]תקכ"ו 1766[.

מקנטיקוזבה:  נחום  מנחם  רבי  האדמו"ר  חותמות  השער  בדף 
חותמות  ראבינאוויטש".  זצ"ל  הרה"ץ  בלאאמו"ר  נחום  "מנחם 
צבי  הרב  ]בן  בהרצ"י  "מרדכי  מש"ג";  שו"ב  "אברהם  נוספות: 

יהודה[ שוחטמן הרב דק"ק ]טשרנוביץ[". 
חתימות ורישומים )מחוקים ודהויים בחלקם(: "הק' אליעזר ליפא 
בא"א מ' אברהם החונה פ"ק ]---?[", "ליפא אליעזר בן אדוני אבי 
---[ מוהר"ר אברהם", "הק' ארי' ליבלא"א]![ מהר"ר אהרן מק' 

?[". בדף י/1 ובדף ל/1 רישומים: "אליעזר" ו"ליפא".
האדמו"ר מקנטיקוזבה-קוידינוב-חיפה - רבי מנחם נחום רבינוביץ 
ג, עמ' קפד(, בנו של האדמו"ר  )תרמ"ז-תשי"ט, אנצי' לחסידות, 
וחתן  )תרכ"א-תרפ"ו(,  מקנטיקוזבה-ליניץ  רבינוביץ  פנחס  רבי 
יוסף פרלוב מקוידינוב. כיהן ברבנות ובאדמו"רות  האדמו"ר רבי 
ברוסיה. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והיה אב"ד בית הדין 
תרע"ו  בשנת  תשס"ד(.  )ירושלים  נחום"  "מחשבת  בעל  בחיפה. 
בסמיכתו  הגר"ח  כתב  וכך  מבריסק,  מהגר"ח  להוראה  נסמך 
ויראה[  ]בתורה  בתו"י  הגדול  הרב  מע"כ  אצלי  "היה  לאדמו"ר: 
חריף ובקי וכו' מ' ר' מנחם נחום נ"י בן הרה"ג וכו' מ' ר' פינחס 
נ"י ראבינאוויץ, ודיברתי עמו בד"ת ]בדברי תורה[ ומצאתיו נו"נ 
דבר  ומשיב  תורה...  של  במלחמתה  ישרה,  בדרך  ונותן[  ]נושא 
וממולא  בכל  נעלה  הוא  כן  להלכה.  מכוונים  בדברים  לאשורו 
הרה"ג  חתן  והוא  היחש,  ומגזע  עדינה  נפש  וסגולה.  יקר  בכל 
מקאיידינאוו זצ"ל... ע"כ יבואו דברי להכיר טובו לאחרים. מכיריו 
]לתלמיד  לת"ח  תיכף  כמאמרם  בגללו,  ויאושרו  לרגליו  יבורכו 

חכם[ ברכה".
בערים  ברבנות  כיהן  )תרמ"ד-תש"ח(  שוחטמן  מרדכי  רבי 
טשרנוביץ )תרס"ו-תרפ"א( וסורוקה שבבסרביה )תרפ"א-תרצ"א(. 
בתרצ"א היגר לפריז, שם כיהן כרב וכראש ישיבה, ובשנת ת"ש 
להוראה מבעל ה"ערוך השלחן".  נסמך  יורק.  לניו  היגר מצרפת 

בשם  הרמב"ם  על  ומקורי  גדול  חיבור  בכתובים  אחריו  השאיר 
"תורה תמימה" )ראה אודותיו ואודות חיבורו: אהלי שם, פינסק 

תרע"ב, עמ' 89(.
צח דף. ספירת דפים משובשת. 32 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים 
קלה  פגיעה  עש.  וסימני  קרעים  ובלאי.  רטיבות(  כתמי  )בהם 

בטקסט במספר דפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $300 

249



212

מרץ 2021

250. Manuscript Parchment Leaf – Fragment of 
an Islamic Philosophical Composition – The 
Kalam Theology – Judeo-Arabic – 11th Century
Manuscript parchment leaf, remnant of a 
philosophical composition (Kalam theology) in 
Judeo-Arabic. [The Middle East, ca. 11th century].
Ancient Oriental script on parchment.
The Kalam (کالم) is a theological-philosophical 
approach defending the tenets of the Islamic faith. 
The Kalam had significant impact on the Jewish 
philosophy of the Middle Ages and R. Sa'adia Gaon 
is known to have been greatly influenced by it. The 
Kalam also influenced R. Yehuda HaLevi, however, 
he criticized its negative aspects as well. In his book 
Moreh Nevuchim (Guide for the Perplexed), the 
Rambam rejects this philosophy and expends time 
and effort in contradicting the Kalam scholars. 
This is an early fragment of a Kalam composition, 
written in Arabic in Hebrew letters (Judeo-Arabic), 
presumably before the Rambam's era.
[1] leaf. Approx. 19 cm. Fair condition. Stains. Large 
tears affecting text.

Opening price: $1000
250. דף בכתב-יד על קלף - שריד מחיבור פילוסופי בתורת ה"כלאם", בערבית-יהודית - המאה ה-11

דף בכתב-יד על קלף - שריד מחיבור פילוסופי )בתורת הכלאם( בערבית-יהודית. ]ארצות המזרח, המאה ה-11 בקירוב[.
כתיבה מזרחית עתיקה, על דף קלף.

הַכלאם )בערבית: کالم( הוא גישה פילוסופית-תיאולוגית להצדקת אמונת האיסלאם באמצעים רציונליים-שכליים. גישה זו השפיעה רבות 
על הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים, ובין ההוגים שהושפעו ממנה במיוחד היה רב סעדיה גאון )רס"ג(. גם רבי יהודה הלוי הושפע 
מגישה זו, אך מתייחס אליה במקביל בחיוב ובשלילה. לעומת זאת, הרמב"ם בספרו 'מורה הנבוכים' דוחה שיטה זו ועוסק רבות בסתירת 

ִלמּון", כלומר: 'מדברים'(. דעת "המדברים", הלא הם חכמי הכלאם )כלאם בתרגום לעברית - 'דיבור'; העוסקים בכלאם נקראו "ֻמַתכַּ
לפנינו שריד עתיק מחיבור ב"כלאם", כתוב בערבית באותיות עבריות )ערבית-יהודית(, אשר כנראה נכתב עוד קודם לתקופתו של הרמב"ם.

]1[ דף. 19 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים. קרעים גסים עם פגיעה בטקסט.
תיארוך כתב-היד נעשה ע"י מומחי הספריה הלאומית. ראה דף מצורף.

פתיחה: $1000 
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251. Collection of Medieval Manuscripts Leaves, from a Geniza 
Collection of ancient handwritten leaves, from a geniza. Mostly complete leaves.
· Gathering of six leaves from a manuscript composition on Mitzvot, in Judeo-Arabic, 
from a chapter discussing the laws of shechita (presumably a Karaite work). Early 
Oriental square script. [13th/14th century].
[6] leaves (12 written pages). 18 cm. 21 lines per page. Fair condition. Stains and wear. 
Large tears affecting text in several places.
· Two leaves out of a medical composition in Judeo-Arabic. Early Oriental semi-cursive 
script. [14th/15th century]. From chapters on eye care. A diagram appears on p. [3].
[2] leaves (4 written pages). 17.5 cm. 15-16 lines per page. Fair condition. Stains, tears 
and wear, affecting text.
· Two leaves. Three of the pages contain Arabic inscriptions (presumably concerning 
commerce), and the fourth page contains lists in Arabic in Hebrew script. Early 
Oriental semi-cursive script. [15th century?].
[2] leaves (4 written pages). 18 cm. Fair-poor condition. Stains, wear and tears, 
affecting text.

Opening price: $1000

251. אוסף דפי כתב-יד עתיקים מימי הביניים שהוצאו מגניזה 
אוסף דפים עתיקים בכתב-יד, שהוצאו מגניזה. דפים שלמים ברובם. 

· קונטרס בן ששה דפים מתוך כתב-יד של חיבור על המצוות, בערבית-יהודית, מתוך פרק העוסק 
]המאה  עתיקה.  מרובעת  מזרחית  כתיבה  קראי.  בחיבור  מדובר  הנראה  כפי  שחיטה.  בהלכות 

ה-13/14[.
]6[ דף )12 עמ' כתובים(. 18 ס"מ. 21 שורות בעמוד. מצב בינוני. כתמים ובלאי. קרעים גסים עם 

פגיעה בטקסט במספר מקומות.
· שני דפים מתוך חיבור בענייני רפואה בערבית-יהודית. כתיבה מזרחית בינונית עתיקה. ]המאה 

ה-14/15[. מתוך פרקים ברפואת העין. בעמ' ]3[ מופיע תרשים.
]2[ דף )4 עמ' כתובים(. 17.5 ס"מ. 15-16 שורות בעמוד. מצב בינוני. כתמים, קרעים ובלאי, עם 

פגיעה בטקסט.
הרביעי  ובעמוד  מסחר(,  בענייני  )כנראה  בערבית  רישומים  מהעמודים  בשלושה  דפים.  שני   ·

רשימות בערבית באותיות עבריות. כתיבה מזרחית בינונית עתיקה. ]המאה ה-15?[.
]2[ דף )4 עמ' כתובים(. 18 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, בלאי וקרעים, עם פגיעה בטקסט.

פתיחה: $1000 
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252. Collection of Early Manuscript Fragments from a "Bindings Geniza" 
– 14th/15th/16th Centuries
Collection of early manuscript leaf fragments, from a "bindings geniza". 
The collection includes: · Fragments of an unidentified Hebrew philosophical 
composition. [Sephardic script, 15th/16th century?]. · Fragments of a manuscript 
of the Mishneh Torah by the Rambam, Hilchot Shabbat. [Yemen, 14th/15th 
century?]. With interlinear and marginal glosses. · Fragments of a manuscript of 
the Rashi commentary on Tractate Chullin. [Sephardic script, 16th/17th century?]. 
· Other leaf fragments. The collection was not thoroughly inspected. 
Approx. 40 fragments. Size and extent of damage vary. Severe stains, tears and 
damage to text.

Opening price: $2000

252. אוסף שרידי כתבי-יד עתיקים שמקורם ב"גניזת כריכה" - המאה ה-14/15/16
אוסף שרידי דפים עתיקים מחיבורים בכתב-יד שמקורם ב"גניזת כריכה". 

 · ה-15/16?[.  המאה  ספרדית,  ]כתיבה  מזוהה.  לא  עברי  פילוסופי  מחיבור  שרידים   · כולל:  האוסף 
שרידים מכתב-יד משנה תורה להרמב"ם, הלכות שבת. ]תימן, המאה ה-14/15?[. עם הגהות כותבים 
המאה  ספרדית,  ]כתיבה  חולין.  למסכת  רש"י  פירוש  מכתב-יד  שרידים   · ובצדיהן.  השורות  בין 

ה-16/17?[. · קטעים נוספים. האוסף לא נבדק באופן יסודי. 
כ-40 קטעים. גודל ומצבי פגיעה משתנים. כתמים קשים, קרעים ופגיעות בטקסט.

פתיחה: $2000 
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253. כריכה עם שרידי כתב-יד - ספר מצוות גדול )סמ"ג( - גרמניה, המאה ה-14/15
כריכה עתיקה, עם שרידים מכתב-יד - ספר מצוות גדול - סמ"ג, לרבינו משה מקוצי. ]גרמניה? המאה 

ה-14/15 בקירוב[. 
שני לוחות קרטון מכריכה עתיקה )החלק הקדמי והחלק האחורי, ללא השדרה, מנותקים זה מזה(, 
ועליהם הטבעה של כתב-יד עתיק של ספר מצוות גדול - סמ"ג )קטעים ממצוות עשה רלד(. הטקסט 
נעשה  בהם  כתב-היד,  מתוך  קלף  בדפי  מחופים  היו  הקרטון  לוחות  כי  לשער  ניתן  בהיפוך.  מופיע 

שימוש משני לכריכות, וכתוצאה מכך עבר הדיו מדפי הקלף אל לוחות הקרטון.
שני לוחות קרטון. 34 ס"מ. מצב בינוני. קרעים ופגמים. חלק מן הדיו נמחק או התקלף.

פתיחה: $300 

253. Binding with Traces of an Early Manuscript – Sefer Mitzvot Gadol 
(Semag) – Germany, 14th/15th Century
Early binding, with traces of a manuscript Sefer Mitzvot Gadol – Semag, by R. 
Moshe of Coucy. [Germany?, ca. 14th/15th century]. 
Two boards from an early binding (front and back boards, without spine, not 
attached to each other), with text of an early manuscript Sefer Mitzvot Gadol – 
Semag in mirror-writing (passages of Positive Commandment 234). Presumably, 
parchment leaves from an early manuscript were used to cover these boards in a 
binding, and the ink was transferred from the parchment to the boards. 
Two card boards. 34 cm. Fair condition. Tears and damage. Part of ink erased or 
flaked. 

Opening price: $300
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255. שרידי דפים עתיקים בכתב-יד שהוצאו מ"גניזת כריכות" - המאות ה-14 וה-15
אוסף שרידי דפים עתיקים בכתב-יד, על קלף ועל נייר, שהוצאו מ"גניזת כריכות". ]המאות ה-14 וה-15 בקירוב[.

· שני שרידי דפים מכתב-יד, חיבור מדעי-פילוסופי בעברית, לא מזוהה. כתיבה ספרדית. · שרידי דף מכתב-יד על 
קלף. רב אלפס, על מסכת ברכות )סוף פרק שביעי ותחילת פרק שמיני(. כתיבה איטלקית. · שלושה שרידי דפים 
מכתב-יד על קלף, פירוש אבן עזרא על התורה )ספרים במדבר ודברים(. כתיבה מזרחית. · שרידי דף בכתב-יד על 

קלף, ספר השרשים לרד"ק. כתיבה איטלקית.
6 שרידי דפים. גודל ומצבי פגיעה משתנים כתוצאה מהכריכה.

פתיחה: $500

255. Early Manuscript Fragments from a "Bindings Genizah" – 14th and 15th 
Centuries
Collection of early manuscript fragments, on parchment and on paper, from a "bindings 
genizah". [Ca. 14th and 15th centuries].
· Two manuscript leaf fragments, unidentified scientific-philosophical work in Hebrew. 
Sephardic script. · Fragments of parchment manuscript leaf. Rav Alfas on tractate Berachot. 
Italian script. · Three fragments of parchment manuscript, Ibn Ezra commentary on the Torah. 
Oriental script. · Fragment of parchment leaf, Sefer HaShorashim by the Radak. Italian script.
6 leaf fragments. Size and degree of damage vary due to use in binding. 

Opening price: $500 

254. שני שרידי דפים עתיקים - חיבורים לא מזוהים בערבית-יהודית
שני שרידי דפים בכתב-יד שהוצאו מ"גניזת כריכות". כתיבה מזרחית עתיקה.

· שריד דף מחיבור פרשני לא-מזוהה על בראשית כט )פרשת ויצא(. ערבית-יהודית עם 
שילוב הפסוקים בעברית ]המאה ה-13/14?[. · שריד מחיבור לא-מזוהה בערבית-יהודית 

]עם שילוב מילים בעברית[.
2 דף. 19 ס"מ בקירוב. מצבי פגיעה משתנים כתוצאה מהכריכה.

פתיחה: $400 

254. Two Early Leaf Fragments – Unidentified Compositions in 
Judeo-Arabic
Two manuscript leaf fragments from a "bindings genizah". Early 
Oriental script.
· Fragment of a leaf from an unidentified commentary on Parashat 
Vayetze. Judeo-Arabic, with verses in Hebrew. [13th/14th century?].
· Fragment of an unidentified work in Judeo-Arabic (interspersed with 
Hebrew).
2 leaves. Approx. 19 cm. Various degrees of damage due to use in binding.

Opening price: $400 
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257. אוסף דפי קלף עתיקים בכתב-יד שהוצאו מ"גניזת כריכות" - המאות ה-15 וה-16
אוסף דפי קלף עתיקים, שרידים ממספר כתבי-יד של התנ"ך עם תרגומים בארמית ובערבית, שהוצאו מ"גניזת 

כריכות". ]תימן, המאות ה-15 וה-16 בקירוב[. 
· קטע מספר בראשית )כד:כז-כד:לב(. מקרא ותרגומים בארמית וערבית. · קטע מספר במדבר )כב:לז-כג:ה(. מקרא 
ותרגום ארמית. · שני קטעים מספר שמות )לו:ו-לו:לז(. מקרא ותרגום ארמית. · קטע מסיום ספר במדבר והתחלת 
ותרגום  מקרא  )ד:ז-ד:כג(.  דברים  קטע מספר   · ארמית.  ותרגום  מקרא  א:א(.  לו:א-דברים  )במדבר  דברים  ספר 
ארמית. · קטע מספר דברים )לא:ו-לא:יג(. מקרא ותרגומים ארמית וערבית. · קטע מספר מלכים א' )כב:ל-כב:לח(. 
מקרא ותרגום ארמית. · קטע מספר שמואל א' )פרק טו(, עם קטע מספר יחזקאל )פרק מה(. מקרא ותרגום ארמית.

9 דפי קלף. גודל ומצבי פגיעה משתנים כתוצאה מהכריכה.

פתיחה: $800 

257. Collection of Early Parchment Manuscript Leaves from a "Bindings Genizah" – 
15th and 16th Centuries
Collection of early parchment leaves, fragments from several manuscripts on the Bible 
with Aramaic and Arabic translation, from a "bindings genizah". [Yemen, ca. 15th and 16th 
centuries].
· Fragments from the Books of Bereshit, Shemot, Bamidbar, Devarim, Shmuel, Melachim 
and Yechezkel. Verses, with Aramaic translation (some fragments with Arabic translation 
as well).
9 parchment fragments. Size and degree of damage vary due to use in binding.

Opening price: $800

תלמוד   - כריכות"  מ"גניזת  שהוצאו  בכתב-יד  עתיקים  דפים  שרידי   .256
בבלי, מסכת ברכות / פירוש הרמב"ן - גיטין / רבינו ירוחם

שרידי דפים עתיקים בכתב-יד שהוצאו מ"גניזת כריכות". כתיבה ספרדית. ]המאה ה-15?[.
ללא  בלבד,  הגמרא  )נוסח  נד.  דף   - ברכות  מסכת  בבלי,  תלמוד  מכתב-יד,  דף  שריד   ·
פירושים(. · שריד דף מכתב-יד, פירוש הרמב"ן למסכת גיטין - דפים יט/ב-כ/א. · חמשה 

שרידי דפים מכתב-יד, ספר מישרים לרבינו ירוחם - נתיב כד.
7 שרידי דפים. גודל ומצבי פגיעה משתנים כתוצאה מהכריכה.

פתיחה: $500 

256. Fragments of Early Manuscript Leaves from a "Bindings 
Genizah" – Babylonian Talmud, Tractate Berachot / Commentary 
of the Ramban, Gittin / Rabbenu Yerucham
Fragments of early manuscripts from a "bindings genizah". Sephardic 
script. [15th century?].
· Fragment of manuscript leaf, Babylonian Talmud, tractate Berachot – 
leaf 54. · Fragment of manuscript leaf, Ramban commentary on tractate 
Gittin. · Five fragments of manuscript leaves, Sefer Mesharim by Rabbenu 
Yerucham.
7 leaf fragments. Size and degree of damage vary due to use in binding.

Opening price: $500
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258. Collection of Early Parchment Manuscript Fragments
Collection of parchment leaf fragments, from early manuscripts, used in bindings 
or found in a "bindings genizah". [Yemen and other places, beginning ca. 14th 
century].
· Two fragments from an early Bible. Sephardic script [14th/15th century?]. Used 
as binding (most of the script faded or erased).
· Two fragments of Sifra, Parashat Shemini
· Fragments of early books of the Bible and Taj.
· Fragment of Tafsir Aseret HaDibrot (Judeo-Arabic).
· And more.
13 parchment leaf fragments. Size and condition vary.
Provenance: Collection of Dr. Michael Krupp.

Opening price: $400

258. אוסף כתבי-יד עתיקים על קלף
אוסף שרידי דפי קלף, מתוך כתבי-יד עתיקים, ששימשו ככריכות או הוצאו מ"גניזת כריכות". ]תימן 

ומקומות נוספים, החל מהמאה ה-14 בקירוב[.
· שני קטעים מתנ"ך עתיק. כתיבה ספרדית ]המאה ה-14/15?[. שימשו ככריכה )רוב הכתב דהה או 

נמחק(.
· שני קטעים מספרא, פרשת שמיני.

· קטעים מספרי תנ"ך ותאג' עתיקים.
· קטע מתפסיר עשרת הדברות )ערבית-יהודית(.

· קטע מספר מכלול לרד"ק. כתיבה ספרדית בינונית.
· ועוד.

13 קטעי דפי קלף. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף ד"ר מיכאל קרופ.

פתיחה: $400 
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רש"י  פירוש   - כריכות"  מ"גניזת  שהוצאו  בכתב-יד  עתיקים  דפים  שרידי   .259
לבראשית ופירוש רד"ק לירמיהו

שרידי דפים עתיקים בכתב-יד שהוצאו מ"גניזת כריכות". כתיבה ספרדית ]המאה ה-15/16?[.
רש"י  פירוש  דף מכתב-יד,  · שריד  מו.  פרק  בראשית,  לספר  רש"י  פירוש  דף מכתב-יד,  · שריד 

לבראשית, פרק מח. · שני שרידי דפים מכתב-יד, פירוש רד"ק לספר ירמיהו, פרק ז.
4 שרידי דפים. גודל ומצבי פגיעה משתנים כתוצאה מהכריכה.

פתיחה: $400 

259. Early Manuscript Leaf Fragments from a "Bindings Genizah" – 
Rashi Commentary on Bereshit and Radak Commentary on Yirmiyahu
Fragments of early manuscript leaves from a "bindings genizah". Sephardic 
script [15th/16th century?].
· Two leaf fragments from a manuscript Rashi commentary on the Book of 
Bereshit
· Two leaf fragments from a manuscript Radak commentary on the Book of 
Yirmiyahu.
4 fragment leaves. Size and degree of damage vary due to use in binding.

Opening price: $400 
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260. Leaf Handwritten by the Haflaa – 
Unpublished Novellae on Tractates Sukkah 
and Pesachim
Leaf (two written pages, 34 lines), handwritten by 
R. Pinchas HaLevi Horowitz Rabbi of Frankfurt am 
Main, the Haflaa – novellae on Tractate Sukkah, folio 
9a, and commentary on Tosafot, Tractate Pesachim 
folio 66b.
The contents of this leaf were not published in 
Chiddushei Haflaa on the Talmudic tractates, 1900 
and 1994, and were presumably not published 
anywhere else.
This leaf was presumably part of a manuscript 
volume in possession of R. Efraim Zalman Horowitz 
of Komarno, descendant of the Haflaa. Parts of 
that volume (mainly the halachic sections of the 
manuscript pertaining to Orach Chaim and Yoreh 
De'ah) were published in Chiddushei Haflaa 
(Munkacs, 1895; the Talmudic novellae were not 
included, due to lack of funding). 
R. Pinchas HaLevi Ish Horowitz, the Haflaa (1731-
1805), rabbi of Frankfurt am Main, then the Torah 
center of Germany. He was the prime teacher of the 
Chatam Sofer and a prolific author, revered by all 
Torah leaders of his times. 
[1] leaf (two written pages). 19 cm. Good-fair 
condition. Stains. Dampstains. Marginal tears, not 
affecting text.

Opening price: $10,000

260. דף בכתב-יד קדשו של בעל ה"הפלאה" - חידושים על מסכתות סוכה ופסחים שלא נדפסו
פנחס  רבי  של  בכתב-ידו  שורות(,   34 כתובים,  עמודים  )שני  דף 
הלוי הורוויץ אב"ד פרנקפורט דמיין, בעל ה"הפלאה" - חידושים 
על מסכת סוכה דף ט עמ' א, וביאור על דברי ה"תוספות" במסכת 

פסחים דף סו עמ' ב.
תוכן הדף שלפנינו לא נדפס בסדרת הספרים "חידושי הפלאה" 
על מסכתות הש"ס, שנדפסו בשנים תר"ס ותשנ"ד, וכפי הנראה 

לא נדפס באף מקום אחר.
הדף שלפנינו הוא, כפי הנראה, מתוך כרך כתב-יד שהיה ברשותו 
ההפלאה,  בעל  של  נינו  מקומרנא,  הורוויץ  זלמן  אפרים  רבי  של 
שחלקו נדפס בספר "חידושי הפלא"ה" )מונקאטש תרנ"ה(. בשנת 
חיים  סנדר  לרבי  כתב-היד  את  זלמן  אפרים  רבי  מסר  תרנ"ה 
מקאזאווע, שיעתיק חלק מכתב-היד לצורך הדפסה. ואכן המו"ל 
של  הלכה  ענייני  בעיקר  זלמן  אפרים  רבי  של  ברשותו  העתיק 
"אורח חיים" ו"יורה דעה" שהיו באותו כת"י, אך את החידושים 
מחמת  המו"ל,  העתיק  לא  הנ"ל  בכתב-היד  שהיו  המסכתות  על 
חוסר אמצעים )על כל זה מספר המו"ל בהקדמתו, ובסוף הספר(. 

הגאון הקדוש רבי פנחס הלוי איש הורוויץ )תצ"א-תקס"ה( אב"ד 
פרנקפורט דמיין, בעל ה"הפלאה", בצעירותו כיהן ברבנות בערים 
העיר  ור"מ  כאב"ד  הוכתר  תקל"ב  טבת  בכ"ו  ולכוביץ.  ויטקוב 
הגדול  התורה  מרכז  תקופה  באותה  שהיתה  דמיין,  פרנקפורט 
בגרמניה, ובה כיהן ברבנות למעלה משלושים ושלוש שנים, עד 
לפטירתו. בישיבתו העמיד תלמידים הרבה, שהמפורסם שבהם 
מראשי  היה  סופר".  ה"חתם  בעל  הגאון  המובהק  תלמידו  הוא 
היו  תורתו  וחידושי  פנחס  רבי  וברפורמה.  בהשכלה  הלוחמים 
והן על  גדולי החסידים  על  הן  דורו,  גדולי  כל  על  נערצים מאד 

גדולי המתנגדים.
בראשית שנת תקל"ב, מעט לפני שהגיע לפרנקפורט, שהה רבי 
ניקלשבורג,  אב"ד  שמעלקא  הר"ר  הגה"ק  אחיו  עם  יחד  פנחס, 
תורה  סתרי  קבלו  שם  ממעזריטש,  המגיד  אצל  שבועות  מספר 
האדמו"ר  מספר  כך  )על  תלמידיו  וגדולי  מהמגיד  ה'  ועבודת 
ערוך  לשלחן  המפורסמת  בהקדמתו  מליובאוויטש  האמצעי 
הרב שנדפסה לראשונה בשנת תקע"ד(. האדמו"ר ה"צמח צדק" 
נ"ע  הה"מ  של  כ"תלמידו  פנחס  רבי  את  מגדיר  מליובאוויטש 
]=הרב המגיד נשמתו עדן[" )לקוטי תורה, במדבר, זיטומיר תר"ח, 

יפות"  "פנים  בספרו  בעל התניא(.  זקנו  לדברי  בהגהה  כט/2,  דף 
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 
מהספר  המגיד  של  שמו  שהשמטת  שטענו  )יש  מרתה"  "ויבאו 
"פנים יפות" נעוצה באשמת המעתיקים של כתב-היד. בהקדמת 
המו"ל רבי אפרים זלמן מרגליות נכתב כי הספר "פנים יפות" לא 
נדפס מתוך אוטוגרף המחבר, אלא מהעתק שהעתיק אחד מנכדי 
המחבר מ"העתק הספר שהיה בכתב ידי סופרים משונים", כלומר 
זו עדיין לא מיישבת את  נדפס מכלי שלישי. אך טענה  שהספר 
ה"הפלאה"  בעל  שהדפיס  בספריו  אף  נזכר  לא  ששמו  העובדה 
בחייו, גם באותם מקומות שמקור הרעיונות הוא מתורת המגיד(. 
עם  ה"הפלאה"  התיידד  המגיד  אצל  הקצרה  שהותו  בתקופת 
מאניפולי  זושא  רבי  התניא,  בעל  בהם:  המגיד,  מתלמידי  כמה 
ורבי אברהם מקאליסק )עליו כותב ה"הפלאה", בהערכה גדולה, 
בשנת תקנ"ב: "רעי וחביבי הרב המאור הגדול החסיד המפורסם 
אל  הגדולה  הערכתו  את  מטבריא"(.  הכהן  אברהם  כמוהר"ר 
החסידים עובדי ה' שבטבריה, ניתן לראות במכתב שכתב בשנת 
תקנ"ב: "האנשים השלימים חבורתא קדישתא דבארעא קדישא, 
אשר נדבה רוחם ונפשם להסתפח בנחלת ה', והשלימו נפשותם 
להיות מעובדי ה' תמידין כסדרם באוירא דארץ ישראל" )ישורון, 

כא, עמ' תתנה(.
ה"הפלאה" היה ספרא רבה, והרבה לכתוב חידושים על כל חלקי 
התורה ועל רוב מסכתות הש"ס. לספריו נתן שם כולל: "הפלאה". 
הספר הראשון מסדרה זו נקרא ספר "כתובה" על מסכת כתובות 
מסכת  על  "המקנה"  ספר  בשם  נקרא  והשני  תקמ"ז(,  )אופיבאך 
ואילו החלק  נדפסו בחייו,  )אופיבאך תקס"א(. שני אלו  קידושין 
השלישי מסדרה זו, והוא ספרו "פנים יפות" על התורה, שנדפס 
בחמשה כרכים )אוסטרהא תקפ"ה-תקפ"ו(, נדפס לאחר פטירתו. 

תשובותיו בהלכה נדפסו בשו"ת "גבעת פנחס".
]1[ דף )שני עמודים כתובים(. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. 

כתמי רטיבות. קרעים בשוליים, ללא פגיעה בטקסט.

פתיחה: $10,000 
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262. כתב-יד, דרשות רבי אליעזר וינטר אב"ד רייטץ 
ושטאמפפן, תלמיד ה"חתם סופר"

ושבתות  - למועדים  וינטר  רבי אליעזר  כתב-יד, דרשות מהגאון 
יידיש   .]1846-1877[ תר"ז-תרל"ח  ושטאמפפן,  רייטץ  השנה. 

ועברית.
בעת  ונאמרו  נכתבו  הדרשות  המחבר.  של  אוטוגרפית  כתיבה 
ובעת  סלובקיה(   ,Rajec כיום:   ;Rajetz( רייטץ  כאב"ד  כהונתו 
 ,Stupava כיום:   ;Stampfen( שטאמפפן  כאב"ד  כהונתו 

סלובקיה(. 
כתב היד עשוי קונטרסים. כל דרשה נכתבה בקונטרס נפרד. בראש 
"דרשה  הדרשה:  פרטי  עם  כותרת  ובו  "שער"  עמוד  קונטרס  כל 
לר"ה ]לראש השנה[ תר"ט לפ"ק בק"ק רייטץ"; "דרשה לשבועות 
תר"י לפ"ק"; "לשבת תשובה תר"ז לפ"ק, געהאלטען אין רייטץ"; 
לשבת  "דרשה  לפ"ק";  תר"י  שבועות...  פאר  שבת  "געהאלטען 
הגדול, דרשתי בק"ק שטאמפפען יע"א תרט"ו לפ"ק" ]באותו דף 
רישומים נוספים על זמנים נוספים בהם השתמש הרב בדרשה זו: 
תשובה  "לשבת  "תרמ"ד..."[;  "תרל"ח";  הגדול";  לשבת  "תרכ"ג 

תרל"ח פ' האדיץ]?[".
הגאון רבי אליעזר וינטר )תקע"א-תרנ"ג; החתם סופר ותלמידיו, 
עמ' נט-סא(, מתלמידיו החביבים של ה"חתם סופר". נולד בקהילת 
האליטש לאביו רבי יוסף משה וינטר. אביו רבי יוסף משה נולד 
לאחר ברכת ה"חתם סופר", שביקר בהאליטש ובירך והבטיח לסבו 
- רבי ישעיה הדיין מהאליטש - כי יזכה לראות בנים. כאשר הגיע 
הבחור אליעזר מהאליטש בשנת תקפ"ז ללמוד בישיבת פרשבורג 
זכר החתם סופר את ברכתו ושמח מאד שהתקיימו דבריו שאמר 
תורה.  אצלו  וללמוד  לבוא  יזכה  עוד  מצאצאיו  אחד  כי  לסבו, 
סופר",  ה"חתם  רבו  ע"י  "מורנו"  בתעודת  נסמך  תקצ"ח  בשנת 
ישיבתנו...  צאן  שבעדרי  המובחר  המיוחד  "האחד  עליו:  שכתב 
רצופים,  שנים  עשר  כמו  בישיבתנו  שימש  האליטש...  ליזר  ר' 
התמיד ושם לילות כימים... מילא ידו בש"ס וראשונים, וסברות 
מחודדים... ויראתו הקודמת לחכמתו... ביראת ד' כל היום, כל מן 
דין סמוכא לנו מיום חופתו ואילך לקרא בשם מורנו הרב מו"ה 
אליעזר...". בשנת תר"א נתמנה לאב"ד רייטץ ומשנת תרי"ב כיהן 

כאב"ד שטאמפפן למעלה מארבעים שנה.
בחלק  ירקרק  נייר  ס"מ.   24-26 כתובים(,  עמ'  )כ-110  דף   ]58[
חלק  בשולי  קרעים  ובלאי.  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  מהדפים. 
מהדפים, עם פגיעות קלות בטקסט. כמה דפים עם קרעים במרכז 

הטקסט, חלקם משוקמים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $3000

261. Manuscript, Homiletics on the Torah – 
Unidentified Author – Russia-Poland, Mid-19th 
Century
Manuscript, homiletics on the Torah using various 
methods of interpretation, by an unidentified author. 
[Ashkenazic script, Russia-Poland? ca. mid-19th 
century].
Composition on the Torah portions of the Books of 
Bereshit, Shemot and part of Bamidbar. Includes brief 
homiletic and kabbalistic thoughts, with acronyms 
and numerical values. Quotes many works such as 
the Or HaChaim, Kedushat Levi, Baal HaTurim, 
writings of the Arizal and R. Chaim Vital, and others. 
[106] written leaves interspersed with several blank 
leaves (written leaves with handwritten foliation; 
misfoliated). Most leaves written on both sides; 
composition comprises approx. 190 written pages. 16 
cm. Fair-good condition. Stains and wear. Significant 
worming, affecting text. Large open tear to center of 
one leaf. Leaves trimmed with damage to final line 
of text on some leaves. Stamps. Detached leaves and 
gatherings. Without binding. 

Opening price: $500

261. כתב-יד, דרושים על התורה על פי פרד"ס - מחבר 
לא מזוהה - רוסיה-פולין, אמצע המאה ה-19

מזוהה.  לא  פרד"ס, ממחבר  פי  על  התורה  על  דרושים  כתב-יד, 
]כתיבה אשכנזית, רוסיה-פולין?, אמצע המאה ה-19 בקירוב[. 

חלק  ועל  ושמות,  בראשית  חומשים  הפרשיות,  סדר  על  חיבור 
מפרשיות ספר במדבר. החיבור כולל רעיונות קצרים של דרוש, 
רבים מהם עפ"י דרך הסוד, עם ראשי תיבות וגימטריות. בחיבור 
מוזכרים ספרים רבים: אור החיים, קדושת לוי, מהרש"א בחידושי 
ראשית  ומהרח"ו,  האר"י  כתבי  הטורים,  בעל  יוסף,  יד  אגדות, 

חכמה, שערי אורה, גנת אגוז ועוד. 
ראשי  ]פענוח  "כא"ל"  המילה  מופיעה  הקטעים  רוב  בסיום 
"כוף  או  לומר",  אפשר  "כך  והוא  יתכן  לנו.  ברור  אינו  התיבות 

אזנך לשמוע"[. 
]106[ דפים כתובים וביניהם מספר דפים ריקים )הדפים הכתובים 
משני  כתובים  הדפים  רוב  משובש(.  המספור  בכתב-יד;  מוספרו 
מצב  ס"מ.   16 כתובים.  עמודים  כ-190  מכיל  והחיבור  צדיהם, 
בטקסט.  פגיעה  עם  רבים,  עש  סימני  ובלאי.  כתמים  בינוני-טוב. 
באחד הדפים קרע גדול חסר במרכז הדף. חיתוך דפים עם פגיעה 
וקונטרסים  דפים  חותמות.  חלק מהדפים.  בשורה האחרונה של 

מנותקים. ללא כריכה.

פתיחה: $500 
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262. Manuscript, Homilies by R. Eliezer Winter Rabbi of Rajetz and Stampfen, Disciple of the Chatam Sofer
latter was delighted to see the fulfillment of the blessing he had given R. Eliezer's 
grandfather – that he would merit to have a descendant learning Torah under him. 
He received a glowing rabbinic ordination from the Chatam Sofer, and served as 
rabbi of Rajetz and later Stampfen, for over forty years.
[58] leaves (approx. 110 written pages), 24-26 cm. Written in part on greenish 
paper. Good-fair condition. Stains and wear. Marginal tears to some leaves, 
slightly affecting text. Tears to center of text in some leaves, repaired in part. New 
leather binding.

Opening price: $3000

Manuscript, homilies by R. Eliezer Winter – for festivals and year-round Shabbatot, 
written and delivered during his tenures as rabbi of Rajetz (present day: Rajec, 
Slovakia) and Stampfen (present day: Stupava, Slovakia), 1846-1877. Yiddish and 
Hebrew.
Manuscript handwritten by the author. The manuscript is comprised of gatherings 
– each homily is recorded in a separate gathering, beginning with a "title page" 
stating the details of the homily. 
R. Eliezer Winter (1811-1893), cherished disciple of the Chatam Sofer. When 
R. Eliezer came to study in the Pressburg yeshiva under the Chatam Sofer, the
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263. Manuscript, Homilies for Shabbatot and Festivals – 
Hungary, 1869
Manuscript, homilies for Shabbatot (Bereshit and Shemot) and festivals. 
[Hungary, ca. 1869]. Yiddish and Hebrew. 
The manuscript was presumably authored by R. Mordechai Wiener of 
Pressburg, author of Maamar Mordechai. The poem on the final leaf 
is an acrostic, spelling out "Mordechai Wiener". Ownership inscription 
in German dated 1870, signed by Mordechai Wiener (in German and 
Hebrew). Other ownership inscriptions.
R. Mordechai Wiener (ca. 1855-1927), student in the yeshiva of the Ktav 
Sofer in Pressburg. Outstanding Torah scholar. Author of Maamar 
Mordechai on Aggadah. Some of the Torah thoughts in the present 
manuscript may have been published there.
[90] leaves. 20 cm. Fair-good condition. Wear and tears. Detached leaves 
and gatherings. Original binding, worn and detached, without spine.

Opening price: $800

263. כתב-יד, דרשות לשבתות השנה ולמועדים - הונגריה, תרכ"ט
כתב-יד, דרשות על התורה לשבתות השנה )בראשית ושמות( ועל המועדים. ]הונגריה, תרכ"ט 1869 בקירוב[. יידיש 

ועברית.
בסוף ספר בראשית: דרשות לחנוכה ו"דבר הגדה לשבת חה"מ פסח, קץ גלות לפ"ק" ]תרכ"ט[. 

כפי הנראה, המחבר הוא רבי מרדכי וינר מפרשבורג בעל "מאמר מרדכי", והמחברת נכתבה בימי בחרותו. בדף 
האחרון מופיע שיר עם האקרוסטיכון "מרדכי וינער"  )תוכן השיר הוא תפילתו של מרדכי וינער להצלחה בלימוד 
וצרפתית.  גרמנית  בעברית,  וחתימות  בעלות  רישומי  מספר  מופיעים  והאחוריים  הקדמיים  המגן  בדפי  התורה(. 
רישום בעלות משנת 1870 בגרמנית, בחתימתו של "מרקוס וינער" ]שמו הלועזי של ר' מרדכי וינר[ וחתימתו בעברית 
רישום  ברייער".  ל"מקס  שייך  היד  וצרפתית, המעידים שכתב  בגרמנית   1875 בעלות משנת  רישומי  וויענר".  "מ. 
נוסף בחתימת "הב']חור[ מרדכי שמחה ברייער מיישוב טיסא טאריאן" - "המעיד והכותב" ש"זה הספר אגדה שייך 

להב']חור[... המופלא ומופלג בתורה וביראה... אברהם ברייער".
"בגדי  וינר מפראג בעל  ישעיה  רבי  בן  ותלמידיו, עמ' תקיח(,  סופר  )תרט"ו בערך-תרפ"ז, החתם  וינר  רבי מרדכי 
ישע". תלמיד ישיבת ה"כתב סופר" בפרשבורג וישיבת ה"מחנה חיים" בבודפשט. חתן רבי ישראל איסרל מאיער 
מפרשבורג. איש צדיק ותלמיד חכם מופלג. ישב על התורה ועל העבודה כל ימיו בפרשבורג. לחיבורו בדברי אגדה 
הוא קרא "מאמר מרדכי", וחלקים ממנו נדפסו בסוף ספרי מוסר והלכה שהוא הוציא לאור: "שערי תשובה" )וויטצען-

פרשבורג, תרע"ו(, ו"מצות משה" )פרשבורג, תרפ"א(. יתכן שחלק מהרעיונות שבמאמרים שלפנינו נדפסו שם. 
]90[ דף. 20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. בלאי וקרעים. דפים וקונטרסים מנותקים. כריכה מקורית, בלויה ומנותקת, ללא 

שדרה.

פתיחה: $800 
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)"אגרות צפון", "חורב" ועוד(, שנאמרו ונכתבו במקורם בגרמנית, 
לעברית  בתרגומים  רבות,  במהדורות  ונדפסים  נדפסו  היום  ועד 

ולשפות אחרות.
]2[ דף )2 עמודים כתובים(. כ-34 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. 
עם  הדפים,  בראש  חסרים  קרעים  קלים.  וקרעים  קיפול  סימני 
עור  כריכת  והדבקה.  נייר  בהשלמת  משוקמים  בטקסט,  פגיעה 

חדשה נאה.

פתיחה: $1500

ה"ערוך  בעל  עטלינגר  יעקב  ורבי  מהמבורג,  ברנייס(  יצחק  )רבי 
לנר" מאלטונה. מגיל 22 החל לכהן ברבנות באולדנבורג, בעמדין 
המשפחות  אחת-עשרה  ע"י  נקרא  תר"י  בשנת  ובניקלשבורג. 
החרדית  הקהילה  בראש  לעמוד  דמיין  בפרנקפורט  החרדיות 
החדשה "עדת ישורון". הרש"ר הירש היה הראשון לעמוד בפרץ 
רבות  פעל  הוא  גרמניה.  יהדות  של  המהירה  ההידרדרות  מול 
וחינך  גרמניה,  ברחבי  שונות  בערים  נפרדות  קהילות  לביסוס 
ומאמריו  ולמצוות, באמצעות דרשותיו, ספריו  דור שלם לתורה 

שפרסם  מאמרים  שני   – הירש  הרש"ר  כתב-יד   .264
על  איסור  גזירות:  שתי  על   – "ישורון"  בכתב-העת 
כיסוי הראש של נשים יהודיות בטורקיה ופיקוח חריג 
של השלטונות על יהודי פרנקוניה – התייחסות להגירה 

יהודית לארה"ב – פרנקפורט, תרט"ו

שני דפים )2 עמודים( כתובים בכתב-יד קדשו של הרש"ר הירש 
– שני מאמרים שפרסם בכתב-העת "ישורון" ב-15 באפריל 1855. 

]פרנקפורט, תרט"ו 1855[. גרמנית ומעט עברית.
אוטוגרפית,  )כתיבה  הירש  הרב  שכתב  השעה  בענייני  מאמרים 
האורתודוקסי  בכתב-העת  פרסום  לשם  ותיקונים(,  מחיקות  עם 
תרט"ו- בשנים  לאור  והוציא  שיסד   ,]Jeschurun[ "ישורון" 
תרמ"ח )1854-1888(, והיה הבמה הספרותית העיקרית, בה פרסם 

את מאמריו בשפה הגרמנית.
המאמר הראשון עוסק בשמועה לפיה פרסם הסולטן העות'מאני צו 
)ִפיְרָמן( הנוגע לכיסוי ראשן של נשים יהודיות ברחבי האימפריה 
)התפרסם  קודם  למאמר  כהמשך  נכתב  המאמר  העות'מאנית. 
ב"ישורון" ב-1 באפריל(, ובו מחה הרב הירש על הצו בטענה שהוא 
את  הרב  מצטט  שלפנינו  במאמר  והמצפון.  הדת  לחופש  מנוגד 
מנאמני משפחת  נודע,  )עסקן  מפריז  כהן  אלברט  מר  של  מכתבו 
כנראה  והשמועה  פורסם  לא  מעולם  זה  צו  כי  שטען  רוטשילד( 

כוזבת, וכי בכוונתו להמשיך ולברר את העניין. 
פרנקוניה  במחוז  שהתקבל  ממשלתי  בצו  עוסק  השני  המאמר 
צעדיהם,  כל  אחר  ולעקוב  היהודים  על  לפקח  המורה  תחתית, 
על  מוחה  הירש  הרב  יומם.  שגרת  ועל  העסקית  פעילותם  על 
התמוהים  ממניעיה  הנובעת  הגדולה  המבוכה  על  ומספר  כך 
של הגזרה, אותה הוא מכנה "מכה אשר לא כתובה" )בעברית(. 
את  לעזוב  היהודים  לכמיהת  הירש  הרב  מתייחס  זה  בהקשר 
כך  על  ומוסיף שאין להתפלא  חופשיה,  מולדת  ולמצוא  גרמניה 
שיהודים בעלי אמצעים אף שוקלים להגר אל מעבר לאוקיינוס, 
לאמריקה. הרב הירש כותב כי אמנם היבשת שמעבר לים איננה 
מולדת  זאת  בכל  בה  מוצאים  היהודים  אך  אדמות,  עלי  עדן  גן 
מאווירת  חופשית  זו  ארץ  לדבריו,  שווים.  כבנים  בהם  המכירה 

הצינוק הרעילה המרחפת על ראשיהם של היהודים בגרמניה. 
מספר שורות שנמחקו על ידי הרב הירש בכתב-היד שלפנינו – לא 

נדפסו. רישומים בכתב-יד מעבר לדף השני.
הירש  הרש"ר   – הירש  רפאל  ב"ר  שמשון  רבי  הצדיק  הגאון 
האורתודוקסית  היהדות  של  הגדול  מנהיגה  )תקס"ח-תרמ"ט(, 
ברנייס"  "החכם  תלמיד  הנפרדות".  ה"קהילות  ומייסד  בגרמניה 
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265. כתבי-יד רבי מאיר ציפסר אב"ד רעכניץ ושטול-ווייסנבורג
אוסף גדול של קונטרסים ודפים בכתב-יד - דרשות בעברית ודרשות בגרמנית )באותיות עבריות(, חידושים על שולחן-

ערוך, ועוד. ]הונגריה, המאה ה-19[.
רוב כתבי היד שלפנינו הם בכתב-ידו של רבי מאיר ציפסר אב"ד רעכניץ ושטול-ווייסנבורג. בדפים לפנינו מופיעים 
מכתבים  אגרון  ובשטול-ווייסנבורג,  ברעכניץ  שנאמרו  תר"י-תר"ל,  מהשנים  ולמועדי-השנה  תשובה  לשבת  דרשות 

מעניין וטיוטות מכתבים.
בין הדרשות: דרשה לשבת חנוכה שנאמרה בשנת תרי"ב ונאמרה שוב ברעכניץ בשנת תרכ"ב; "הספד על מיתת הרב... 
מה"ו ליב קעניגסבערגער זלה"ה" ונוסח הזכרת נשמות לפטירתו ]הרב יהודה ליב קניגסברגר תלמיד ה"חתם סופר", 
ונעשתה לקהילה  Szombathely( שנפרדה מקהילת רעכניץ  )סומבטוהלי,  רבה הראשון של קהילת שטיינאמאנגר 

עצמאית בשנת תק"צ. נפטר בי"א טבת שנת תרכ"ב 1861[.
בין טיוטות המכתבים שלפנינו: אגרת פולמוסית חדת-לשון נגד רבני נ"ש ]ניקלשבורג[ ואובן ]בודפשט[, בעניין כשרות 

בתי התפילין.
רבי מאיר ציפסר )תקע"ה-תר"ל 1815-1869( כיהן כרב העיר שטול-ווייסנבורג )סעקעש-פעהערוואר, הונגריה( ומשנת 
תרי"ח בערך עבר לכהן כאב"ד רעכניץ )רוהונץ Rohonc – Rechnitz(. נודע בשל קונטרסו "מי השלח" )אופן 1853( 
בו יצא להכשיר גט שסידר ויצאו עליו עוררין. נגדו יצא אז בפולמוס רבי גוטליב פישר )שלימים היה רבה של הקהילה 
נתאחה,  כ"ץ, הקרע שלא  י'  )על הפרשה ראה:  וינה תרט"ו  ובריח",  "דלתים  בעיר(, בספרו  האורתודוקסית הקטנה 

ירושלים תשנ"ה, עמ' 65-68(.
למעלה מ-100 דף כתובים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $800 

264. Manuscript by Rabbi Shimshon Rafael Hirsch – Two 
Articles Published in Jeschurun – Regarding Two Decrees: 
Prohibition on the Head-Covering of Jewish Women in 
Turkey, and Unparalleled Governmental Surveillance of the 
Jews in Franconia – His View on Jewish Immigration to the 
United States – Frankfurt, 1855
Two leaves (2 pages) handwritten by R. Shimshon Rafael Hirsch – 
two articles published in the Jeschurun periodical, 15th April 1855. 
[Frankfurt, 1855]. German and bit of Hebrew.
Articles on current matters, handwritten by R. Shimshon Rafael Hirsch 
(with deletions and emendations), for publication in Jeschurun, an 
Orthodox periodical which he founded and published between 1854-
1888, and which served as the main platform for his German essays. 
The first article is a follow-up of a previous article published in 
Jeschurun, regarding rumors that the Ottoman Sultan issued a decree 
regarding head-coverings worn by Jewish women in the Ottoman 
Empire.
In the second article, R. Hirsch decries a governmental order to place 
the Jews in Lower Franconia under unparalleled surveillance. R. 
Hirsch writes that in light of such a decree, it is not surprising that 
Jews seek the freedom found across the ocean, in the United States. 
Several lines deleted by R. Hirsch in this manuscript were not 
published. 
R. Shimshon son of R. Rafael Hirsch (1808-1888), legendary leader of 
German Orthodox Jewry, renowned for his efforts to stem the rapid 
spiritual decline of German Jewry, by establishing independent 
Orthodox communities and through his sermons, books and articles.
[2] leaves (2 written pages). Approx. 34 cm. Good-fair condition. 
Stains. Folding marks and minor tears. Open tears to upper part of 
leaves, affecting text, repaired with paper. Fine, new leather binding.

Opening price: $1500 
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266. Manuscript of Derishat Yitzchak and Perishat Aharon on Tosefta – 
Unpublished Composition – Jerusalem, 19th Century
Manuscript, commentary on Tosefta Tractates Pesachim, Rosh Hashana, Yoma and 
Moed Katan, by R. Yitzchak Aharon of Mezeritch and Jerusalem, author of Perishat 
Yitzchak Aharon. [Jerusalem, ca. 1850s-1860s].
Manuscript handwritten by the author (with deletions and emendations). Three columns 
on each page. The text of the Tosefta occupies the center of the page, and is flanked on 
each side by the Perishat Aharon and Derishat Yitzchak (titled Derishat Yitzchak ben 
Meir on some pages) commentaries. This manuscript was not published.
The author, R. Yitzchak Aharon of Mezeritch (1799-1880), outstanding Torah scholar 
who immigrated to Jerusalem in ca. 1840s. Prolific author on many parts of the Torah, he 
left behind a few printed works (Pnei Yitzchak Aharon, Perishat Yitzchak and Perishat 
Aharon), and many manuscripts, including the present work. 
[75] leaves. Approx. 22 cm. Fair-good condition. Stains. Marginal wear and open tears, 
affecting text on some leaves. All leaves detached.

Opening price: $800

265. Manuscripts of R. Meir Zipser Rabbi of Rechnitz and 
Stuhlweissenburg
Large collection of manuscript leaves and booklets – homilies in Hebrew 
and German (in Hebrew letters), novellae on Shulchan Aruch, and more. 
[Hungary, 19th century].
Most of the present manuscripts are handwritten by R. Meir Zipser (1815-
1869), rabbi of Rechnitz and Stuhlweissenburg (Székesfehérvár), and contain 
homilies for Shabbat Shuvah and the festivals delivered in 1850-1870, and 
texts and drafts of letters. 
Includes a draft of a sharp polemic letter against the rabbis of Nikolsburg 
and Budapest.
Over 100 handwritten leaves. Size and condition vary.

Opening price: $800

266. כתב יד "דרישת יצחק" ו"פרישת אהרן" על התוספתא - חיבור שלא נדפס 
- ירושלים, המאה ה-19

כתב-יד, פירוש על התוספתא - למסכתות פסחים, ראש השנה, יומא ומועד קטן, מאת רבי יצחק 
אהרן ממעזריטש וירושלים בעל "פרישת יצחק אהרן". ]ירושלים, שנות התר"י-תר"כ בקירוב[.

נוסח  העמוד  במרכז  עמוד.  בכל  טורים  שלושה  ותיקונים(.  מחיקות  )עם  המחבר  אוטוגרף 
התוספתא, מצדו האחד פירוש עם הכותרת "פרישת אהרן", ובצדו השני פירוש עם הכותרת 

"דרישת יצחק" )בחלק מן העמודים נקרא בשם "דרישת יצחק בן מאיר"(.
מאיר  רבי  בן  תרמ"א(,  )תקנ"ט-כסלו  ממעזריטש  אהרן  יצחק  רבי  המקובל  הגאון  המחבר, 
מופלג שעלה  וואהל. תלמיד חכם  רבי שאול  בן השר  מבריסק  נחום  רבי  מלובלין, מצאצאי 
לירושלים בראשית שנות הת"ר בקירוב, בה ישב עשרות שנים על התורה ועל העבודה, כשהוא 
ירושלמי  - על התלמוד  ובנסתר  יבול תורני מבורך של חיבורי פרשנות בנגלה  מותיר אחריו 
והתוספתא, על הזוהר וספרי קבלה, על שולחן ערוך, על הש"ס ועל התנ"ך. מכל יבולו התורני 
הספיק בחייו להדפיס רק את חיבורו "פני יצחק אהרן" על מסכת פסחים, "פרישת יצחק" על 

שיר השירים ו"פרישת אהרן" על ספר "עולם קטן" לבעל "משנת חסידים". 
יא(,  קבר  יז,  שורה  לה,  דף  ג,  )מחברת  ירושלים  העיר  מצבות  על  מחוקק"  "חלקת  בספר 
מצוטט מפנקס החברה קדישא בירושלים: "הרב המפורסם בתורה בעהמ"ח סה"ק, זקן ושבע 
ימים", ונכתב על כתבי היד שנותרו מחיבוריו: "והניח בכתובים חבילות חבילות, והם על כל 
הירושלמי, תוספתא, ספרי, מרדכי, שו"ע אה"ע, זוהר, זוהר חדש, תקוני זוהר, משנת חסידים... 

ונפטר בן פ"א שנה".
ר' מנשה רפאל ליהמן, בהקדמה לקטלוג כתבי היד שבאוספו )אהל חיים, ב, ניו יורק, תשנ"א(, 
מספר על כתבי היד של המחבר שהתגלו בשנים האחרונות, בהם עשרה כרכים של החיבור 
"פרישת יצחק אהרן" על הירושלמי, ולמעלה מאלף דף של חיבור מקיף על הזוהר ותיקוני זוהר. 
לפנינו מתגלים חלקים מחיבורו הגדול על התוספתא. הדפים שלפנינו כוללים חלק מהחיבור 
למסכת פסחים )מאמצע פרק ה' ועד סוף המסכת(, את החיבור על מסכת ראש השנה, את 

החיבור על מסכת מועד קטן, ושני דפים מהחיבור על מסכת יומא. פירושים אלו לא נדפסו.
]75[ דף. כ-22 ס"מ. נייר לבן וכחלחל. מצב בינוני-טוב. כתמים. בלאי וקרעים חסרים בשולי 

הדפים, עם פגיעות בטקסט בחלק מהדפים. כל הדפים מנותקים )נתונים בקלסר(.

פתיחה: $800 
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267. Manuscript, Homiletics and Torah Novellae – Malch, 1908
(during the times of R. David Tevele Dainovski), who 
composed this notebook of sermons and eulogies in 
preparation for assuming a rabbinic position. 
[24] written leaves. 21 cm. Dry, brittle page. Fair 
condition. Dark dampstains. Extensive wear and 
tears, affecting text. New binding. 

Opening price: $300

Manuscript, comprising homilies and eulogies, 
halachic and Talmudic novellae and pilpul, and 
more. Malch (Malecz, Lithuania), [ca. 1908].
Includes an essay relating to the Jewish movements 
and organizations of the times (including the Zionist 
movement). The writer is not identified, but appears 
to be a prominent student of the Malch yeshiva

267. כתב-יד, דרשות וחידושי תורה - מאלטש, תרס"ח
כתב-יד, הכולל "דרושים וחידושים על התורה", דרשות והספדים, 
 ,Malecz 'חידושים ופלפולים בהלכה ובש"ס, ועוד. מאלטש )מלץ

ליטא(, ]תרס"ח 1908 בקירוב[. 
לתנועה  )המתייחס  הזמן"  "הגיונות  כולל מאמר בשם  היד  כתב 
מופיעים:  אחריו  נוספות(.  יהודיות  ואגודות  ולתנועות  הציונית 
"רעיונות על דרך ההגיון", "פלפולים קטנים על חומשי התורה", 
"הדרן על ש"ס". בכתב היד מופיעים גם מספר הספדים ו"דרושים 
כהן  "אם  בעניין  תשובה  מופיעה  מכן  ולאחר  שבת",  ממס' 
מקום  שם  עם  כותרת  האחרון  הדף  בראש  לעבודה".  כשר  קטן 
ותאריך: "חידושים קטנים על מס' ב"ק ]מסכת בבא קמא[ תרס"ח, 
מחשובי  אחד  היה  כנראה  אבל  מזוהה,  אינו  הכותב  מאלטש". 
תלמידי הישיבה במאלטש )בתקופת רבי דוד טעביל דיינובסקי(, 
לעצמו  וערך  סידר  כך  ולשם  ברבנות,  לכהן  עצמו  את  שהכין 

מחברת עם דרשות והספדים.
הישיבה במאלטש נוסדה בשנת תרנ"ח ע"י רב העיר הגאון רבי 
זלמן סנדר כהנא שפירא, אך לאחר שפשטו בין התלמידים רוחות 
זלמן  רבי  סגר  ותנועות החופש של אותה התקופה,  ה"השכלה" 
בקריניק  לכהן  ועבר  העיר  מרבנות  התפטר  הישיבה,  את  סנדר 
רבי  כיהן  תרס"ג-תרס"ז  השנים  בין  חדשה.  ישיבה  פתח  בה 
ואף הוא  ייסד מחדש את הישיבה,  שמעון שקופ ברבנות העיר, 
התאכזב לבסוף מרוחות התקופה שחלחלו אל בני בית המדרש 
)ראה אודות כך: ספר רבי שמעון ותורתו, עמ' קכב-קלד(. בשנת 
דוד  ורבי  בריינסק,  ברבנות  לכהן  שקופ  שמעון  רבי  עבר  תרס"ז 
שהיה  טעביל,  דוד  רבי  העיר.  לרבנות  נתמנה  דיינובסקי  טעביל 
וביסס  הקים  בקלם,  תורה"  ה"תלמוד  המובהקים של  מתלמידיו 
פינקל  רנ"צ  המוסר".  "תנועת  דרך  פי  על  הישיבה  את  מחדש 
בהם  הישיבה,  לחיזוק  תלמידים  אליו  מסלבודקה" שלח  "הסבא 
יעקב  רבי  כהגאון  לימים  שנודע  ממינסק"  "יעקב  הנודע  תלמידו 
קמנצקי, מגדולי התורה בארה"ב )ראה אודות כך: ספר רבי יעקב, 

עמ' 77-84(.
כתמי  בינוני.  מצב  ושביר.  יבש  נייר  ס"מ.   21 כתובים.  דף   ]24[
כריכה  בטקסט.  פגיעות  עם  וקרעים,  רב  בלאי  כהים.  רטיבות 

חדשה.

פתיחה: $300 
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על הכוונות.  פי האר"י בכך שהן תפילות  הכוונות הקבליים על 
לצד  או  בנפרד  הכוונות  נרשמו  הרגילים,  הכוונות  בסידורי 
התפילות, והמתפלל נדרש לחשוב על הכוונות בעת תפילתו או 
בעת עשיית המצווה. לעומת זאת, בתפילות שחיבר רבי שמשון 
באקי האדם אומר את הכוונות עצמן בפיו בלשון תפילה. ידידו 
הרמ"ז מתח ביקורת באחד ממכתביו על "ענין התפילות שתיקן 
מהר"ר שמשון באקי נר"ו...", בין היתר מהסיבה ש"כמה כוונות 
תלויות רק במחשבה ולא בבטוי שפתיים" )ראה: אגרות הרמ"ז, 

אגרת ו(. 
אחרת  )איטלקית(  בכתיבה  נוספו  כתב-היד  שבראש  המגן  בדף 
הן הכונות הנאותות  "אלו  פי הפשט לתקיעת שופר:  על  כוונות 

לתקיעת שופר...". 
מסביוניטה  באיטלקית  רישום  הנ"ל  המגן  דף  של  הקדמי  בצדו 

5572 ]=תקע"ב 1812[. 
]15[ דף )28 עמודים כתובים(. 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. 
קרע בדף הראשון, מודבק בנייר דבק. כריכת קרטון ישנה, פגומה. 

מצורף אישור מומחה.

פתיחה: $1200 

268. כתב-יד, תפילות קבליות הנאמרות לפני תקיעת שופר מאת המקובל רבי שמשון באקי )הראשון( - מנהגי 
וכוונות האר"י בתקיעת שופר - בכתב-ידו של רבי יהושע סגרי אב"ד סקאנדיאנו, עם הגהותיו והוספותיו וסגולה 

לתוקע, שלא נדפסו - איטליה, המאה ה-18 

מאת  שופר,  תקיעת  לפני  הנאמרות  קבליות  תפילות  כתב-יד, 
האר"י  וכוונות  מנהגי  עם  )הראשון(,  באקי  רבי שמשון  המקובל 
אב"ד  סגרי  יהושע  רבי  של  אוטוגרפית  בכתיבה  שופר,  לתקיעת 
]איטליה,  משלו.  והגהות  הוספות  עם  שבאיטליה,  סקנדיאנו 

המאה ה-18[.
כתיבה איטלקית נאה, בינונית ומרובעת, עם עיטורים פרחוניים 

במספר מקומות, מעשה ידי רבי יהושע סגרי.
לפנינו סדר תפילות וכוונות על פי הקבלה לתקיעת שופר, שערך 
רבי יהושע סגרי. הסדר כולל שש תפילות קבליות שיש לאומרן 
תפילות  ארבע  מתוכן  דמעומד.  ותקיעות  דמיושב  תקיעות  לפני 
לפני תפילות אלה  באקי.  רבי שמשון  מיוחדות שחיבר המקובל 
התפלה  בראש  חפץ".  "דברי  מספר  מקורן  כי  יהושע  רבי  ציין 
מהרב  חפץ  דברי  מספר  "תפילה  פירוט:  ביתר  כתב  הראשונה 
)יתכן  זצוק"ל"  באקי  שמשון  כמוהר"ר  האלקי  המקובל  הכולל 
שכוונתו לחיבורו "אבני חפץ", ראה להלן(. לאחר התפילות נכתבו 

בקצרה כוונות על פי הקבלה לתקיעות.
בשתיים מתפילותיו של רבי שמשון באקי הוסיף רבי יהושע סגרי 
התפילה.  נוסח  בתוך  ב"חלונות"  ושילבן  משלו,  קבליות  הגהות 
בדף 10/ב מתייחס רבי יהושע סגרי בהגהתו לנוסח אחת התפילות: 
"אמר יהושע סגרי, בשתי שמהן אילין... ואני בער ולא אדע, לכן 
לא אביתי שלוח יד". בדף 11/ב הגהה נוספת משלו המתייחסת 
ואני  כתוב...  לי  ששולחה  ובהעתק  סגרי...  יהושע  "אמר  לנוסח: 

בער ולא אדע... וכל חכם יבין מדעתו שדבר ה' בפי אמת".
הנהגות  מספר  יהושע  רבי  כתב  כתב-היד  את  הפותחת  בפסקה 
להצלחת התקיעה, שלא  סגולה  כולל  לתוקע,  מיוחדות  קבליות 
ידוע עליהן ממקור אחר: "בעוד שהציבור אומרים הפזמון יעלה 
התוקע על התיבה ויתן מסוה טליתו על פניו שלא יביטו בו, ואל 
יראה פני אדם, כי אם יתבודד ויתן כל סעיפי מחשבותיו לחשוב 
לצדיק  שצופה  הרשע  עם  ומלחמה  קרב  ביום  להלחם  שנברר 
ומבקש להמיתו... ויקח השופר בידו ויתן הרחב לצד פיו וילחוש 
בתוכו ויהי נועם... ואנא בכח... ופסוק ויאמר ה' אל השטן... והיא 
סגולה נוראה מפי ספרים וסופרים שלא יערבבנו השטן ולא ימנענו 

מלתקוע, כאשר אירע לתוקעים רבים ונצחו...".
רבי יהושע סגרי )תס"ט-תקנ"ז(, חכם איטלקי, משורר ומקובל, מחבר 
סקאנדיאנו,  בערים  וברבנות  בדיינות  כיהן  ביותר.  ופורה  מקורי 
רבי  איטליה  חכמי  מגדולי  תורתו  את  קיבל  וקאסאלי.  וירצ'אלי 
חייו  במשך  הרמח"ל(.  של  )חמיו  פינצי  דוד  ורבי  בריאל  יהודה 
כתב כשבעים וחמש חבורים בהלכה, קבלה ודרוש, וחיבר למעלה 
משלש מאות שירים. רוב חבוריו לא נדפסו )למעט כמה קונטרסים 
בודדים(. בכמה מכתבי-ידו הוא מסיים בתפילה שיזכהו ה' להדפיס 
את חיבוריו הרבים. בחיבוריו שכתב בזקנותו הוא מבקש מצאצאיו 

אמן  סופר  היה  יהושע  רבי  פטירתו.  לאחר  חיבוריו  את  שידפיסו 
וכמה מכתבי היד שלו זהים לכתב-היד שלפנינו בסידורם הנאה, 
)על  ובעיטורים  בקישוטים  "חלונות",  בתוך  המסודרות  בהגהותיו 
רבי יהושע סגרי ראה: מאיר בניהו, אסופות, ספר עשירי, ירושלים 
בניהו רשימה מפורטת של כתבי  רפז-שנד. שם ערך  תשנ"ז, עמ' 

היד של חיבוריו וכן רשימה מפורטת של שיריו(.
אחד מחיבוריו של רבי יהושע סגרי, שעדיין בכתב-יד, הוא החיבור 
"אבני חפץ", בו העתיק וערך תפילות קבליות שחיבר רבי שמשון 
באקי, שנועדו לאמירה בזמן קיום מצוות שונות. תפילותיו של רבי 
שמשון באקי חוברו בארמית ורבי יהושע סגרי הוסיף להן תרגום 
שכבר  יהושע  רבי  מספר  זה  לחיבור  בהקדמתו  הקודש.  ללשון 
מנעוריו שאף לחבר תפלות לפני כל מצווה, ובה יוזכרו הכוונות, 
השמות, התקונים והייחודים שנעשים בעולמות העליונים על ידי 
כל מצווה. כשסיפר את תוכניתו לאחד מידידיו, אמר לו הידיד: 
המקובל  ה"ה  החכמה,  שמעניקים  בענקים  הגדול  אדם  "קדמך 
האלקי כמוהר"ר שמשון באקי זצוק"ל מעירך ומארצך... באגרת 
כמוהר"ר  הגדול  הרב  אמי[  ]=אח  מסרפי  פני  חלותי  שלומים 
אברהם סגרי נר"ו למען יאבה שלוח לי העתק שלם... אורו עיני 
כאשר טעמתי בקצה המטה שבידי". בהמשך אותה הקדמה הוא 
כותב שבמקומות שהיה נראה לו כי רבי שמשון באקי נטה במשהו 
מכתבי האר"י, הרי הוא, רבי יהושע, העיר על כך בהגהותיו )חיבור 
זה, בכתיבת ידו הנאה של רבי יהושע סגרי, נמצא בכת"י הספריה 
הלאומית בירושלים 8°255(. בכתב-היד שלפנינו כותב רבי יהושע 
כי מקור התפילות הוא הספר "דברי חפץ". הפניה דומה מופיעה 
 ;Guenzburg 343 נוסף שלו )קובץ לברית מילה, כת"י בחיבור 
"...ספר דברי חפץ אשר לי"(. למעשה, לא ידוע לנו  שם מזכירו: 
על חיבור שלו בשם "דברי חפץ" ומסתבר שכוונתו לחיבור "אבני 
חפץ" הנ"ל )שאולי קרא לו בתחילה "דברי חפץ"(, המאגד את כל 

תפילות רבי שמשון באקי שערך רבי יהושע סגרי. 
בין חיבוריו של רבי יהושע סגרי ישנו כתב-יד נוסף בענייני תקיעת 
שופר )משנת תקי"ד(, שדומה בתוכנו לזה שלפנינו )ראה: בניהו, 
שם, אות מב ברשימת החיבורים(. כתב היד שלפנינו לא נרשם 
ברשימת בניהו והוא עיבוד מקוצר יותר של סדר תקיעת שופר, 

עם מספר שינויים, שערך רבי יהושע סגרי. 
קזאלה  אב"ד  )ת'?-תנ"א(  באקי  שמשון  רבי  האלוקי  המקובל 
מונפיראטו, מגדולי צדיקי ומקובלי איטליה. היה רבו של המקובל 
המפורסם רבי בנימין כהן - הרב"ך, וידיד נפשו של המקובל רבי 
משה זכות - הרמ"ז, שאף ניהל עמו התכתבות. מנעוריו נהג לסגף 
את עצמו בתעניות וטבילות. כמה פסקי הלכה שלו נדפסו בסדרת 

הספרים "פחד יצחק".
סידורי  שאר  מכל  מתייחדות  באקי  שמשון  רבי  של  תפילותיו 
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268. Manuscript, Kabbalistic Prayers Recited Before Shofar Blowing, by Rabbi Shimshon Bachi (the First) – Customs and Kavanot of the Arizal for 
Shofar Blowing – Handwritten by R. Yehoshua Segre Rabbi of Scandiano, with His Unpublished Glosses, Additions and Segulah for the Blower – Italy, 
18th Century

R. Yehoshua Segre (1709-1797), Italian Torah scholar, kabbalist and extremely 
prolific author. Served as dayan and rabbi in Scandiano and other cities. He was a 
talented scribe, and produced some beautiful manuscripts, including the present 
one. Most of his compositions were never published. 
R. Shimshon Bachi (1640?-1691), rabbi of Casale Monferrato, leading Italian 
Tzaddik and kabbalist. Teacher of the renowned kabbalist R. Binyamin Kohen – 
the Rabach, and close friend of R. Moshe Zacuto – the Remez.
[15] leaves (28 written pages). 19 cm. Good condition. Stains and wear. Tear to first 
leaf, repaired with tape. Old card binding, damaged.
Expert's report enclosed.

Opening price: $1200

Manuscript, kabbalistic prayers recited before Shofar blowing, by the kabbalist 
R. Shimshon Bachi (the first), with the Arizal's customs and kavanot for shofar 
blowing, handwritten by R. Yehoshua Segre Rabbi of Scandiano, Italy, with his 
additions and glosses. [Italy, 18th century]. 
Neat Italian semi-cursive and square scripts, decorated in several places by R. 
Yehoshua Segre with floral vignettes.
This manuscript contains an order of kabbalistic prayers and kavanot for Shofar 
blowing, compiled by R. Yehoshua Segre. Four of the prayers were composed by R. 
Shimshon Bachi. Brief kabbalistic kavanot for Shofar blowing follow the prayers.
R. Yehoshua Segre incorporated his own kabbalistic glosses in "windows" in two 
of the prayers. He also introduces the manuscript with several kabbalistic practices 
for the Shofar blower, including a special segulah for success in blowing the Shofar, 
which is not known from any other source. 
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269. French Manuscript – Transcripts from Kabbalistic Works – Sefer Yetzirah and Sifra DeTzniuta 
– Fine Illustrations and Diagrams

Sylv Karppe), Sifra DeTzniuta and Shir HaShirim 
(last two by Paul Vulliaud).
The manuscript opens with a long preface, titled 
"Qu'est ce que la Kabbale?" [What is Kabbalah?].
[119] leaves, 35 cm + two notebook leaves (diagram 
and table), 22 cm. Good condition. Minor stains. 
New, half-leather binding.

Opening price: $500

Manuscript, transcripts from several kabbalistic 
works translated to French. [France? Ca. 1930s-1940s]. 
French and some Hebrew.
Various kabbalistic compositions, neatly handwritten 
and accompanied with several tables, illustrations 
and diagrams, including Ilan Sefirot. Some of the 
headings and diagrams in red ink.
Transcript of the translations of Sefer Yetzirah (by

כתב-יד בצרפתית - העתקות חיבורים בקבלה -   .269
ספר יצירה וספרא דצניעותא - איורים ותרשימים נאים

מתורגמים  קבליים  חיבורים  מספר  של  העתקות  כתב-יד, 
ומעט  צרפתית  בקירוב[.  ה-30-40  שנות  ]צרפת?,  לצרפתית. 

עברית.
ומלווים במספר  נאה  בכתב-יד  כתובים  בקבלה,  שונים  חיבורים 
טבלאות, איורים ותרשימים, ובהם אילן ספירות. חלק מהכותרות 

והתרשימים בדיו אדומה. 
 Sylv מאת יצירה  ספר  של  התרגום  העתקת  כולל  היד  כתב 
 Étude sur les origines et la nature מתוך   ,Karppe
שרטוט  פי  על  קבלי  שרטוט  עם   .)1901 du Zohar )פריז, 
התרגום  העתקת   ;)1903 בספר La Cabbale )פריז,  המופיע 
מילולי  מאת Paul Vulliaud )תרגום  דצניעותא  ספרא  של 
 Traduction מתוך עמוד(,  מול  עמוד  פשוטה,  בשפה  ותרגום 
ותרגום   ;)1930 intégrale du Siphra di-tzeniutha )פריז, 
 Le Cantique des מתוך ,Paul Vulliaud שיר השירים מאת

Cantiques )פריז, 1925(.
 ;1860-1903( Jean de Pauly בעמוד הראשון, קטע הקדמה מאת
מתרגם המהדורה השלמה הראשונה של הזוהר בצרפתית( למאמר 
"Étude sur 'La Kabbale' de Franck". לאחריו מבוא ארוך 
שכותרתו "מהי קבלה", ובו סקירה היסטורית מקיפה של ספרות 
אותיות האלפבית,   22 ביאור  עם  המרכזיות,  ודמויותיה  הקבלה 

היסודות מהן נברא העולם, ועוד.
]119[ דף, 35 ס"מ + שני דפי מחברת )תרשים וטבלה(, 22 ס"מ. 

מצב טוב. כתמים קלים. כריכה חדשה, עם שדרה ופינות מעור.

פתיחה: $500
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270. Manuscript, Responsa by R. Yoel Ze'ev Glatstein Rabbi of Helmetz – Signed by the Author
rabbi of Helmetz and the surrounding villages. A 
leading Torah scholar of the generation, to whom 
many contemporary rabbis addressed their halachic 
queries. 
[6], 407 leaves (approx. 800 written pages; several 
blank leaves). 20.5 cm. Good condition. Stains and 
wear. Loose leaves and gatherings. Some tears 
(repaired with tape). Original binding, damaged, 
without spine. 

Opening price: $500

Thick manuscript volume, responsa by R. Yoel 
Ze'ev Wolf Glatstein Rabbi of Helmetz (Kráľovský 
Chlmec). Ca. 1910s-1920s.
Manuscript handwritten by the author, with 
emendations and additions. The author's full 
signature appears at the end of many responsa. Most 
of this composition was published in Nachalat Yoel 
Ze'ev, two parts (Brooklyn, 1988-1990). 
A kvittel written in Helmetz was found between the 
leaves of the manuscript. 
R. Yoel Ze'ev Wolf Glatstein (ca. 1872 – Sivan 1944),

זאב גלאטשטיין אב"ד  יואל  כתב-יד, שו"ת רבי   .270
העלמעץ - עם חתימות ידו של המחבר

כרך עבה של כתב-יד, שאלות ותשובות הגאון רבי יואל זאב וואלף 
 ,Királyhelmec )קיראלי-העלמעץ  העלמעץ  אב"ד  גלאטשטיין 

כיום: Kráľovský Chlmec(. שנות התר"ע-תר"פ בקירוב.
רבות  תשובות  בסיום  והוספות.  מחיקות  עם  המחבר,  אוטוגרף 
)למעט  ברובו  נדפס  החיבור  המלאה.  ידו  חתימת  גם  מופיעה 
הברית,  בארצות  העלמעץ"  אנשי  "חברה  ע"י  ספורים(  קטעים 
תשמ"ח-תש"ן(.  )ברוקלין,  חלקים  ב'  זאב",  יואל  "נחלת  בספר 
עורך  מאת  רישומים  שלפנינו  כתב-היד  בראש  הכריכה  בבטנת 
הספר ואנשי הוועד של יוצאי העיר העלמעץ, המאשרים שמסרו 
בשנת תשנ"ב את כתב-היד לידי אחד מהנדיבים וראשי הקהילה. 
ברכה  לבקשת  בהעלמעץ,  שנכתב  "קוויטל"  נמצא  הדפים  בין 
נברא...  שום  יזיקנו  "ולא  הגון,  ולזיווג  ולהצלחה  לבריאות 

ולמלשינים אל תהי תקוה, ויחיה בנחת...".
הגאון רבי יואל זאב וואלף גלאטשטיין )תרל"ב בערך-סיון תש"ד(, 
אב"ד  שמעון  רבי  לאביו  לקאשוי(  )הסמוכה  יאסוי  בעיירה  נולד 
בבאלאש- הדין  בבית  כראב"ד  לכהן  אח"כ  )שעבר  העיירה 

בונם  שמחה  רבי  של  תלמידם   .)Balassagyarmat ד'יארמוט 
עהרנפלד בעל "מענה שמחה" ושל רבי שרגא צבי טננבוים בעל 
העלמעץ.  אב"ד  וואלד  יוסף  רבי  הגאון  של  חתנו  שורק".  "נטע 
פטירת חותנו בשנת תרס"ו עלה לכהן על מקומו כאב"ד  לאחר 
העיר העלמעץ ועשרות הכפרים שבגלילותיה. נודע כגדול בתורה 
הלכתיות.  שאלות  אליו  והפנו  עמו  התכתבו  דורו  מרבני  ורבים 
למאות  תורה  הרביץ  בה  העלמעץ,  בעירו  חשובה  ישיבה  הקים 
תלמידים. ישיבתו לא פסקה גם בימי המלחמה, עד אשר הובל עם 
כל בני הקהילה ותלמידי הישיבה לאושוויץ, בה נספו על קידוש 
השם ביום ז' בסיון תש"ד, הי"ד. מכתבי ידו נדפסו הספרים "נחלת 

יואל זאב" ב' חלקים )ברוקלין, תשמ"ח-תש"ן(.
]6[, תז דף )כ-800 עמודים כתובים; מספר דפים ריקים(. 20.5 ס"מ. 
וקונטרסים רופפים. מעט קרעים  מצב טוב. כתמים ובלאי. דפים 

)מודבקים בנייר דבק(. כריכה מקורית, פגומה וללא שדרה.

פתיחה: $500 
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271. Pinkas Mohel – Register of Circumcisions Performed by R. Yoel Ze'ev 
Glatstein Rabbi of Helmetz – 1902-1943
Sod Hashem – with Sharbit HaZahav, circumcision service with laws and 
commentaries, by R. David Lida. Vienna, 1896. Originally bound with many blank 
leaves, to be used by the mohel to record circumcisions. These leaves contain a 
Pinkas Mohel (register of circumcisions) from Helmetz (Kráľovský Chlmec), 
handwritten and signed by R. Yoel Ze'ev Wolf Glatstein. 
This Pinkas Mohel documents some 300 circumcisions performed by R. Glatstein 
in Helmetz and the surroundings over the course of forty years, between 1st Kislev 
1902 and 20th Menachem Av 1943 (during WWII).
R. Yoel Ze'ev Wolf Glatstein (ca. 1872- Sivan 1944), rabbi of Helmetz and 
the surrounding villages. A leading Torah scholar of his generation; many 
contemporary rabbis addressed their halachic queries to him. 
[2], 3-39, [1] leaves; over [30] handwritten leaves + many blank leaves. 16 cm. 
Condition varies. Stains. Tears (including open tears) and wear to printed book. 
Handwritten leaves in good condition. Original binding, damaged.

Opening price: $300

בריתות  תיעוד   - מוהל  פנקס   .271
זאב  יואל  רבי  ע"י  שנערכו 
בין   - העלמעץ  אב"ד  גלאטשטיין 

השנים תרס"ג-תש"ג

ספר סוד ה' - עם שרביט הזהב, סדר ברית 
דוד  רבי  מאת  ופירושים,  דינים  עם  מילה 
במקור  נכרך   .]1896[ תרנ"ו  וינה,  לידא. 
עם דפים רבים ריקים, כדי לשמש מוהלים 
לרישום בריתות. בדפים אלה נרשם "פנקס 
)קיראלי-העלמעץ  העלמעץ  מהעיר  מוהל" 
 Kráľovský כיום:   ,Királyhelmec
Chlmec( בכתב-ידו וחתימתו של רב העיר 

הגאון רבי יואל זאב וואלף גלאטשטיין. 
הרב  תיעד  שלפנינו  המוהל  בפנקס 
גלאטשטיין כ-300 בריתות שערך בהעלמעץ 
שנה,  מארבעים  למעלה  במשך  וסביבתה 
תש"ג  אב  מנחם  לכ'  תרס"ג  כסלו  א'  בין 
]בעיצומם של ימי מלחמת העולם השניה[. 
בדף המגן הקדמי, רישום בעלות בכתב-ידו 
מהוני  קניתי  "בעהי"ת,  הרב:  של  וחתימתו 
וואלף  יואל  הק'  היקרה,  מילה  מצות  לשם 
בהם  שונים,  רישומים  הבטנה  בדפי  ג"ש". 
הכיתוב: "לא ימיש מתוך האהל / הנה מלכך 

יבא לך / הנה מלאכי ילך לפניך". הכותרת בראש רשימת הבריתות: "בעהי"ת ]בעזרת השם יתברך[ 
יד-ֵּכָהה, פה העלמעץ יעא"ס  ָיִדי  ונכנסו בבריתו של אאע"ה ]אברהם אבינו עליו השלום[ על  נימולו 
]זכור לטוב["  זל"ט  ]ישמרה עליון אמן סלה[". בדפים האחרונים רשימות "נדרים לכסא של אלי']הו[ 

ורשימות נוספות.
)הסמוכה  יאסוי  בעיירה  נולד  תש"ד(,  בערך-סיון  )תרל"ב  גלאטשטיין  וואלף  זאב  יואל  רבי  הגאון 
לקאשוי( לאביו רבי שמעון אב"ד העיירה )שעבר אח"כ לכהן כראב"ד בבית הדין בבאלאש-ד'יארמוט 
Balassagyarmat(. תלמידם של רבי שמחה בונם עהרנפלד בעל "מענה שמחה" ושל רבי שרגא צבי 
טננבוים בעל "נטע שורק". חתנו של הגאון רבי יוסף וואלד אב"ד העלמעץ. לאחר פטירת חותנו בשנת 
תרס"ו עלה לכהן על מקומו כאב"ד העיר העלמעץ ועשרות הכפרים שבגלילותיה. נודע כגדול בתורה 
ורבים מרבני דורו התכתבו עמו והפנו אליו שאלות הלכתיות. הקים ישיבה חשובה בעירו העלמעץ, בה 
הרביץ תורה למאות תלמידים. ישיבתו לא פסקה גם בימי המלחמה, עד אשר הובל עם כל בני הקהילה 
נדפסו  ידו  מכתבי  הי"ד.  בסיון תש"ד,  ז'  ביום  קידוש השם  על  נספו  בה  לאושוויץ,  הישיבה  ותלמידי 

הספרים "נחלת יואל זאב" ב' חלקים )ברוקלין, תשמ"ח-תש"ן(.
]2[, ג-לט, ]1[ דף; למעלה מ-]30[ דפים כתובים בכתב-יד + דפים רבים ריקים. 16 ס"מ. מצב משתנה. 
כריכה  טוב.  במצב  כתב-היד  דפי  המודפס.  הספר  בדפי  ובלאי  חסרים(  קרעים  )בהם  קרעים  כתמים. 

מקורית, עם פגמים.

פתיחה: $300 
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272. דף בכתב-יד קדשו של רבינו חיים ויטאל - סגולות ורפואות ל"זמן המגפה" - תפילות, שמות קודש וכוונות קבליות ועצות שונות על פי דרך הטבע, בהן: "שיסגר בבית אחד 
ולא יכנס שם שום אדם...", ו"לא יקבל שום דאגה ועצבות כלל, אדרבה ישמח עצמו בכל מיני שמחה" 

סגולות ורפואות ל"זמן המגפה" - אוטוגרף בכתב-יד קדשו של רבינו חיים ויטאל. ]שנות הש', מפנה 
המאה ה-16-17[. 

דף כתוב משני צדיו, שני טורים בעמוד. למעלה מ-160 שורות בכתב-יד קדשו של רבי חיים ויטאל. 
קטע מתוך חיבור של סגולות ורפואות שכתב מהרח"ו. קטע מהחלק השלישי, עם הסעיפים ע-עח. 

בעמוד השני, סעיף ארוך - המתפרס על למעלה ממחצית הדף - שכותרתו: "ענין זמן המגפה ב"מ ]בר 
מינן[". בסעיף זה עצות וסגולות רבות להנצל ממגפה, בהן תפילות, שמות קודש וכוונות על פי הקבלה 

וכן עצות "על ידי הטבע". 
בין הסגולות על פי הקבלה מופיעה סגולה לומר פסוק "ואני אשיר עוזך" שלוש פעמים ישר והפוך, ורבי 
חיים ויטאל כותב כי קיבל סגולה זו מפי חברו המהרי"ט צהלון בשם רבו האר"י ז"ל: "הגיד לי הרי"ט 

צהלון י"א ]=ישמרהו אלהים[ שקבל ממורי ז"ל".
בין הסגולות על פי הטבע הוא מורה על הסתגרות בבית, על שמירת מרחק מאנשים, וכן על השתדלות 

גדולה במידת השמחה והתרחקות מדאגה ועצבות: 
"הנהגת הבריאות היא שיסגר בבית א']חד[ ולא יכנס שם שום אדם שאינו נזהר מלהתחבר עם בני 

אדם...".
"...ואם איזה אדם מדבר עמו בהיותו מחוץ לבית גם צריך שיתרחק עד שלא יגיע אליו ההבל של האיש 

ההוא".
"גם צריך שכל הזמן ההוא לא יקבל שום דאגה ועצבות כלל ואדרבה ישמח עצמו בכל מיני שמחה...". 
העצות של רבי חיים ויטאל כיצד להנצל מהידבקות במגפה מחולקות לשני חלקים. החלק הראשון - 
"כוונות ופסוקים", בו מביא, מלבד הסגולה שהביא ממהרי"ט צהלון בשם האר"י, עוד ארבע סגולות 
על פי הקבלה, עם הנחיות של פסוקים או פרשיות מן התורה שיש לומר, עם רמזים שונים וכוונות של 
שמות קודש שיש לכוון. בחלק השני - עצות "ע"י הטבע", ובו הנחיות קפדניות כיצד להסתגר בבית 
ולשמור על בידוד מאנשים אחרים, וכן את העצה הנזכרת - להתרחק ככל האפשר מן העצבות ולשמח 

את עצמו בכל מיני שמחה.
בעמוד הראשון סגולות ורפואות למחלות ובעיות שונות: "לחולה שמרוב הקדחת מתנפחין עפעפיו...", 
"לחולי הפה של הילדים...", "לדם החוטם..." )בסוף סעיף זה כותב מהרח"ו: "כה תעשה כמה פעמים 

עד יתרפא ב"ה"(, "למי שאחזו חולי הקוליק"א...", ועוד עניינים.
המקובל האלוקי רבינו חיים ויטאל )מהרח"ו(, תלמידו הגדול ו"מעתיק השמועה" של האר"י הקדוש. 
ויראה.  תורה  לגדולי  שואבת  ואבן  רוחני  מרכז  ימים  באותם  שהיתה  צפת,  בעיר  ש"ג  בשנת  נולד 
יוסף קארו בעל "שולחן ערוך", וביניהם היו הרמ"ק,  בראש חכמי העיר עמד באותם ימים מרן רבי 
רבי שלמה אלקבץ )מחבר "לכה דודי"(, המבי"ט, רבי משה אלשיך, ועוד. מהרח"ו קיבל תורה מפי 
המהר"ם אלשיך, גדול תלמידי מרן ה"בית יוסף". ב"ספר החזיונות" שלו מזכיר רבי חיים ויטאל את 
לימודו אצל מהר"ם אלשיך בשנת שי"ז )בהיותו כבן י"ד( וכותב כי באותה שנה "צוה מהר"ר יוסף 
קארו ז"ל למורי הר' משה אלשיך בשם המלאך הדובר בו שיזהר מאד ללמדני בכל יכולתו". מהר"ם 
אלשיך אף סמך את רבי חיים מכח ה"סמיכה" שקיבל מרבו מרן ה"בית יוסף". במקביל, החל מהרח"ו 

את לימודיו בתורת הסוד בבית מדרשו של רבי משה קורדובירו )הרמ"ק(. בשנת ש"ל עלה רבי יצחק 
לוריא, האר"י הקדוש, ממצרים לארץ ישראל והתיישב בצפת. באותה שנה נפטר הרמ"ק והאר"י היה 
ליורשו. עם התגלות אורו של האר"י הקדוש בצפת, הפך רבי חיים ויטאל לתלמידו המקורב ביותר 
ישב מהרח"ו לפני האר"י  והסמכות הראשונה במעלה לתורת הקבלה של האר"י. במשך כשנתיים 

וכתב כל מילה שהוציא מפיו.
כתבי מהרח"ו הם משנת-היסוד של תורת האר"י שנפוצה בדורות שלאחר מכן. החיד"א מספר )שם 
הגדולים בערכו( כי רבי חיים ויטאל לא נתן רשות לאף אדם להעתיק מהכתבים שרשם מפי רבו, אך 
פעם אחת - כשהיה חולה מאד, שיחדו התלמידים את בני ביתו, שנתנו להם "ת"ר ניירים" )600 דפים( 
פטירת  לאחר  סופרים".  "מאה  ידי  על  ימים  בתוך שלושה  הועתקו  ואלו  ידו של מהרח"ו,  מכתיבת 
האר"י עבר מהרח"ו למצרים. לאחר מכן שהה זמן מסוים בירושלים ולאחר מכן עבר לדמשק, שם 
"שמונה שערים"  ובחיבור  חיים",  "עץ  ידו בחיבור  על  נכתבה  עיקר תורת האר"י  נפטר בשנת ש"פ. 
שסידר בהוראתו בנו רבי שמואל ויטאל. על אף שהאר"י סמך את ידו רק על מהרח"ו ככותב ומפרש 
דבריו, נמצאו גם חיבורים מהאר"י שכתבו תלמידים אחרים מ"גורי האר"י". גדולי המקובלים בדורות 
שאחריו חזרו והדגישו את היותו של המהרח"ו הסמכות העליונה לפירוש דברי האר"י, והזהירו שלא 
להסתמך על כתבי תלמידי האר"י האחרים. מהרח"ו עצמו כותב בהקדמה לספרו "עץ חיים": "דע 
מן היום אשר מורי זלה"ה החל לגלות זאת החכמה, לא זזה ידי מתוך ידו אפילו רגע אחד. וכל אשר 
תמצא כתוב באיזה קונטריסים על שמו ז"ל ויהיה מנגד מה שכתבתי בספר הזה - טעות גמור הוא 
כי לא הבינו דבריו...". מהרח"ו ניסה להגביל ככל יכולתו את הפצת תורת האר"י, ובין היתר ציווה 
לגנוז כתבים רבים מתורת האר"י. רק לאחר פטירתו החלו להתפרסם כתביו בדרכים שונות ובעריכות 
שונות. בין היתר, הוצאו מהגניזה דפים רבים והם שימשו כבסיס לחיבורים נוספים מתורת האר"י )על 
גלגולי העריכות השונות של תורת האר"י מכתבי רבי חיים ויטאל, ראו בהרחבה בספר "קבלת האר"י" 
מאת ר' יוסף אביב"י(. בין החיבורים שכתב מתורת האר"י נודעו הספרים: עץ חיים, שמונה שערים, 

אוצרות חיים, אדם ישר, דרך עץ חיים, פרי עץ חיים, שערי קדושה, ועוד.
לספר רפואות זה של מהרח"ו נודעו מספר שמות: "ספר הפעולות", "תעלומות חכמה", "ספר קבלה 
כל  עם  יחד  נדפס  לא  מהרח"ו  של  הרפואות  חיבור  וסגולות".  "רפואות  הרפואות",  "ספר  מעשית", 
נדפס  לאחרונה  והרפואות.  הסגולות  בספרי  ספורים  קטעים  רק  ממנו  נדפסו  שנים  במשך  כתביו. 

בשלמותו )"ספר הפעולות", מודיעין עילית, תש"ע(.
יותר  ונקיה  גדולה מאד  "נשמתו היתה  כי  ויטאל כותב החיד"א  רבי חיים  וקדושתו של  גדולתו  על 
מכל בני דורו". ידוע כי חזה דברים רבים ברוח הקודש. את חזיונותיו המופלאים תיעד ביומנו, שנדפס 
באופן חלקי תחת השם "שבחי ר' חיים ויטאל", ולאחרונה נדפס במלואו תחת השם "ספר החזיונות".

]1[ דף )2 עמודים כתובים, למעלה מ-160 שורות בכתב-יד קדשו של רבי חיים ויטאל(. 19.5 ס"מ. מצב 
טוב. כתמים. בלאי קל. 

פתיחה: $40,000
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272. Leaf Handwritten by Rabbi Chaim Vital – Segulot and Cures for Epidemic – 
Prayers, Holy Names, Kabbalistic Kavanot and Various Practical Recommendations, 
Including: "He Should Remain Confined at Home…", and "He Should Not Allow 
Himself Any Worry or Sorrow, Rather He Should Gladden Himself With All Kinds 
of Joy"
Segulot and cures for a time of epidemic – handwritten by the author, R. Chaim Vital. [Turn 
of the 17th century].
Leaf written on both sides, two columns per page. Over 160 lines handwritten by R. Chaim 
Vital. Fragment of a composition on segulot and cures authored by R. Chaim Vital, part III, 
sections 70-78.
On the second page, there is a long section, covering over half the page, entitled: "Times 
of Epidemic". This section contains many recommendations and segulot to be saved from 
an epidemic, including prayers, Holy Names, Kabbalistic Kavanot, as well as practical 
recommendations. One of the kabbalistic segulot quoted in the name of the Arizal is to recite 
the verse "VaAni Ashir Uzecha…" three times, back and forth. 
Some of the practical recommendations he brings are to remain confined indoors, to 
maintain distance from other people, and to make every effort to keep in good spirits, while 
avoiding worry and despondency.
The first page contains segulot and cures for various illnesses and problems.
R. Chaim Vital (1542-1620), holy kabbalist, foremost disciple and transmitter of the teachings 
of the holy Arizal. The writings of R. Chaim Vital are the fundaments of the Arizal's teachings 
which were disseminated in later generations. Although the Arizal authorized only R. 
Chaim Vital to write and explain his teachings, compositions written by his other disciples 
exist as well. The leading kabbalists of subsequent generations constantly stressed that R. 
Chaim Vital is the supreme authority for explaining the Ari's teachings and warned not to 
rely on the writings of any other disciple. R. Chaim Vital himself writes in the preface to his 
book Etz Chaim: "Know that from the day my teacher began to reveal this wisdom, I did not 
leave him even for a moment. And any writings you may find in his name, which differ from 
that which I have written in this book, is a definite error since they did not comprehend his 
words…". R. Chaim Vital attempted to limit spreading the Arizal's teachings and instructed 
to bury many of his writings on the Arizal's teachings. His writings were published only after 
his passing, in various forms and redactions. The books he wrote of the Arizal's teachings 
include: Etz Chaim, Shemona She'arim, Otzrot Chaim, Adam Yashar, Derech Etz Chaim, Pri 
Etz Chaim, Shaarei Kedusha, and more.
The book of cures by R. Chaim Vital is known by several titles: Sefer HaPe'ulot, Taalumot 
Chochma, Sefer Kabbalah Maasit, Sefer HaRefuot, Refuot U'Segulot. It was not printed 
together with the rest of his writings. Over the years, only a few sections were printed in 
books of segulot and cures. Recently, it has been printed in full (Sefer HaPe'ulot, Modiin 
Illit, 2010).
[1] leaf (2 written pages, over 160 autograph lines). 19.5 cm. Good condition. Stains. Minor 
wear. 

Opening price: $40,000
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מכתב מהצדיק רבי אליהו גוטמאכר מגריידיץ - אל ידידו רבי צבי הירש קאלישר, שחפץ לעלות   .273
לארץ ישראל

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הצדיק הקדוש רבי אליהו גוטמאכר אב"ד גריידיץ. סיון תרכ"ט ]1869[. 
ממוען אל רעו )"ידיד נפשי"( הגאון רבי צבי הירש קאלישר אב"ד טהורן. נכתב במענה למכתב בו ביקש רבי צבי הירש את עצת 
הרב מגריידיץ אודות נסיעה לארץ ישראל. הרב גוטמאכר מסתייג מנסיעה זו, וכותב לו "...ומה יעשה שם? מי יתן לו צרכיו? וכי 

חלילה יפיל עצמו לישועת אדם...". המשך המכתב עוסק בענייני הפעילות של "חברת יישוב ארץ ישראל". 
הרב קאלישר פעל בשותפות אמיצה עם "הצדיק מגריידיץ" להקמת ישוב יהודי וקניית קרקעות בארץ ישראל. הם הרבו להתכתב 
וביוזמתם נעשו פעולות שונות לחיזוק היישוב בארץ הקודש ואף הוקמה )בשנת תר"כ( "חברת יישוב ארץ ישראל" בפרנקפורט 

דאודר. רבי צבי הירש קאלישר ורבי אליהו גוטמאכר עמדו בראש החברה כ"פקידים" וחתמו יחדיו על כרוזיה. 
הגאון הצדיק רבי אליהו גוטמאכר אב"ד גריידיץ )תקנ"ו-תרל"ה(, תלמיד הגאון רבי עקיבא איגר. כיהן ברבנות פאלשען עד שנת 
ת"ר בערך, אז עבר לכהן ברבנות גריידיץ, ובנו בכורו רבי צבי הירש גוטמאכר נתמנה במקומו לאב"ד פאלשען. נודע כקדוש 
ומקובל, ובשנותיו האחרונות התפרסם שמו ברחבי העולם היהודי כ"פועל ישועות". סיפורי נפלאות נפוצו על הניסים הגדולים 
והישועות מברכותיו של "דער גריידיצער צדיק" ]הצדיק מגריידיץ[ - "שמכל המדינות באו אליו לבקש ברכותיו ותפלותיו, כל 
אחד לפי מה שהוא צריך" )אגרות סופרים, בשולי אגרת כט(. לאחר שבנו רבי צבי הירש גוטמאכר אב"ד פאלשען נפטר על פניו 
בגיל צעיר )בשנת תרל"א( ללא שהשאיר אחריו צאצאים, הוציא האב את חיבורי בנו "נחלת צבי" ו"קן מפורשת" )לבוב, תרל"ג(. 
בהקדמה לחיבור "קן מפורשת" מבטיח רבי אליהו: "אם בעת שיצטרך אדם לישועה מה'... ילמד משנה עם הרב ותוי"ט ופירוש 

בני ז"ל ויעמיד עצמו אח"ז ויתפלל באיזה לשון ששגור בפיו... ויפרט מבוקשו שיהיה נענה...".
מקבל המכתב: רבי צבי הירש קאלישר )תקנ"ה-תרל"ה(, מגדולי דורו, תלמידם של הגאון רבי עקיבא איגר, של הגאון רבי יעקב 
אב"ד ליסא בעל "נתיבות המשפט" ושל דודו הגאון רבי יהודה ליב קאלישר ראב"ד ליסא. כיהן כרב בטהורן שלא על מנת לקבל 
פרס. מחבר הספרים "מאזנים למשפט" על חושן משפט, הגהות "צבי לצדיק" על משניות ועל שו"ע, "אבן בוחן", "אמונה ישרה", 
ועוד. מראשוני המעוררים והפועלים להקמת ישובים בארץ ישראל, ובנושא זה עוסקים ספריו "דרישת ציון" ו"שלום ירושלים". 
ספרו "דרישת ציון" זכה למספר מהדורות לאחר הקמת תנועת "חובבי ציון", והרב קאלישר נחשב לאחד האבות הרוחניים של 

"חיבת ציון". בערים רבות בישראל נקראו רחובות על שמו.
]1[ דף. 22.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי רב וקרעים בשולי הדף. קרע חסר קטן עם פגיעה במרכז הטקסט.

המכתב שלפנינו פורסם ע"י י' קלויזנר במאמרו "מארכיונו של הרב צבי הירש קלישר ז"ל", סיני, ה, סיון תרצ"ט, עמ' רסד-רסה.

פתיחה: $1000 

273. Letter from Rabbi Eliyahu Guttmacher of Greiditz – To His Friend Rabbi Tzvi Hirsch 
Kalischer, Who Wished to Immigrate to Eretz Israel
Letter handwritten and signed by R. Eliyahu Guttmacher Rabbi of Greiditz (Grodzisk Wielkopolski). 
Sivan 1869. 
Addressed to his friend R. Tzvi Hirsch Kalischer rabbi of Thorn (Torun). Written in response to a letter 
in which R. Tzvi Hirsch consulted with R. Guttmacher on his prospective immigration to Eretz Israel. 
R. Guttmacher expresses his reservations about the move: "…what will he do there? Who will provide 
for him?". The rest of the letter discusses the activities of the Yishuv Eretz Israel society, which had been 
founded at their initiative.
R. Eliyahu Guttmacher Rabbi of Greiditz (1796-1875), disciple of R. Akiva Eger. Renowned as a wonder-
worker. Was very active in promoting and strengthening the settlement of Eretz Israel. 
The recipient, R. Tzvi Hirsch Kalischer (1795-1875), a Torah leader of his generation, disciple of R. Akiva 
Eger and the Netivot HaMishpat. One of the first to promote and support the settlement of Eretz Israel.
[1] leaf. 22.5 cm. Good-fair condition. Stains. Significant marginal wear and tears. Small open tear 
affecting center of text. 
The letter was published in Sinai, V, Sivan 1939.

Opening price: $1000
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274. מכתב מהצדיק רבי אליהו גוטמאכר מגריידיץ - אל בנו רבי צבי הירש בעל "נחלת צבי" 
- "...שיהיה מעתה עת רצון... ישועת ה' בהרף עין"

יידיש   .]1870[ גריידיץ. אייר תר"ל  גוטמאכר אב"ד  מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הצדיק הקדוש רבי אליהו 
ומעט עברית.

ממוען אל בנו הגאון רבי צבי הירש גוטמאכר אב"ד פאלשען. המכתב פותח בברכות: "שפע ברכה והצלחה לבני 
הרב מו"ה צבי י']חיה[", ומסיים בדברי ברכה בחתימתו המליאה: "דברי אביך המצפה שיהי]ה[ מעתה עת רצון 

למילוי רצוננו - ישועת ה' בהרף עין - הק' אלי' במוהר"ש זצ"ל חו"ב גרידץ".
גוף המכתב עוסק  יפה ומתוק הוא".  בתחילת דבריו משבח האב את חידושיו של בנו: "דברי תורה שכתבת 

בעניני עריכת ספר לדפוס ]כנראה ספרו של הבן[. 
הגאון הצדיק רבי אליהו גוטמאכר אב"ד גריידיץ )תקנ"ו-תרל"ה(, תלמיד הגאון רבי עקיבא איגר. כיהן ברבנות 
פאלשען עד שנת ת"ר בערך, אז עבר לכהן ברבנות גריידיץ, ובנו בכורו רבי צבי הירש גוטמאכר נתמנה במקומו 
כ"פועל  היהודי  העולם  ברחבי  שמו  התפרסם  האחרונות  ובשנותיו  ומקובל,  כקדוש  נודע  פאלשען.  לאב"ד 
ישועות". סיפורי נפלאות נפוצו על הניסים הגדולים והישועות מברכותיו של "דער גריידיצער צדיק" ]הצדיק 
מגריידיץ[ - "שמכל המדינות באו אליו לבקש ברכותיו ותפלותיו, כל אחד לפי מה שהוא צריך" )אגרות סופרים, 

בשולי אגרת כט(. 
לאחר שבנו רבי צבי הירש גוטמאכר אב"ד פאלשען נפטר על פניו בגיל צעיר )בשנת תרל"א( ללא שהשאיר 
אחריו צאצאים, הוציא האב את חיבורי בנו "נחלת צבי" ו"קן מפורשת" )לבוב, תרל"ג(. בהקדמה לחיבור "קן 
מפורשת" מבטיח רבי אליהו: "אם בעת שיצטרך אדם לישועה מה'... ילמד משנה עם הרב ותוי"ט ופירוש בני 

ז"ל ויעמיד עצמו אח"ז ויתפלל באיזה לשון ששגור בפיו... ויפרט מבוקשו שיהיה נענה...".
]1[ דף. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קמטים. קרע חסר בפינת הדף העליונה, ללא פגיעה בטקסט.

פתיחה: $1200 

274. Letter from Rabbi Eliyahu Guttmacher of Greiditz – To His Son Rabbi 
Tzvi Hirsh Author of Nachalat Tzvi – "…May This Be a Time of Mercy… G-d's 
Salvation is Like the Blink of an Eye"
Letter handwritten and signed by R. Eliyahu Guttmacher Rabbi of Greiditz (Grodzisk 
Wielkopolski). Iyar 1870. Yiddish and some Hebrew.
The letter, which discusses bringing a book to print (presumably his son's book), is 
addressed to his son R. Tzvi Hirsh Guttmacher Rabbi of Pleschen (Pleszew). The letter 
begins with blessings: "An abundance of blessing and success for my son R. Tzvi", and 
concludes with blessings and his full signature: "Your father who longs that this be a time 
of mercy to fulfill our wishes – G-d's salvation is like the blink of an eye – Eli. son of R. 
Sh., rabbi of Greiditz".
R. Eliyahu Guttmacher Rabbi of Greiditz (1796-1875), disciple of R. Akiva Eger. Rabbi of 
Pleschen and Greiditz. Renowned in his later years as a wonder-worker. 
His son R. Tzvi Hirsh Guttmacher, who succeeded him as rabbi of Pleschen, passed away 
childless in his lifetime. His father published his books Nachalat Tzvi and Ken Meforeshet. 
[1] leaf. 22 cm. Good-fair condition. Creases. Open tear to upper corner, not affecting text.

Opening price: $1200
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רבי  הגאון  אל  נשלחו   - תורה  בדברי  מכתבים   .276
חיים ברלין - שנות התר"ס

מקבץ גדול של כעשרים מכתבים ארוכים בדברי תורה, מארכיונו 
של הגאון רבי חיים ברלין, שנשלחו אליו מרבנים ותלמידי חכמים 

בערי רוסיה, ליטא ופולין. שנות התר"ס-תרס"ו בקירוב.
בין כותבי המכתבים: אחיינו רבי אלעזר שיינפלד; רבי ברוך עסמאן 
"שנה  ברכת  לו  - הכותב  וחלק"  "חד  בעל  )הגאון החריף  מקיוב 
בהולדת  המז"ט  אצלי  שהיה  "בעת  שאמר  תורה  ודברי  טובה" 
רבי  בזלאטאנאשא;  מו"צ  בורנשטיין  רבי מתתיהו  לבתי..."(;  בת 
צבי יהודה מאמליק ]בעל "אביר הרועים"[; רבי מיכאל מרגולין; 
רבי שמריהו אב"ד בערשאד; רבי חנוך יהודה מביאליסטוק; רבי 
מסוויסלץ;  לוין  מאיר  רבי  בטולא;  ושו"ב  מו"צ  ב"ר שרגא  יצחק 
רבי אברהם מתתיהו חלפן; רבי ישראל בונם זיידינציג משעדליץ; 

ועוד.
מקבל המכתבים: הגאון הנודע רבי חיים ברלין )תקצ"ב-תרע"ג(, 
הבכור  בנו  וירושלים.  ליטא  של  ההוד  ומדמויות  דורו  מגדולי 
וכיהן  מוסקבה,  בעיר  הראשי  כרב  שימש  מוולוז'ין.  הנצי"ב  של 
תקופה כראש ישיבה ואב"ד וולוז'ין, וברבנות קוברין ויליסבטגרד. 
השפעתו התורנית התפרסה במרחבי רוסיה וברחבי תבל. ]בשו"ת 
נשמת חיים )ד' חלקים( שיצא לאור לאחרונה )ירושלים, תשס"ח(, 
מופיעות התכתבויותיו עם רבנים ותלמידי-חכמים מרחבי תבל, 
רוסיה, גליציה, הונגריה, גרמניה, הולנד, בבל, ארץ ישראל ועוד 
- שמותיהם של רוב הכותבים בארכיון שלפנינו, אינם מתועדים 
שבסוף  ברלין,  חיים  רבי  עם  שהתכתבו  הרבנים  שמות  במפתח 
תרס"ו,  בשנת  לירושלים  עלה  הנ"ל[.  במהדורה  דעה  יורה  חלק 

ועד מהרה הוכר במעמדו וסמכותו כאחד מגדולי רבני העיר.
ומצב משתנים.  גודל  דואר(.  וגלויות  דפים  )כ-36  מכתבים  כ-20 

מצב כללי טוב.

פתיחה: $400 

275. Responsum Letter from Rabbi Aryeh 
Leibush Bolichover Author of Shem Aryeh – 
1873
Letter with a halachic question addressed to R. Aryeh 
Leibush Bolichover Rabbi of Zaslav (Izyaslav), with 
a response (21 lines) handwritten and signed by R. 
Aryeh Leibush. [Zaslav, 1873].
Double leaf containing three pages of a question, 
with the halachic responsum of R. Aryeh Leibush 
Bolichover, leading posek of his times, in his small, 
close handwriting on the second half of the third 
page, with his signature. The responsum discusses 
the reliability of a butcher who sold meat which the 
rabbi ruled as terefah. To the best of our knowledge, 
this responsum by R. Aryeh Leibush has never been 
published. 
[1] double leaf ([3] pages of question and answer). 
21.5 cm. Fair good condition. Stains and tears. 
Folding marks and repairs.

Opening price: $500

275. מכתב שו"ת מהגאון רבי אריה ליבוש בוליחובר בעל "שם אריה" - תרל"ג 
מכתב שאלה הלכתית שנשלח להגאון רבי אריה ליבוש בוליחובר 
אב"ד זסלב, ועליו מכתב תשובה )21 שורות( בכתב-ידו וחתימתו 

של רבי אריה ליבוש. ]זסלב, תרל"ג 1873[.
"הק'  דף כפול הכולל כשלושה עמודים של מכתב שאלה מאת 
ניסן חתן הרב מפה קלענווקיע" ותשובה הלכתית מאת רבי אריה 
תשובתו  באליחיווער"(.  ליבש  "ארי'  )החותם:  בוליחובר  ליבוש 
של רבי אריה ליבוש נכתבה באותיות קטנות וצפופות במחצית 
התחתונה של העמוד השלישי, לאחר חתימת השואל )רבי אריה 
ליבוש מתנצל על כך בראש דבריו וכותב: "מפני טרדתי אקצר ואין 
של  בנאמנותו  עוסקת  השאלה  מיוחד"(.  מכתב  לכתוב  פנאי  לי 
קצב שמכר בשר שהרב פסק עליו כי הוא טריפה )באמתלה שהרב 
אמר את האיסור בלשון המשתמעת לשני פנים(. למיטב ידיעתנו, 

תשובתו של רבי אריה ליבוש שלפנינו לא נדפסה. 
)תקס"א-תרמ"א(,  בוליחובר  )ליפשיץ(  ליבוש  אריה  רבי  הגאון 

מגדולי הפוסקים בדורו. דור שביעי של צאצאי הרבי ר' העשיל 
ונקרא  פודוליה(,   ,Сатанів( סאטאנוב  בעיר  נולד  מקראקא. 
שנים  כיהן  בוליחוב.  מהעיר  משפחתו  מוצא  שם  על  בוליחובר 
ונודע  פודוליה(,  ווהלין,  מחוז   ,Zasław( זסלב  בעיר  כרב  רבות 
כאחד מגדולי הרבנים. בספר "כלילת יופי" לרבי חיים נתן דמביצר 
ראב"ד קראקא )ח"ב, קראקא תרנ"ג, דף סט/2( מתארהו בתואר 
וספר  תרל"ג(  )ווילנא,  אריה"  "שם  שו"ת  חיבר  זמנינו".  "גאון 
"ערוגות הבושם" )ווילנא, תר"ל(, המובאים בספרי הפוסקים עד 

ימינו אלה. 
בגב המכתב  והתשובה(.  )]3[ עמודים של השאלה  כפול  דף   ]1[
בינוני- מצב  ס"מ.   21.5 דואר.  וחותמות  הנמען  כתובת  מופיעים 

טוב. כתמים וקרעים. סימני קיפול והדבקות. 

פתיחה: $500 

The recipient of the letters: R. Chaim Berlin (1832-
1912), foremost Torah scholar in his generation, 
was an illustrious Torah figure of Lithuania and 
Jerusalem. 
Approx. 20 letters (some 36 leaves and postcards). 
Size and condition vary. Overall good condition.

Opening price: $400
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277. אוסף מכתבים גדול - רבני פולין
ומזרח-אירופה.  פולין  מרבני  מכתבים(,   26( גדול  מכתבים  אוסף 
מכתבים בענייני גיטין וענייני הלכה, מכתבי המלצה, סיוע והצלה 

ומכתבים פרטיים. שנות התר"פ-תר"צ:
מכתבים מאת הרבנים: · רבי לייבוש רוזנברג, יו"ר "ועד הרבנים" 
בעיר לודז'. · רבי חנוך העניך נאוורי אב"ד בודזאנוב. · רבי מרדכי 
דוב איידלברג אב"ד פלאצק. · רבי יהודה ליב לנדמן אב"ד בעלז-

בסרביה. · רבי יעקב שליטא אב"ד טרנופול. · רבי שמחה גילרנטר 
אב"ד קלימנטוב, ובנו רבי שמשון גילרנטר הרב הצעיר בקלימנטוב. 
זיידל  · רבי משה מיכל הכהן קאהן, מו"צ בוורשה. · רבי מרדכי 
רבינוביץ אב"ד קאדנע. · רבי צבי אריה זלצהנדלר, מו"צ בבית הרב 
ראובן  רבי   · בוורשא.  הרבנים"  "ועד  מרבני  קאנאל,  מאיר  יצחק 
בכפר- רב  מנדלזאהן,  בנימין  רבי   · אוזרוב.  אב"ד  עפשטיין  הלוי 

עטה. · רבי יעקב אריה אייזנצווייג רב בנובומינסק ומו"צ בוורשה. · 
רבי צבי אריה קאמינסקי אב"ד ריכוואהל-טולישקוב. · רבי שמואל 
מנחם בענדער אב"ד סקרנביץ. · רבי נפתלי צבי פליישער מבלחוב, 
ובנו רבי יהודה אריה ליב פליישער דומ"ץ בדאברזין-דרוו'. · רבי 

מנחם נפתלי גולדברג אב"ד שעלץ. · ועוד.
נייר מכתבים רשמי, חלקם עם חותמות  26 מכתבים. חלקם על 

רשמיות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $800 

276. Letters of Torah Thoughts – Sent to Rabbi 
Chaim Berlin – Early 20th Century
Some 20 long letters of Torah thoughts, from the 
archive of R. Chaim Berlin, sent from rabbis and 
Torah scholars in Russia, Lithuania and Poland. Ca. 
1900-1906.
Among the writers: his nephew R. Elazar Sheinfeld; 
R. Baruch Essman of Kiev (author of Chad VeChalak, 
who writes blessings for the New Year and Torah 
teachings that he said at the time his daughter gave 
birth); R. Matityahu Bornstein posek in Zolotonosha; 
R. Zvi Yehuda Mamluk (author of Abir HaRo’im); R. 
Michael Margolin; R. Shemayahu Rabbi of Bershad; 
R. Chanoch Yehuda of Białystok; R. Yitzchak son of 
R. Shraga posek in Tula; R. Meir Levine of Svislach; 
R. Avraham Matityahu Chalfan, R. Yisrael Bunim 
Zeidintzig of Siedlce; and others.

277. Large Collection of Letters – Polish Rabbis
Large collection of letters (26 letters) by rabbis from 
Poland and from Eastern-Europe. Letters regarding 
divorce documents (gittin) and halachic issues, 
letters of recommendation, letters related to rescue 
issues and private letters. 1920s-1930s.
Including letters by: · R. Leibush Rosenberg, 
Chairman of Va'ad HaRabbanim in the city of Lodz. 
· R. Simcha Gelernter Rabbi of Klimontów and his 
son R. Shimshon Gelernter Rabbi in Klimontów. 
· R. Reuven HaLevi Epstein, Rabbi of Ożarów. 
· R. Binyamin Mendelson, Rabbi of Kfar Ata. · 
Letters by Rabbis of Bodzanowie, Tarnopol, Plotsk, 
Warsaw, Koden, Skierniewice, Dobrzyń, Solec, Belz-
Bessarabia, and more. 
For further details, see Hebrew description.
26 letters. Some written on official stationery or 
bearing official stamps. Size and condition vary.

Opening price: $800

276
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278. אוסף כתבי יד - רבי דוד שפרבר אב"ד בראשוב
אוסף גדול של דפים וקונטרסים בכתב-יד, מארכיונו של הגאון רבי דוד שפרבר אב"ד בראשוב, בעל 

"אפרקסתא דעניא". ]רומניה, שנות התר"ע-ת"ש בקירוב[.
חמץ(  מכירת  שטרות  )בהם  שטרות  וחסידות,  דרוש  דברי  הלכתיות,  ותשובות  תורה  חידושי  כולל 
ופסקי דין מבית דינו של הרב שפרבר. רוב הדפים הם בכתב-ידו של רבי דוד שפרבר. ביניהם טיוטות 

מכתבים, שלוש מהן בחתימות ידו מתקופות שונות, מימי צעירותו עד סוף ימי רבנותו בחו"ל. 
הגאון החסיד רבי דוד שפרבר )תרל"ז-תשכ"ב(, מגדולי רבני גליציה ורומניה. נולד בזבלטוב למשפחת 
רבי משה  האדמו"ר  של  כתביו  ועורך  תלמידו  אריק,  מאיר  רבי  הגאון  תלמיד  קוסוב-וויזניץ.  חסידי 
מספינקא  יצחק"  ה"חקל  האדמו"רים  של  בצילם  הסתופף  האמונה".  "אזור  בעל  מקוסוב  האגער 
)פאליען-ריסקווא(  בהאוואש-מעזא  ומו"צ  כדיין  כיהן  תרס"ח  משנת  מויז'ניץ.  ישראל"  וה"אהבת 
ומשנת תרפ"ב רב בבראשוב )קראנשטאדט, בראשא(. בעל "אפרקסתא דעניא", "מכתם לדוד", "תהלה 
לדוד" ועוד ספרים. התפרסם בהיתרי עגונות השואה. בחורף תש"י עלה לארץ ישראל. בארץ נודע 

בשם "הרב מבראשוב" והיה מראשי "מועצת גדולי התורה" ו"החינוך העצמאי" בארץ-ישראל.
בהסכמה שכתב האדמו"ר בעל ה"ישועות משה" מויז'ניץ למהדורה החדשה של שו"ת "אפרקסתא 
הקודמת  וחסידותו  ביראתו  בדורו  מפורסם  "...שהיה...  המחבר:  הרב  גדולת  על  כותב  הוא  דעניא" 
לחכמתו ובגדלותו בתורה ובקיאותו בש"ס ופוסקים... גדולי דורו סמכו עליו ועל הכרעתו בשאלות 

החמורות ביותר".
כ-32 פריטי נייר )הכוללים כ-60 עמודים כתובים(. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300 

278. Collection of Manuscripts – Rabbi David Sperber, Rabbi of Braşov
Large collection of handwritten leaves and booklets, from the archive of R. David 
Sperber, rabbi of Braşov, author of Afarkasta D'Anya. [Romania, ca. 1910s-1940s].
The leaves include Torah novellae and halachic responsa, homiletics and Chassidic 
teachings, legal documents and rulings issued by the Beit Din of R. Sperber. Most 
leaves were handwritten by R. David Sperber. Several draft letters, three of them 
signed by R. Sperber (signatures from various periods).
Approx. 32 paper items (including approx. 60 written pages). Size and condition 
vary.

Opening price: $300

278a
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279. Collection of Responsa and Torah Novellae – Hungary and Romania, ca. 
1910s-1930s
Collection of handwritten leaves, letters and Torah novellae from various writers – from 
the archive of R. David Sperber, author of Afarkasta D'Anya. [Hungary and Romania 
(Transylvania), ca. 1910s-1930s].
The items include: 
· Draft of a halachic responsum, signed "Shlomo Leib" (possibly a transcript of a responsum by 
R. Shlomo Leib Tabak, dayan and posek in Sighet, author of Erech Shai).
· Halachic responsum (3 pages) on laws of Shechitah.
· Letter of Torah thoughts, handwritten and signed by R. Ezra Leib Farkash. Satmar, 1924.
· The final part (4 pages) of a multipage responsum, signed by R. Yoel Katz Rabbi of Ardud, 
regarding Jewish soldiers who are compelled to lay Tefillin and recite the morning prayers 
while it is still night.
· Printed leaf with letters by R. Yaakov Koppel Reich Rabbi of Budapest and R. Yeshaya 
Silberstein Rabbi of Weitzen, with a form to be filled out by soldiers going to the warfront 
(WWI), to prevent their wives from being left as agunot. Weitzen, [1915]. 
· Other handwritten leaves.
9 paper items (approx. 20 written pages). Size and condition vary.

Opening price: $300

ורומניה,  הונגריה   - תורה  חידושי  עם  ודפים  אוסף מכתבי שו"ת   .279
שנות התר"ע-תר"צ בקירוב

אוסף דפים בכתב-יד, מכתבים ודפים עם חידושי תורה מכותבים שונים - מארכיונו 
של הגאון רבי דוד שפרבר, בעל "אפרקסתא דעניא". ]הונגריה ורומניה )טראנסילבניה(, 

שנות התר"ע-תר"צ בקירוב[. 
בין הפריטים:

· דף עם חידושי תורה "בדין שבות בין השמשות ואין שבות במקדש", מכותב בלתי 
מזוהה.

]יתכן  ליב"  שלמה  "נאום  חתומה  נדרים.  התרת  בדיני  הלכתית  תשובה  טיוטת   ·
שהתשובה היא מרבי שלמה ליב טבק דומ"צ סיגט, בעל ה"ערך ש"י" - אולם, כנראה, 
זו רק העתקה, שכן צורת הכתב שונה מצורת כתב-ידו של ה"ערך ש"י" הידועה לנו 

ממקור אחר[.
והתברר  ללידתו,  השמיני  היום  לפני  שנשחט  עגל  בדין  עמ'(   3( הלכתית  תשובה   ·

ש"כלו לו חדשיו".
· מכתב בדברי תורה, בכתב-ידו וחתימתו של רבי עזרא ליב פרקש. סאטמר, תרפ"ד.

· קטע אחרון מקונטרס שו"ת )ארבעה עמודים: 9-12(, ובסופו חתימת הכותב: "יואל 
נושא התשובה הוא פולמוס הלכתי שהופיע בגליונות הקובץ  כ"ץ חתן הגאב"ד....". 
התורני "תל תלפיות" בשנת תרע"ה, בדיני החיילים היהודים בשדות הקרב, שנאלצו 
להניח תפילין ולהתפלל שחרית מבעוד לילה. ראה שם, כרך כג, סימן קכט, שם נדפס 
מכתב שאלה בנידון ובסימן קנב נדפסה תשובה קצרה של רבי "יואל כ"ץ נ"י חתן הרב 

דנעגרעשד נ"י" בנושא זה.
רבי יואל כץ אב"ד ערדעד )נספה בשואה תש"ד(, חתן רבי פנחס וינברגר אב"ד נעגרעשד 
בהלכות  גדול  ובקי  כמומחה  מדינתו  בכל  יצא  שמעו  שוסבורג(.  מהר"ף  שו"ת  )בעל 
גיטין ותקנת עגונות. בבית דינו בעיר ערדעד, היו מסדרים את הגיטין של תושבי העיר 
הסמוכה סאטמר )עקב הספיקות הרבים בכתיבת שם העיר סאטמר בגיטין(. מספריו: 

שו"ת טירת כסף, שו"ת פרדס רמונים, ועוד.
· העתקה של "מעשה בית דין" שנעשה בפני הבד"צ בקהילת אויבר-ווישיווא, אודות 

תקנות קופת הבנק המקומית.
ישעיה  ורבי  בודפשט  אב"ד  רייך  קאפל  יעקב  רבי  הרבנים  מכתבי  עם  מודפס  דף   ·
זילברשטיין אב"ד ווייטצן, ועם טופס מכתב הרשאה למסירת גט, למילוי עבור חיילים 
יישארו  שנשותיהם  וחוששים  הראשונה[  העולם  ]במלחמת  הקרב  לחזית  היוצאים 

עגונות. ווייטצן, ]תרע"ה 1915[. דפוס ל' קאטצבורג.
· ועוד דפים בכתב-יד.

9 פריטי נייר )הכוללים כ-20 עמ' כתובים(. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $300 
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280. Manuscript, Torah Novellae by R. Eliezer 
David Grünwald, Rabbi of Satmar, Author of 
Keren LeDavid
Leaf (2 pages), novellae on Parashat Balak, 
handwritten by R. Eliezer David Grünwald author 
of Keren LeDavid.
Manuscript handwritten by the author. R. Eliezer 
David's novellae on the Torah were published after 
his passing – Keren LeDavid on Bereshit (Satmar, 
1930) and Shemot (Satmar, 1939). The rest of his 
writings, which were not published before WWII, 
were buried in the ground for preservation. They 
were only published much later in the United States 
in 1976, and again in Bnei Brak (2008). The present 
leaf is very damaged, and was likely to have been 
buried during the Holocaust.
The novellae in this manuscript were printed (with 
variations and additions) in the Brooklyn and Bnei 
Brak editions. This is presumably a preliminary 
version by the author. 
R. Eliezer David Grünwald (ca. 1866-1928), rabbi 
of Satmar. Brother of the Arugat HaBosem and 
his close disciple. Served as rabbi and dayan in 
many illustrious communities in Hungary and 
Transylvania, and founded prominent yeshivot.
[1] leaf. 30.5 cm. Poor condition. Stains and open 
tears, with significant damage to text. Extensive wear 
and tape repairs (with dark stains).

Opening price: $300

280. כתב יד, חידושים על התורה מבעל ה"קרן לדוד" 
- רבי אליעזר דוד גרינוואלד אב"ד סאטמר

דף )2 עמודים(, חידושים על פרשת בלק, בכתב ידו של הגאון רבי 
אליעזר דוד גרינוואלד בעל "קרן לדוד". 

אוטוגרף בכתב יד קדשו של המחבר. חידושי רבי אליעזר דוד על 
התורה נדפסו לאחר פטירתו בספר "קרן לדוד" על חומש בראשית 
יתר חלקי  )סאטמר, תרצ"ט(.  ועל חומש שמות  )סאטמר, תר"צ( 
העולם.  מלחמת  לפני  לדפוס  לבוא  זכו  לא  התורה  על  חיבורו 
הדפסתם  והשלמת  זעם,  יעבור  עד  באדמה  הוטמנו  היד  כתבי 
התעכבה עד שנת תשל"ו, אז נדפסו בארה"ב ע"י האדמו"ר בעל 
ה"ויחי יוסף" מפאפא, ולאחר כמה שנים נדפסה מהדורה נוספת 
הדף  ברק, תשס"ח(.  )בני  מנארול  שפירא  אהרן  רבי  הרה"צ  ע"י 
באדמה  שהוטמנו  מהכתבים  שהוא  ויתכן  מאד  פגוע  שלפנינו 

בתקופת השואה.
החידושים בכתב-היד שלפנינו נדפסו )בשינויי עריכה( ועם קטעים 
שאינם מופיעים לפנינו במהדורות ברוקלין ובני ברק. כפי הנראה, 
לפנינו כתיבה ראשונית של המחבר, שאחר כך הורחבה ונערכה. 
הגאון רבי אליעזר דוד גרינוואלד )תרכ"ו בערך-תרפ"ח(, רב העיר 
סאטמר, מגדולי התורה וראשי הישיבות בהונגריה וטרנסילבניה. 
אחיו של הגאון רבי משה גרינוואלד בעל "ערוגת הבושם". היה 
תלמידו המובהק של אחיו הנ"ל. למד תקופה קצרה גם אצל רבי 
בקהילות  ודיין  כרב  כיהן  סופר".  "חתן  בעל  עהרנפלד  שמואל 
אויבער-ווישעווע  צעהלים,  דונה-סערדהלי,  בארדיוב,  נכבדות: 
גדולה  ישיבה  בראש  ועמד  הקים  המקומות  בכל  )פלשו-וישי(. 
והעמיד תלמידים רבים, בהם עשרות רבנים ומורי הוראה. כבר 
בישיבתו באויבר-ווישעווע למדו מאות תלמידים. בשנת תרפ"א 
נבחר לרבה של סאטמר, ובה עמד בראש ישיבה שהיתה הגדולה 
ביותר בטרנסילבניה ומן הגדולות בהונגריה. לאחר פטירתו החלו 
על  לדוד"  "קרן  שו"ת  נדפסו  מהם  חידושיו,  בהוצאת  תלמידיו 
אבדו  השו"ת  של  אחרים  חלקים  תרפ"ט;  )סאטמר  חיים  אורח 
בשואה(, ספרי "קרן לדוד" על התורה )שם, תר"צ-תרצ"ט(, "קרן 

לדוד" - דרושים )שם, תרצ"ד(, ועוד. 
]1[ דף. 30.5 ס"מ. מצב גרוע. כתמים וקרעים חסרים, עם פגיעות 
כתמים  )עם  דבק  נייר  והדבקות  רב  בלאי  בטקסט.  משמעותיות 

כהים(.

פתיחה: $300 
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ברבנות ביהמ"ד "אגודת ישראל". גאון מופלג ואיש קדוש. רבות 
"טל  ספרו  את  הדפיס  ימיו  בסוף  הקבלה.  עפ"י  היו  מהנהגותיו 

אורות", על מלאכות שבת.
1[ דף כפול )4 עמודים כתובים(, נייר מכתבים רשמי. 22.5 ס"מ. 

מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרעים קלים. סימני קיפול.

פתיחה: $1500 

)תרמ"ב-תשי"ט(. תלמידו חביבו של הגאון רבי יהודה גרינוואלד 
חוסט  אב"ד  גרינוואלד  משה  רבי  של  ותלמידו  סאטמר,  אב"ד 
ולאחר  שאמלוי,  בעיר  בדיינות  כיהן  הבושם".  "ערוגות  בעל 
מלחמת העולם הראשונה כיהן ברבנות בערים שונות במולדובה 
ובוקובינה. לאחר השואה עלה לעיה"ק צפת בשנת תש"י יחד עם 
בה  וכיהן  מנדבורנה-באניא,  לייפער  אהרן  רבי  האדמו"ר  חתנו 

281. מכתב שו"ת מרבי אליעזר דוד גרינוואלד אב"ד 
לדוד",  "קרן  בספרו  נדפס  שלא  קטע  עם   - סאטמר 

וברכות לרגל חג הפסח

מכתב ארוך )4 עמודים( בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי אליעזר 
דוד גרינוואלד אב"ד סאטמר, בעל "קרן לדוד". סאטמר, י"ב ניסן 

תפא"ר ]1921[.
ביישוב  כרב  אז  שכיהן  טירנויער,  וואלף  זאב  רבי  אל  ממוען 
המים  בבארות  חמץ  חשש  בדיני  הלכתית  תשובה  האמאראד. 
הפסח(,  בחג  מים  מהם  שואבים  ה"ערלים"  וגם  )מאחר  בכפרו 

ובמנהגי נוסח פיוטי "מערבית" בליל פסח.
חלקו הראשון של המכתב נדפס בספרו שו"ת "קרן לדוד" )סאטמר, 
תרפ"ט, אורח חיים, סימן קכא(. בנוסח הדפוס נוספו שלוש מילים 
"והמחמיר  שלפנינו:  המקורי  במכתב  מופיעות  שאינן  לסיום, 
יחמיר לעצמו". בספר "קרן לדוד" לא נדפס המשך המכתב העוסק 
במנהגי אמירת פיוטים, וגם לא נדפס סיום המכתב עם הברכות 
לרגל חג הפסח: "...ויקבל ברכתי ברכת מועדים לשמחה בכשרות 
ּוַבר  דחמצא  ִׁשיְמָצא  וחמיעא,  חמירא  כל  לבער  ונזכה  ובדיצה, 
דבקע  בהילולא  הפסח  לזבוח  קדשנו  עיר  לציון  ולעלות  חמצא, 

איגרא... אליעזר דוד גרו"ו". 
הגאון רבי אליעזר דוד גרינוואלד )תרכ"ו בערך-תרפ"ח(, רב העיר 
סאטמר. מגדולי התורה וראשי הישיבות בהונגריה וטרנסילבניה 
גרינוואלד בעל  רבי משה  בדור שלפני השואה. אחיו של הגאון 
למד  הנ"ל.  אחיו  של  המובהק  תלמידו  היה  הבושם".  "ערוגת 
סופר".  "חתן  בעל  רבי שמואל עהרנפלד  גם אצל  תקופה קצרה 
דונה-סערדהלי,  בארדיוב,  נכבדות:  בקהילות  ודיין  כרב  כיהן 
הקים  המקומות  בכל  )פלשו-וישי(.  אויבער-ווישעווע  צעהלים, 
ועמד בראש ישיבה גדולה והעמיד תלמידים רבים, בהם עשרות 
רבנים ומורי הוראה. כבר בישיבתו באויבר-ווישעווע למדו מאות 
עמד  ובה  סאטמר  של  לרבה  נבחר  תרפ"א  בשנת  תלמידים. 
בראש ישיבה שהיתה הגדולה ביותר בטרנסילבניה ומן הגדולות 
בהונגריה. לאחר פטירתו החלו תלמידיו בהוצאת חידושיו, מהם 
נדפסו שו"ת "קרן לדוד" על אורח חיים )סאטמר תרפ"ט; חלקים 
אחרים של השו"ת אבדו בשואה(, ספרי "קרן לדוד" על התורה 

)שם, תר"צ-תרצ"ט(, "קרן לדוד" - דרושים )שם, תרצ"ד(, ועוד. 
טרינויער  הלוי  וואלף  זאב  רבי  הצדיק  הגאון  המכתב:  מקבל 

281



244

מרץ 2021

282. מכתב מרבי צבי הירש מייזליש אב"ד וויטצען - הצעת שידוך לבנו של רבי משה סופר מערלוי
מכתב בכתב-יד וחתימתו של רבי צבי הירש ]מייזליש[. וויטצען, ]שנות הת"ש בקירוב[.

נשלח אל הגאון רבי משה סופר דומ"צ ערלוי, בענין הצעת שידוך "לבנו החו"ב" ]=החריף ובקי. כפי 
הנראה מדובר בבנו הגדול, הבחור אברהם שמואל בנימין סופר - ראה אודותיו להלן[. רבי צבי משבח 
את ה"מדוברת": "וזאת לדעת כי הבתולה היא מושלמת גדולה וצנועה, והוא ]אביה[...הוא ת"ח ויר"ש 
יקר המציאות". בהמשך המכתב דן רבי צבי הירש על עשיית שידוך כאשר שמות הכלה והחמות זהים: 
"...ואודות אשר הזכיר במכתבו בענין השמות, הלא נודע מכל הפוסקים שאם יש לאחד שני שמות 

אין כאן שום קפידה, ושם הבתולה לאה דושנא..." ]שם אשתו של רבי משה סופר היה: "טושענע"[.
הגאון רבי צבי הירש מייזליש )תרס"ד-תש"ל, אוצר הרבנים 17364( כיהן כאב"ד בניימרק משנת תרפ"ה 
ורב  ברגן-בלזן  העקורים  מחנה  כרב  כיהן  השואה  לאחר  וויטצען.  ברבנות  לכהן  עבר  תר"צ  ובשנת 
ראשי באיזור הכיבוש הבריטי בגרמניה. מגדולי הרבנים בארה"ב. היה מקורב לחוגי סאטמר. אב"ד 
ור"מ ק"ק "שארית ישראל" בשיקאגו. מחבר כמה ספרים, בהם ספרו הנודע שו"ת "מקדשי השם", בו 
הוא  במיוחד  ידוע  השואה.  מקדושי  מופת  וסיפורי  השואה  בשנות  קשות שהתעוררו  תיעד שאלות 
הסיפור שכתב בספרו זה, על היהודי ששאל אותו אם מותר לו להציל את בנו היחיד, מכיון שיודע 
שהקאפואים יקחו להריגה ילד אחר במקומו בכדי למלאות את מכסת הנרצחים )מקדשי השם, שער 

מחמדים, פרק ג(. 

מקבל המכתב: הגאון רבי משה סופר בעל "יד סופר" )תרמ"ח-תש"ד(, בנו הגדול של רבי שמעון סופר 
בעל "התעוררות תשובה" )תר"י-תש"ד(, ונכדו של ה"כתב סופר". חתן רבי משה יוחנן שנפלד אב"ד 
מיהאלפאלווא. משנת תרע"ה כיהן כדיין ומו"צ ראשי בעיר ערלוי, לצד אביו הזקן שכיהן כאב"ד ערלוי 
למעלה משישים שנה, והנהיג את כל עניני הרבנות בעיר ובמדינה. נודע כגאון מופלג ועמד בקשרי 
באושוויץ  נספה  ופולין(.  ליטא  וגליציה,  הונגריה  )גאוני  בדורו  והגאונים  הפוסקים  גדולי  עם  שו"ת 
ע"י הנאצים יחד עם אביו הישיש שהיה בן 95 שנה. בנו הגדול, הבחור הגאון רבי אברהם שמואל 
לאחר  בבחרותו  נפטר  ו"מחזה אברהם",  סופר"  "דברי  )תרפ"ב-תש"ח(, מחבר הספרים  סופר  בנימין 
הרב  סופר  יוחנן  רבי  הגאון  השני,  בנו  המבוא(.  בעמודי  תש"ט,  בודפשט,  סופר,  יד  )שו"ת  השואה 
מערלוי )תרפ"ג-תשע"ו(, ניצל מן השואה ועוד בבחרותו כיהן ברבנות וראשות ישיבה בהונגריה )נישא 
בהונגריה לאחר השואה(. עלה לארץ ישראל בשנת תש"י עם תלמידיו, ובשנת תשי"ג הקים את ישיבת 
"אהל שמעון - ערלוי", ממנה נוסדה קהילת ערלוי, שהיא מן הקהילות החסידיות הגדולות שנוסדו 

בארץ ישראל לאחר השואה.
]1[ דף, כתוב משני צידיו )החתימה ושורת הסיום בעמוד השני(. כ-21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. נייר יבש. 

קמטים. קרעים בשוליים )השוליים נחתכו בצורה לא ישרה(.

פתיחה: $300 

281. Responsum Letter from R. Eliezer David Grünwald Rabbi of Satmar 
– With Section Not Printed in His Book Keren LeDavid, and Blessings for 
Passover
Lengthy letter (4 pages), handwritten and signed by R. Eliezer David Grünwald 
Rabbi of Satmar, author of Keren LeDavid. Satmar, 12th Nissan 1921.
Addressed to R. Ze'ev Wolf Tirnauer, then rabbi of Homorúd. Halachic responsum 
discussing the concern of chametz in the wells in his village (since they were used 
by non-Jews as well during Passover), and regarding the text of the Maaravit 
piyyutim for Passover night.
The first part of the letter was published in Responsa Keren LeDavid (Satmar, 1929). 
In the printed version, three words were added. The rest of the letter, discussing 
the piyyutim recited on Passover night and the conclusion with Passover wishes, 
were not printed. 
R. Eliezer David Grünwald (ca. 1866-1928), rabbi of Satmar. Brother of the Arugat 
HaBosem and his close disciple. Served as rabbi and dayan in many illustrious 
communities in Hungary and Transylvania, and founded prominent yeshivot.
The recipient of the letter, R. Ze'ev Wolf Tirnauer (1882-1959), dayan in Shamloy 
and later rabbi in various towns in Moldova and Bukovina. Settled in Safed after 
the Holocaust. Author of Tal Orot on the laws of Shabbat. 
Double leaf, official stationery. [4] written pages. 22.5 cm. Good-fair condition. 
Stains and wear. Minor tears. Folding marks.

Opening price: $1500
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283. מכתב הגאון רבי ישעיה זילברשטיין רבה של ווייטצען - התארגנות מחדש של 
"מחזיקי הדת" בהונגריה לאחר מלחמת העולם הראשונה

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי "ישעיה הק' זילברשטיין הרב דקקה"י וואיצען". ]ווייטצען 
)Vác, הונגריה(, תרפ"ו 1925[.

המכתב נכתב בשולי דף מודפס בהדפסה ליטוגרפית, ובו קריאה לרבנים לצרף את חתימתם ל"קול 
קורא" לחידוש הפעילות הארצית של "חברת מחזיקי הדת", שנוסדה "מאז, מלפני מלחמת התבל" 
]מלפני מלחמת העולם הראשונה[. על קריאה זו חתום )בדפוס( רבי פישל זוסמן סופר מבודפשט בשם 
"וועד ההכנה", ונכתב בה כי רבני בודפשט כבר חתמו על ה"קול קורא", בהם גם רבי קופל רייך אב"ד 

הקהילה ורבי אברהם פראנקל ראש הלשכה האורתודוקסית המרכזית.
בשולי דף זה כתב רבי ישעיה זילברשטיין את תשובתו - שש שורות בכתב ידו ובחתימתו: "לכבוד 
בק"ק  המעורר  הייתי  אני  ואדרבא  הדת,  מחזיקי  בחברת  מהנימנים  להיות  מסכים  הנני  נ"י,  הדר"ג 
טשארנא כאשר התחילו לייסד החברה, להגיד להם כי כן דעתי נוטה לעשות כן במחנותינו... ישעי' 

הק' זילברשטיין הרב דקקה"י וואיצען".
בשנים תרס"ט-תרע"א נוסדו בהונגריה חברות "מחזיקי הדת", שמטרתן לחזק את אור התורה והמצוות, 
לחזק את שמירת המצוות, הכשרות, הטהרה ושמירת השבת, הפצת תשמישי קדושה במחירים שוים 
לכל נפש, הוצאת ספרי מוסר ופעילויות תורניות שונות. האסיפה הראשונה של התארגנות זו נערכה 
זילברשטיין במכתבו שלפנינו(, ואח"כ נערכו  בעיר טשארנא בשנת תרס"ט )כפי שמזכיר רבי ישעיה 
אסיפות נוספות והתארגנויות במחוזות שונים בהונגריה, ביניהם האסיפה שנערכה בבודפשט בחנוכה 
תרע"א )1910(, ממנה יצא "קול קורא" שעליו היה חתום גם רבי ישעיה זילברשטיין. חברות "מחזיקי 
הדת" פעלו מספר שנים, אך פעילותן הופסקה עקב מלחמת העולם הראשונה. בשנת תרפ"ה התעורר 
נערכה  תרפ"ו  חשון  ובחודש  הפעילות,  את  לחדש  בודפשט  מרבני  זוסמן-סופר  פישל  אפרים  רבי 
שוב אסיפה בבודפשט, בראשות חותנו רבי קופל רייך אב"ד בודפשט ורבני הלשכה האורתודוקסית 
קורא"  ה"קול  פרסום  לקראת  בקירוב,  חשון-כסלו  בחודש  נעשתה  שלפנינו  ההתכתבות  המרכזית. 
בחנוכה תרפ"ו. ראה עוד על כך בספר זכור ימות עולם )ר' בן ציון יעקובוביץ, חלק ב', עמ' תכא-תלה(. 
צילום כרוז ה"קול קורא" שיצא בחנוכה תרפ"ו, עם תרגומו מיידיש לעברית, פורסם לאחרונה, ראה: 
הרב שלמה יהודה הכהן שפיצר, חברת 'מחזיקי הדת' בהונגריה - ייסודה מחדש בשנת תרפ"ו, עלי 

זכרון 16, אדר א' תשע"ו, עמ' מו-נא.
הגאון המפורסם רבי ישעיה זילברשטיין )תרי"ז-תר"צ(, אב"ד ווייטצען )Vác, הונגריה( ובעל "מעשי 
למלך". מגדולי הרבנים בהונגריה ]באותו הדור היו שאמרו כי שלשה המה גדולי הרבנים בהונגריה: 
רבי ישעיה זילברשטיין מווייטצען, רבי שמעון גרינפלד - המהרש"ג מסמיהאלי, ורבי מרדכי ווינקלר 
מה'-מאד בעל "לבושי מרדכי"[. נולד בזענטא )Zenta( לאביו הגאון רבי דוד יהודה ליב זילברשטיין 
)תק"פ-תרמ"ד( שכיהן כרב העיר. בהיותו כבן שנה עלתה המשפחה לארץ ישראל ושהתה בה במשך 
שמונה שנים. בתקופת שהותו כילד בירושלים, למד בתלמוד תורה "עץ חיים". עם חזרת משפחתו 
להונגריה למד בישיבת פרשבורג אצל בעל ה"כתב סופר". היה גם תלמידו של רבי חיים צבי מנהיימר 
וקיבל ממנו היתר הוראה. בשנת תרנ"ו )1896(, התמנה לרבנות העיר ווייטצען על מקום-אביו, ושם 

הקים ישיבה גדולה בה למדו מאות בחורים. רבים מתלמידיו כיהנו במשרות רבניות ותורניות. 
]1[ דף. 31 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. בלאי וסימני קיפול.

פתיחה: $500 

282. Letter from R. Tzvi Hirsh Meisels Rabbi of Waitzen – Matchmaking 
Proposal for the Son of Rabbi Moshe Sofer of Erlau
Letter handwritten and signed by R. Tzvi Hirsh [Meisels]. Waitzen (Vác, Hungary), 
[ca. 1940s].
Addressed to R. Moshe Sofer, dayan and posek in Erlau, regarding a matchmaking 
proposal for his son [presumably his eldest son, Avraham Shmuel Binyamin Sofer, 
who passed away single after the Holocaust]. R. Tzvi praises the girl in question, 
and discusses the question of a match in which the prospective bride and mother-
in-law share the same first name.
R. Tzvi Hirsh Meisels (1904-1970), rabbi of Waitzen and after the Holocaust, of 
the Bergen Belsen DP camp and the British occupation zone in Germany. Leading 
American rabbi. 
The recipient of the letter, R. Moshe Sofer, author of Yad Sofer (1888-1944), 
grandson of the Ketav Sofer. Perished in the Holocaust.
[1] leaf, written on both sides (signature and conclusion on verso). Approx. 21 cm. 
Good-fair condition. Dry paper. Creases. Marginal tears (margins cut unevenly).

Opening price: $300
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284. שני מכתבים מזקני רבני הונגריה - מאקאווא ודברצין, ת"ש - אודות מכשול 
במכירת מזוזות מזוייפות בתקופת השואה 

דלשכה  הרבנים  "ועד  מטעם  מכתב   - בסטנסיל  ומשוכפלים  כתיבה  במכונת  מודפסים  דפים,  שני 
המרכזי" ]הלשכה האורטודוקסית המרכזית בהונגריה[, המתריע על מכירת מזוזות קטנות, פסולות 

ומזוייפות. ]בודפשט, כ"ח טבת ת"ש, ינואר 1940[.
על הדפים המודפסים מופיעות תשובות בכתב ידם וחתימתם של שניים מזקני רבני הונגריה. על דף 
אחד מכתב בכתב יד וחתימת רבי משה פארהאנד אב"ד מאקאווא, ועל הדף השני מכתב בכתב יד 
וחתימת רבי שלמה צבי הכהן שטרסר אב"ד דברצין, שנכתב אל הרב פישל זוסמאן סופר, רבה החרדי 

של בודפשט.
במכתב מטעם הלשכה המרכזית נכתב כי מאחר והמזוזות הקטנות שהגיעו בעבר ממדינת פולין כבר 
אינן מגיעות להונגריה בשל המלחמה, והסופרים המקומיים אינם יודעים לכתוב מזוזות קטנות כאלו, 
יש חשש שהמזוזות שנמכרות בפורמט זה מזויפות: "אחרי שאותן מזוזות קטנים אשר עד היום באו 
ממדינת פולין, לדאבון נפשנו, מתוך צרותיהם פסקו, והסופרים במדינתנו לא ה]ו[רגלו עדיין לכתוב 

מזוזות קטנות כאלו.... לכן החשש קרובה לזיוף...". 
רבי משה פארהאנד מספר במכתבו כי כבר לפני שנים רבות ראה בעיר נייטרא מזוזות קטנות מזוייפות 
הכהן  צבי  שלמה  רבי  כאלו.  פסולות  מזוזות  מאות  מכר  בעיר  והסופר  ליטוגרפיה,  בעבודת  שנעשו 

שטרסר כותב במכתבו כי הוא מוכן שידפיסו את שמו כמי שחתום על האזהרה הנ"ל. 
הגאון רבי משה פארהאנד )תרכ"ב-נספה בשואה סיון תש"ד(. תלמיד ה"חתן סופר" בישיבת מטרסדורף. 
כיהן עשרים וחמש שנים כדיין וראש ישיבה בנייטרא עיר מולדתו. בשנת תרע"ג עלה לכהן ברבנות 
העיר מאקאווא. נפשו נמשכה לחסידות והיה נוסע לגדולי צדיקי דורו, בהם רבותיו הקדושים ה"דברי 
יחזקאל" משיניווא ואדמו"רי בעלז. תפילותיו בהשתפכות הנפש עוררו רבים לתשובה. היה גם מרבה 
באמירת תהילים בבכיות נוראות, ופעל ישועות רבות לעם ישראל. בכל יום שישי לפנות בוקר, היה 
ניצב על הבימה, ואומר עם תלמידיו את כל ספר התהלים: "...עבודתו הנשגבה והקדושה באמירת 
מזמורי תהילים אשר אמרם ברגש קודש ובהתלהבות ותמיד הירבה באמירתם, ובהם בכה והתחנן 
היו  בו  ועמוד  ועל ספר תהילים שלו המה העידו, שכל עמוד  ננעלו,  לא  ושערי הדמעות  קונו  לפני 
ספוגים מפלגי מים אשר שפך בעבור כל אחד ואחד שבא לפניו במר לבו בצרתו... בכל ערב שבת קודש 
בהשכמה שפך לבו באמירת כל ספר תהילים בצוותא עם כל תלמידי הישיבה..." )אהל משה, ניו יורק, 
בהם האדמו"ר  גדולים,  ורבנים  כתלמידי חכמים  לדורות  נודעו  רבים מתלמידיו  בהקדמה(.  תשל"ז, 

הקדוש רבי אהרן ראטה בעל "שומר אמונים".
הגאון רבי שלמה צבי הכהן שטרסר )תרכ"ג-תשי"ג, החתם סופר ותלמידיו, עמ' תרט"ו-תרט"ז(, בן-בתו 
של ה"כתב סופר" וחתן דודו רבי יעקב עקיבא סופר. משנת תרמ"ט בערך אב"ד סאבאטישט. משנת 
תרנ"ה אב"ד טירנוי ומשנת תרס"ב אב"ד דברצין. לקט מתורתו נדפס תחת השם "לקט שיבולים". נכדו 

)חתן-בנו( הוא הגאון המפורסם רבי משה שטרן אב"ד קהילת דברצין ארה"ב.
]2[ דף. כ-25.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים וסימני קיפול.

פתיחה: $600 

283. Letter from R. Yeshaya Silberstein, Rabbi of Waitzen – Renewal of 
Machzikei HaDat in Hungary After WWI
Letter handwritten and signed by R. "Yeshaya Silberstein, rabbi of Waitzen". 
[Waitzen (Vác, Hungary), 1925].
The letter is written at the foot of a lithographed appeal, asking rabbis to sign a 
declaration in favor of renewing the activities of the Machzikei HaDat society, 
which had been interrupted by WWI. In his letter – six lines in his handwriting and 
with his signature – R. Yeshaya Silberstein agrees to join the society and support 
its activities.
Machzikei HaDat societies were founded in 1909-1911 for the purpose of 
strengthening Torah observance in Hungary. In 1925, R. Efraim Fishel Sussman-
Sofer, who wished to reinstate the societies whose activities were interrupted by 
WWI, wrote this appeal seeking rabbinic support for a conference in Budapest in 
December 1925 in favor of the Machzikei HaDat societies.
R. Yeshaya Silberstein (1857-1930), rabbi of Waitzen, author of Maasai LeMelech 
and foremost Hungarian rabbi.
[1] leaf. 31 cm. Good condition. Minor stains. Wear and folding marks.

Opening price: $500
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284. Two Letters from Elder Hungarian Rabbis – Makova and Debrecen, 1940 – Regarding Forged Mezuzot Being Sold During the Holocaust
raging there. Since the soferim in Hungary are not capable of producing such 
small mezuzot, they are likely forged. 
R. Moshe Vorhand (1862-1944, perished in the Holocaust), served as dayan and 
yeshiva dean in Nitra, and later as rabbi of Makova (Maków Mazowiecki). Was 
renowned for his exceptionally heartfelt prayers. 
R. Shlomo Tzvi HaKohen Strasser (1863-1953), grandson of the Ketav Sofer, rabbi 
in several Hungarian cities, including Debrecen. 
[2] leaves. Approx. 25.5 cm. Good condition. Stains and folding marks.

Opening price: $600

Two mimeographed typewritten leaves – letter issued by the Central Bureau of the 
Autonomous Orthodox Jewish Communities, cautioning that small, invalid forged 
mezuzot are being sold. [Budapest, 28th Tevet 1940].
Each of the printed leaves contain a reply handwritten and signed by an elder 
Hungarian rabbi – R. Moshe Vorhand Rabbi of Makova (Makó), and R. Shlomo 
Tzvi HaKohen Strasser Rabbi of Debrecen, addressed to R. Fishel Sussman Sofer, 
Orthodox rabbi of Budapest.
In the letter, the Orthodox Bureau explains that small mezuzot, which up until 
now had been supplied from Poland, were still being sold even though war was 
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הפורים  לחג  תורה  ודברי  ברכות   - ווייס אב"ד שימאני  רבי שבתי שעפטיל  מכתב   .285
תש"ג - "יצמיח ישועה וגאולה"

מכתב ארוך בכתב-ידו, חתימתו וחותמתו של הגאון הקדוש רבי שבתי שעפטיל ווייס אב"ד שימאני )הונגריה(. 
"שושן פורים גש"ת" ]תש"ג 1943[.

נשלח אל רבי אבא הכהן הרטשטיין - "לכבוד כהנה רבה... מהור"ר ר' אבא שליט"א בר כהנה, מיוחס עד 
אהרן הכהן, ממשפחה הרמה הארטשטיין-ראפאפארט". 

ברכות לחג הפורים ודברי תורה. בפתיחת המכתב מברך רבי שעפטיל: "בין גאולה לגאולה יצמיח ישועה 
וגאולה...". בסיום הדברים הוא כותב על מעלת יום הפורים "כאשר פתוח שער מרדכי".

רבי שעפטיל מתייחס למשלוח מנות שקיבל, וכותב על "מנהגן של ישראל - תורה, שלא לומר דאנק ]=תודה 
רבה[ על משלוח מנות". בהמשך המכתב מאריך לבאר ולהביא מקורות מדברי חז"ל ל"מנהגן של ישראל" 

לאכול בסעודת פורים בשר-עגל )"קאלב-פלייש"(. 
הגאון הקדוש רבי שבתי שעפטיל ווייס הי"ד )תרכ"ו-נספה בשואה תש"ד(, גאון מופלא וצדיק פועל ישועות. 
מגדולי רבני הונגריה. תלמיד ה"שבט סופר". שימש כאב"ד שימאני והסביבה כחמישים שנה. רוב חיבוריו 
נדפסו  שלו  נוספים  וחיבורים  תשל"ב,  בשנת  נדפס  ששרד  לשבתא"  רבתא  "הלכתא  ספרו  בשואה.  אבדו 

לאחרונה.
]1[ דף. 33.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. סימני קיפול. במרכז הדף עקבות נייר דבק חומצי. 

פתיחה: $3000 

285. Letter from R. Shabtai Sheftel Weiss Rabbi of Shimoni – Blessings and 
Torah Thoughts for Purim 1943 – "May He Cause Deliverance and Redemption 
to Sprout" 
Lengthy letter handwritten, signed and stamped by R. Shabtai Sheftel Weiss, rabbi of 
Shimoni (Nagysimonyi, Hungary). Shushan Purim 1943.
Addressed to R. Abba HaKohen Hartstein, with Purim wishes and Torah thoughts. 
R. Sheftel begins the letter with blessings that G-d should cause deliverance and 
redemption to sprout. R. Sheftel then relates to the Mishloach Manot he received, 
mentioning the custom of not thanking for Mishloach Manot, and discusses at length 
the sources for the Jewish custom of eating veal at the Purim meal.
R. Shabtai Sheftel Weiss (1866-1944, perished in the Holocaust), outstanding Torah 
scholar and wonder-worker. Leading Hungarian rabbi, disciple of the Shevet Sofer. 
Most his writings were lost in the Holocaust. 
[1] leaf. 33.5 cm. Fair condition. Stains, wear and tears. Folding marks. Sellotape stains 
in center of leaf. 

Opening price: $3000
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בעריש  דוב  רבי  מהגאון מטשיבין  מכתבים  שני   .287
וויידנפלד - אחד מהם בדברי תורה

שני מכתבים מהגאון רבי דוב בעריש וויידנפלד - "הרב מטשעבין". 
ירושלים, ניסן תשי"ג-חשון תשט"ז ]1953-1955[.

ובסוף כל אחד מהם הוסיף  ידי סופר,  שני המכתבים נכתבו על 
המכתבים  וחתימתו.  ידו  בכתב  שורות  כשתי  מטשעבין  הגאון 
)רוט( אב"ד צ'רנוביץ. הרב  נשלחו אל הגאון רבי משולם ראטה 
מטשעבין מודה לו על קבלת ספריו "קול מבשר" ו"הערות לספרי 
ארוכה  הערה  מטשעבין  הגאון  הוסיף  הראשון  במכתב  הגר"א". 
בדברי תורה בדיני גרים וביטול עבודה זרה )מכתב זה פורסם ע"י 
הרב מ"צ נריה: "צרור אגרות - שתי אגרות להרב משולם ראטה", 

שרגאי, ד, ירושלים תשנ"ג, עמ' 60-61(.
הגאון רבי דוב בעריש וויידנפלד )תרמ"א-תשכ"ו(, שנודע בכינויו 
בעל  הרימלוב  אב"ד  יעקב  רבי  הגאון  של  בנו  מטשעבין",  "הרב 
"כוכב מיעקב", מגדולי גאוני גליציה. משנת תרפ"ג כיהן כאב"ד 
נודע כאחד מגדולי  העיר טשעבין בגליציה, וכבר מימי צעירותו 
הגאונים ופוסקי הדור, וכידען בעל שליטה מוחלטת במרחבי ים 
בה  הקים  בטשעבין  כהונתו  בתקופת  הפוסקים.  וספרי  התלמוד 
בגליציה.  החריפים  הבחורים  טובי  נהרו  אליה  חשובה,  ישיבה 
האחריות  את  עצמו  על  קיבל  שפירא,  מאיר  רבי  פטירת  לאחר 
עם  יחד  לובלין",  "חכמי  ישיבת  של  הרוחנית  ההנהלה  כחבר 
הגאון מקוז'יגלוב רבי אריה צבי פרומר והאדמו"ר רבי משה'ניו 
רוז'ין.  בית  ולאדמו"רי  בעלז  לאדמו"רי  מקושר  חסיד  מקראקא. 
תש"ו  בשנת  והגיע  ובוכרה,  סיביר  דרך  נדד  השואה  בשנות 
- טשעבין". הרב  "כוכב מיעקב  ישיבת  לירושלים, בה הקים את 
מטשעבין נערץ ע"י כל גדולי הדור, אדמו"רים וראשי הישיבות, 
רבו האדמו"ר  והגרי"ז מבריסק.  בהם הגרא"ז מלצר, החזון איש 
ההלכתיות  כל השאלות  את  אליו  מפנה  היה  מבעלז  אהרן  רבי 
החמורות. בחג השבועות הראשון לבואו לירושלים סר להתפלל 
אמת",  "אמרי  בעל  מגור  הזקן  האדמו"ר  של  מדרשו  בבית 
ומשראהו הרבי אמר: "היום נכבד בעשרת הדברות את התורה 

בעצמה".
]2[ דף, ניירות מכתבים רשמיים. גודל ומצב משתנים, מצב כללי 

טוב עד טוב-בינוני.

פתיחה: $400 

286. Letter of Recommendation from R. Akiva Sofer Rabbi of Pressburg – Jerusalem, 1953
grandson of the Ketav Sofer. Served as rabbi and 
dean of Pressburg for 33 years. 
[1] leaf, official stationery. Approx. 20 cm. Fair 
condition. Stains and wear, small marginal open 
tears.

Opening price: $300 

Letter handwritten, signed and stamped by R. Akiva 
Sofer Rabbi of Pressburg, author of Daat Sofer 
Jerusalem, Tevet 1953.
Recommendation to provide financial assistance 
for a Jew of distinguished lineage who fell ill, with 
blessings. Signed: "Akiva son of R. S.B. S.".
R. Akiva Sofer (1878-1960), author of Daat Sofer, 

אב"ד  סופר  עקיבא  רבי  מהגאון  המלצה  מכתב   .286
פרשבורג - ירושלים, תשי"ד

מכתב בכתב-ידו, חתימתו וחותמתו של הגאון רבי עקיבא סופר 
אב"ד פרשבורג, בעל "דעת סופר". ירושלים, טבת תשי"ד ]1953[.

רבנים  ממשפחת  "נצר  חולה  ליהודי  כספית  לעזרה  המלצה 
שיחוסו  הרחמנים  "...מאחב"י  מבקש  מפרשבורג  הרב  וגדולים". 
י]ת[ברכו  זה  ובשכר  טובים  לבן  כראוי  בימין צדקם  ויקרבו  עליו 
בהג'  עקיבא  הק'  סלה[...  טוב  ]ובכל  ובכט"ס  הברכות  ממעון 

מהרשב"ס 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".
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. כ-20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי, 

קרעים חסרים קטנים בשולי הדף.

פתיחה: $300 
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 - ומסמכים  מכתבים  אוסף   .288
בולגריה, שנות התר"מ-תר"ע

שנות  מבולגריה,  ומסמכים  מכתבים  אוסף 
התר"מ-תר"ע:

· תעודה בכתב-יד, סמיכה לשוחט רבי רחמים 
אשר  עוזיאל  רבי  בחתימת  ברכה,  ישראל  ב"ר 
ובנו  אב  )כנראה  עוזיאל  ב'  ורבי אשר  ן' משה 
סופיה  בסופיה(.  ובודקים  כשוחטים  שימשו   -
]1885[. בחציו התחתון של  )בולגריה(, תרמ"ה 
הדף אישור מבית הדין בסופיה, חתום ע"י רבי 
ורבי  סופיה[  ]אב"ד  גבריאל אברהם אלמושינו 

יצחק יוסף באקיש.
מרת  הכלה  "שהכניסה  נדוניה  רשימת   ·
דבורה... בת הח' השלם כה"ר רחמים ב' ישראל 
ברכה נ"י להחתן הנעים כה"ר שמואל ן' מרדכי 
בסופה   .1896 תרנ"ו  ]בולגריה[,  קונפורטי...". 

חתימת רבי רחמים ברכה הנ"ל.
החתן  ממנה  לקידושין, בו  שליח  מינוי  · שטר 
נסים ן' שלמה קונפורטי את דודו מרדכי ן' משה 
קונפורטי לקדש לו את ארוסתו בעיר דופניצה. 
ֶרָבה בניה, בולגריה(,  )ָספָּ קייוסטנידיל באנייאה 
תרנ"ט ]1899[. בין החתומים: "רחמים ב' ישראל 
ברכה". בשולי השטר רישום על קיום הקידושין, 

בחתימת שני עדים מהעיר דופניצה.
החתן  ממנה  בו  לקידושין,  שליח  מינוי  שטר   ·
אברהם  חמיו  את  קונפורטי  יעקב  ן'  שבתי 
הלוי לקדש עבורו את בתו המאורסת לו בעיר 

ישראל  ב'  "רחמים  החתומים:  בין   .]1910[ תרס"א  בולגריה(,  בניה,  ֶרָבה  )ָספָּ באנייאה  קייוסטנידיל  דופניצה. 
ברכה". בשולי השטר רישום על קיום הקידושין: "בפנינו עדים ח"מ בא המורשה אברהם ב' יאודה הלוי הי"ו 

אבי' של הכלה עשה שליחות וקידש את בתו הכלה...". 
· שרידי דפים )שהוצאו מ"גניזת כריכה"( עם רשימות רבות של שמות, חשבונות ונדבות )בכתיבה ספרדית(. 

בראש אחד מהם נכתב: "ק"ק אשכנזים יע"א". ]בולגריה, המאה ה-19 בקירוב[.
· שלוש גלויות דואר. באחת מהן מכתב בעניין מכירת אתרוגים מאת רבי נפתלי דאסקאלי שו"ב ורב ברוסג'וק, 

אל ראשי העדה בקארונבאט. רוסג'וק )רוסצ'וק; רּוֶסה, בולגריה(, תרע"ה ]1915[. שתי האחרות בלאדינו.
סופיה, תרע"ח  ראבינער.  ד"ר צמח  נצח" מאת  "למזכרת  הוקרה  שיר  מודפסת(,  מסגרת  )עם  בכתב-יד  דף   ·

]1918[. באקרוסטיכון השיר - שמו של המקבל: רחמים נחמן קאראקו )הדף פגום מאד(.
12 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300 

287. Two Letters from the Tchebiner Rav, Rabbi Dov Berish 
Weidenfeld – One with Torah Thoughts
Two letters from R. Dov Berish Weidenfeld, the Tchebiner Rav. Jerusalem, 
Nissan 1953 – Cheshvan 1955. 
Both letters, which are addressed to R. Meshullam Roth Rabbi of 
Czernowitz, were written by a scribe with the addition of two lines 
handwritten and signed by R. Dov Berish. In the first letter, the Tchebiner 
Rav added a lengthy comment of Torah thoughts on the laws of converts 
and idol worship (this letter was published).
R. Dov Berish Weidenfeld (1881-1965), known as the Tchebiner Rav, leading 
Torah scholar and halachic authority in his times in Galicia, and later in 
Jerusalem, where he founded the Kochav MiYaakov – Tchebin yeshiva.
[2] leaves, official stationery. Size and condition vary, overall good to good-
fair condition.

Opening price: $400
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289. מכתב ברכת שנה טובה מה"חפץ חיים" - אלול, תרפ"ו
מכתב בחתימת הגאון הצדיק רבי "ישראל מאיר הכהן" בעל ה"חפץ חיים". ראדין, אלול תרפ"ו ]1926[.

כתיבת סופר וחתימת יד קדשו וחותמתו של ה"חפץ חיים". נשלח לארה"ב אל אחד מנדיבי הישיבה 
בראדין. החפץ חיים מודה לו על עזרתו לישיבה, ומסיים את מכתבו בברכת שנה טובה: "...ויחדש ד' 
עליו השנה הבאה לטובה ולברכה, ונזכה לראות בישועת ישראל והרמת קרן התורה. כנפש המכבדו 

ומוקירו, ישראל מאיר הכהן".
הגאון הצדיק רבן של ישראל, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין )תקצ"ט-תרצ"ג(, שנודע שמו בישראל 
על שם ספרו הראשון "חפץ חיים", ראש ישיבת ראדין ומחבר ספרי הלכה ומוסר רבים: "משנה ברורה", 

"שמירת הלשון", "אהבת חסד" ועוד עשרות ספרים. 
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי וקרעים קלים. סימני קיפול.

פתיחה: $5000 

288. Collection of Letters and Documents – Bulgaria, 1880s-1910s
Collection of letters and documents from Bulgaria, 1880s-1910s.
· Handwritten certificate of ordination for a shochet. Sofia, 1885. · Dowry list. 
[Bulgaria], 1896. · 2 documents appointing messengers to perform a wedding 
on behalf of the groom, Kyustendil (Sapareva Banya, Bulgaria), 1899 and 1910. 
· Leaf fragments (from a "bindings genizah") with many lists of names, accounts 
and donations. [Bulgaria, ca. 19th century]. · Three postcards. Rustchuk (Ruse, 
Bulgaria), 1915. · Handwritten leaf (with printed border), poem of appreciation. 
Sofia, 1918.
12 paper items. Size and condition vary.

Opening price: $300

289. Letter of Good Year Wishes from the Chafetz Chaim – Elul, 1926 
Letter signed by R. "Yisrael Meir HaKohen", the Chafetz Chaim. Radin (Radun), 
Elul 1926.
Written by a scribe, with the handwritten signature and stamp of the Chafetz 
Chaim. Addressed to one of the yeshiva donors in the United States. The Chafetz 
Chaim thanks him for his support of the Radin yeshiva, and concludes with 
blessings for a good year: "…May G-d grant him a new year of goodness and 
blessing, and may we merit to see the redemption of the Jewish people and the 
raising of the prestige of the Torah... Yisrael Meir HaKohen".
[1] leaf, official stationery. 28 cm. Good condition. Stains. Wear and minor tears. 
Folding marks.

Opening price: $5000 
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290. מכתב מה"חפץ חיים" - ראדין, תרצ"ב
מכתב בחתימת הגאון הצדיק רבי "ישראל מאיר הכהן" בעל ה"חפץ חיים". ראדין, 

תמוז תרצ"ב ]1932[.
גוף המכתב נכתב במכונת כתיבה, עם חתימת יד קדשו וחותמתו של ה"חפץ חיים". 
)גרמניה(. ה"חפץ חיים" מבקש את עזרתו עבור  ממוען אל הרב מרצבך מדרמשטט 
הישיבה בראדין: "יחיש לעזרת שלש מאות וחמישים תלמידיה גדולי תורה ויראה, הם 
המקריבים חלבם ודמם על מזבח תורה"ק...". הוא מתאר את מצבה הכלכלי הקשה 
של הישיבה: "...כי המצב נורא למאד שאי אפשר לתאר, אשר זה הרבה חדשים שלא 
קיבלו שלש מאות וחמישים תלמידיה... הספקתם המצומצמה והם מתמוגגים מרעב 

ודוחק נורא...". 
בסיום המכתב מברך ה"חפץ חיים": "וזכות המצוה הגדולה... יעמוד לרומעכ"ת ויתברך 
מהשי"ת בחו"ש ]בחיים ושלום[ וכל טוב, ועיניו תחזינה בישועת ישראל והרמת קרן 

התורה במהרה... וכנפש המכבדו ומוקירו כע"ה ]כערכו הרם[, ישראל מאיר הכהן".
הגאון הצדיק רבן של ישראל, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין )תקצ"ט-תרצ"ג(, שנודע 
ספרי  ומחבר  ראדין  ישיבת  חיים", ראש  "חפץ  ספרו הראשון  על שם  בישראל  שמו 
עשרות  ועוד  חסד"  "אהבת  הלשון",  "שמירת  ברורה",  "משנה  רבים:  ומוסר  הלכה 

ספרים. 
מקבל המכתב: הגאון רבי יונה מרצבך )תשרי תרס"א-תשרי תשמ"א(, משנת תרפ"ה 
כיהן ברבנות העיר דרמשטט. בשנת תרצ"ט עלה לירושלים והיה מראשי ישיבת "קול 

תורה" ומעורכי ה"אנציקלופדיה תלמודית". מתורתו נדפס הספר "עלה יונה".
נייר מכתבים רשמי. 27.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. קרעים משוקמים.  ]1[ דף, 

סימני קיפול.

פתיחה: $6000 

290. Letter from the Chafetz Chaim – Radin, 1932
Typewritten letter, stamped and signed by R. "Yisrael Meir HaKohen", 
the Chafetz Chaim. Radin (Radun), Tammuz 1932.
In this letter addressed to R. Merzbach in Darmstadt (Germany), 
the Chafetz Chaim appeals for financial assistance on behalf of the 
yeshiva in Radin, describing the dire financial straits of the yeshiva. 
The Chafetz Chaim concludes the letter with blessings "May the 
merit of this great deed… stand for him, and may he be blessed 
with life, peace and all goodness, may his eyes view the speedy 
salvation of Israel and raising of the prestige of the Torah… Yisrael 
Meir HaKohen".
The recipient of the letter, R. Yonah Merzbach (1900-1980), rabbi of 
Darmstadt and later dean of the Kol Torah yeshiva and compiler of 
the Talmudic Encyclopedia. 
[1] leaf, official stationery. 27.5 cm. Good condition. Stains and wear. 
Tears, repaired. Folding marks.

Opening price: $6000
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רבי  מהמשגיח  מעניין  מכתב   .291
משה רוזנשטיין - לומז'ה, תרצ"ה

הגאון  של  וחתימתו  בכתב-ידו  ארוך  מכתב 
הצדיק רבי משה רוזנשטיין, המשגיח הנודע 
תרצ"ה  לומז'ה,  בפולין.  לומז'ה  ישיבת  של 

.]1935[
נשלח אל רבי משה אריה עוזר, מראשי סניף 
עוסק  המכתב  א"י.  תקוה  בפתח  הישיבה 
שרוצים  לבחורים  עליה  רשיונות  בהשגת 
לנסוע ללמוד בארץ ישראל. המשגיח שנודע 
ברגישותו הרבה, כותב על האכזבה של שאר 
מספר  והוא  רשיונות,  קיבלו  שלא  הבחורים 
כי  כת"ר  של  מכתבו  את  להם  "הראיתי  כי 
בתקוה  רוחם  נתחזק  בעבורם,  גם  ישתדלו 
טובה כי יזכו גם המה לעלות לאה"ק לשקוד 
באמת  "כי  כותב  המשגיח  התורה...".  על 
שקדנים  המה  לארץ[  ]לעליה  הנרשמים  כל 
מן  אכן  כשרון,  בעלי  וגם  ללמוד  וחפצים 
נחת,  רוב  מהם  יקבלו  בודאי  האלו  השניים 
כי המה בעלי כשרון מצויינים מאוד ויודעים 
מדות  ובעלי  גדולים  ושקדנים  חד"ת,  לחדש 

טובות...".
הגה"צ רבי משה רוזנשטיין )תרמ"א-תש"א(, 
חניך  לומז'ה.  בישיבת  )משגיח(  מנהל-רוחני 
תלמידי  מגדולי  ואחד  וראדין  טלז  ישיבות 

הדעת"  "יסודי  הם  ספריו  הישיבות.  עולם  של  המוסרית  המחשבה  מגדולי  לאחד  נחשב  בקלם.  תורה"  ה"תלמוד 
ו"אהבת מישרים", "מסתרי השחיטה" )מאמר סנגוריה על השחיטה היהודית, המכחיש את טענות האנטישמיים כי יש 
בדבר צער בעלי חיים. מאמר זה נדפס גם בפולנית(. בתקופת השואה גלה עם בני הישיבה לליטא ונפטר בפלונגיאן 

בניסן תש"א.
]1[ דף )כ-28 שורות(. 28.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. נקבי תיוק קרועים.

פתיחה: $400 

 - יחזקאל"  "דברי  בעל  ברשטיין  יחזקאל  רבי  מהגאון  מכתב   .292
סלבודקה, אדר תרפ"ה

מכתב ארוך )2 עמודים( בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי "יחזקאל בערשטיין", ראש 
ישיבת "אור ישראל" בסלבודקה-קובנא. ]סלבודקה[, כ"ג אדר תרפ"ה ]1925[.

בסלבודקה.  לצעירים  ה"אמצעית"  הישיבה   - ישראל"  "אור  לתולדות  מעניין  מכתב 
נשלח לרעו רבי משה פינקל, שכיהן לפניו כראש הישיבה, ועלה באותו חורף לארץ 

ישראל כדי לכהן כר"מ בסניף ישיבת סלבודקה בחברון, שנוסד באותה שנה. 
לרבי  ישראל" בסלבודקה, מדווח  "אור  בישיבת  ר"מ  אז  יחזקאל ברשטיין שהיה  רבי 
משה על המצב בישיבה: "המצב הרוחני... הוא בטוב ב"ה לומדים בהתמדה גם כיום 
]כלומר, בימי "סוף הזמן"[ ומכינים עצמם על הבחינות אשר יהיו בשבוע הבעל"ט...". 
הוא מדווח לו על מצבם של בחורים שונים, ומספר על הבחינות אשר נעשו בביתו של 
רבי משה בסלבודקה - "בבית הו"ג" ]הוד גאונו[, ומוסיף בחיבה: "רק הכסא של הו"ג 
היה פנוי...". בהמשך המכתב מופיעים עוד ענינים הנוגעים לניהול הישיבה, ובין היתר 
כותב רבי יחזקאל על כניסת רבי יוסף פרבר לישיבה "בגזרת אדמו"ר שליט"א... בשם 
יוסף פרבר  ומנהל', כרצון הו"ג מאז ומקדם..." ]לאחר תקופה קצרה, עלה רבי  'ר"מ 
לארץ ישראל וכיהן כראש ישיבת "היכל התלמוד" בתל אביב, ורבי יחזקאל נאלץ לקבל 

על עצמו את ראשות הישיבה ה"אמצעית" בסלבודקה[. 
המכתב נכתב על גבי נייר מכתבים רשמי של מקבל המכתב: רבי "משה פינקעל - מנהל 

ור"מ דישיבה הקדושה 'אור ישראל' קובנה-סלבודקה, רחוב שקערדיקלא 2".
הגאון רבי יחזקאל ברשטיין )תרמ"ט-חשון תש"ב, נספה בשואה(, מגדולי תלמידי ישיבת 
מובשוביץ  דניאל  ורבי  גרוזובסקי  ראובן  רבי  של  וידידם  בסלבודקה,  ישראל"  "כנסת 
שלמדו בתקופתו בישיבה. בשנת תרע"ג נישא וגר בוואבוליוניק )Vabalninkas, צפון-

מן שך, מבני העיירה  ליטא(, שם התקרב אליו תלמידו הגדול, הבחור אלעזר  מזרח 
]לימים בעל ה"אבי עזרי" וראש ישיבת פוניבז', שהחשיב את עצמו לתלמידו המובהק[. 
למד ב"כולל" של ישיבת סלבודקה וגלה עם הישיבה לקרמנצ'וג, ובשובם לסלבודקה 

התקרב אליו מאד תלמידו הבחור יצחק הוטנר מווארשא ]בעל ה"פחד יצחק"[. 
בשנת תרפ"ג הקים "הסבא מסלבודקה" יחד עם בנו הגאון רבי משה פינקל, את ישיבת 
"אור ישראל" בסלבודקה ]שהייתה "ישיבה אמצעית" - בה נקלטו בוגרי ישיבות קטנות, 
ולאחר לימודם שלש שנים בישיבה ה"אמצעית" עלו לישיבה הגדולה "כנסת ישראל"[, 
ובהמשך עמד לבדו בראשות הישיבה. ספרו הלמדני  יחזקאל התמנה אז לר"מ,  רבי 
בעולם התורה.  לו שם-עולם  הוציא  בקיידאן בשנת תרצ"ה,  יחזקאל" שנדפס  "דברי 
ספר זה זכה למהדורות רבות, בהיותו אחד מספרי היסוד של עולם הלמדנות הישיבתי. 
"הסבא  של  בנו  תרפ"ו(,  )תרמ"ד-תשרי  פינקל  משה  רבי  הגאון  המכתב:  מקבל 
רבי משה  הגאון  סלבודקה  ישיבת  ראש  של  וחתנו  פינקל,  צבי  נתן  רבי  מסלבודקה" 
מרדכי אפשטיין. נודע כאחד המופלגים שבעילויי ולמדני ישיבות ליטא. הגר"ח מבריסק 
ורבי מאיר שמחה מדווינסק התפעלו מלמדנותו והבנתו העמוקה, וצפו לו עתיד מזהיר 
בעולם התורה. בשנת תרע"ג החל להשמיע שיעוריו בישיבת סלבודקה. בחודש אדר 
תרפ"ה עלה לארץ ישראל, ונמנה עם ראשי ישיבת "כנסת ישראל - סלבודקה" בעיר 
האבות חברון. נפטר בחול המועד סוכות תרפ"ו, בשנת המ"ב לימי חייו, ובחיי אביו 

וחותנו הגדולים.
]1[ דף )2 עמ' כתובים(. 28.5 ס"מ. מצב טוב. כתמי רטיבות כהים. בלאי וסימני קיפול.

פתיחה: $500 

291. Interesting Letter from the Mashgiach Rabbi Moshe Rosenstein – Lomzha, 1935
Lengthy letter handwritten and signed by R. Moshe Rosenstein, renowned mashgiach of the 
Lomzha yeshiva in Poland. Lomzha (Łomża), 1935.
Addressed to R. Moshe Aryeh Ozer, a dean of the Petach Tikvah branch of the Lomzha yeshiva. 
The letter discusses immigration permits for students wishing to immigrate to Eretz Israel. The 
mashgiach, who was known for his great sensitivity to others, describes the disappointment of 
the other students who did not receive a permit, and praises the students for their intellectual 
capacities, diligence and positive character traits.
[1] leaf (approx. 28 autograph lines). 28.5 cm. Good condition. Folding marks. Torn filing holes.

Opening price: $400
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293. מכתב מרבי אברהם צבי הירש קמאי אב"ד מיר - בענייני בית הספר בעיר 
- מיר, תשרי תרצ"ג

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי אברהם צבי הירש קמאי אב"ד מיר. מיר, י"א תשרי 
תרצ"ג ]1932[.

ממוען אל ועד החינוך הארצי "חורב". המכתב עוסק בסידור עניינים פורמליים של ה"תלמוד 
תורה" במיר. בתוך הדברים הוא כותב על המפקח הממשלתי שהוא איש קפדן ומתנכל לבתי 
הספר הדתיים: "כי האינספעקטאר הוא גברא קפדנא, ומה גם במה שנוגע לבית ספר דתי...". 
החג  בשמחת  "...מברכם  מברך:  הוא  הסוכות,  לחג  כיפור  יום  בין  שנכתב  המכתב,  בחתימת 

ובשמחת עולם. אברהם צבי הירש קאמאי אב"ד ור"מ פ"ק הנ"ל". 
הגאון רבי אברהם צבי הירש קמאי )תר"כ-תש"ב, נספה בשואה(, רבה האחרון של מיר. בנו של 
ראש הישיבה הגאון רבי אליהו ברוך קמאי וממלא מקומו ברבנות העיר. לפני מלחמת העולם 

הראשונה כיהן ברבנות קיידאן. גאון מופלג, בקי וחריף בכל חדרי תורה. איש קדוש ומורם מעם.
נרצח בשואה יחד עם 2300 יהודים מתושבי קהילתו, בי"ט מרחשון תש"ב )9 בנובמבר 1941(, 
הי"ד. ֵעד-ראיה מהניצולים סיפר על מעמד נורא זה: "...בשעה שאספו הנאצים את כל תושבי 
העיר היהודים בשוק ומשם הובילו אותם באוטומובילים אל הבורות אשר חפרו מחוץ לעיר, אמר 
הרב אל כל היהודים שנאספו ע"י נוגשיהם המרצחים בכיכר השוק: ַקְּבלּו את כל זה באהבה, כמו 
התנא ר' עקיבא שקיים בשעה האחרונה את הפסוק 'ואהבת את ה'... בכל נפשך' - אפילו הוא 

נוטל את נפשך" )אלה אזכרה, ג', עמ' 41(.
גזירה בשוליים  20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. סימני  נייר מכתבים רשמי.  ]1[ דף, 

התחתונים של הדף.

פתיחה: $400 

292. Letter from Rabbi Yechezkel Berstein Author of Divrei Yechezkel – 
Slabodka, Adar 1925
Lengthy letter (2 pages) handwritten and signed by R. Yechezkel Berstein, dean of the 
Or Yisrael yeshiva in Slabodka-Kovno. Slabodka, 23rd Adar 1925.
Interesting letter on the history of the Or Yisrael intermediate yeshiva for young 
students in Slabodka. Addressed to his colleague, R. Moshe Finkel (son of the Alter of 
Slabodka), his predecessor as dean of the yeshiva, who had just immigrated to Eretz 
Yisrael, and served as dean of the Slabodka yeshiva in Hebron founded that year.
R. Yechezkel Berstein, who was a lecturer in the yeshiva at that time, reports to R. 
Moshe in this letter on the state of the yeshiva, the level of various students, their 
preparations for the upcoming examinations and various other matters relating to the 
running of the yeshiva (including the appointment of R. Yosef Farber as yeshiva dean). 
The letter was written on the official stationery of R. Moshe Finkel, recipient of the 
letter. 
R. Yechezkel Berstein (1889-1941, perished in the Holocaust), prominent student of 
the Knesset Yisrael yeshiva in Slabodka, and later lecturer and dean of the Or Yisrael 
intermediate yeshiva. Author of Divrei Yechezkel, a classic work used for profound 
yeshiva Torah study.
[1] leaf (2 written pages). 28.5 cm. Good condition. Dark dampstains. Wear and folding 
marks. 
Opening price: $500
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294. Interesting Letter from Rabbi Yosef Leib 
Nenedik – Prominent Lithuanian Mussar 
Leader – Good Year Wishes
Lengthy letter (2 pages) handwritten and signed by 
R. "Yosef Aryeh Nenedik". Kobryn, Elul 1932.
This particularly interesting letter is addressed to 
his colleague R. Yitzchak Turetz in Kamenitz and 
opens with blessings for a good year. 
R. Turetz, who was serving at the time as lecturer 
in the Kamenitz yeshiva (under his father-in-
law R. Baruch Ber Leibowitz), was considering 
leaving Kamenitz to establish his own yeshiva, 
and had consulted with R. Nenedik regarding the 
advisability of this move. In this letter, R. Nenedik 
analyses the various aspects of the question with 
great insight and wisdom, offering him advice and 
encouragement. 
R. Yosef Aryeh Leib Nenedik (ca. 1875-1943, 
murdered in the Kovno ghetto), a prominent 
Lithuanian mussar leader. Served as mashgiach 
in the yeshiva of the Chafetz Chaim in Radin, 
and founded the Grodno and later the Ponovezh 
yeshivot together with R. Yosef Shlomo Kahaneman. 
[1] leaf (written on both sides). 19.5 cm. Good-fair 
condition. Stains and wear, slightly affecting text. 

Opening price: $300

מגדולי   - ֶנֶנִּדיק  ליב  יוסף  מרבי  מעניין  מכתב   .294
בעלי המוסר בליטא - עם ברכת "שנה טובה"

מכתב ארוך )2 עמודים( בכתב-ידו וחתימתו של הגאון הצדיק רבי 
"יוסף ארי' נענעדיק". קוברין, אלול תרצ"ב ]1932[.

נשלח לקמניץ אל רעו הגאון רבי יצחק טורעץ. בפתיחת המכתב 
ברכת "שנה טובה, כי יכתב ויחתם בספשצ"ג ]בספרן של צדיקים 

גמורים[ לאלתר לחיים טובים ולשלום".
כר"מ  אז  שכיהן  טורעץ,  הרב  במיוחד.  מעניין  המכתב  תוכן 
פנה  ליבוביץ(,  בער  ברוך  רבי  חותנו  )אצל  קמניץ  בישיבת 
להתייעץ עם רבי יוסף ליב האם כדאי לו לעזוב את קמניץ ולייסד 
דרך  )על  עמוקה  בחכמה  מנתח  ליב  יוסף  רבי  חדשה.  ישיבה 
המוסר( את הצדדים לכאן ולכאן, תוך הבעת תובנות חשובות 
ידידי  הדר"ג  נא  "ידע  לו:  כותב  הוא  בתחילה  הנפש.  בכוחות 
את דעתי אודות ספקותיו, כי הדבר רק מסור ללב וממנו יפתרו 
הספקות...". הוא מנתח את הקשיים של הרב טורעץ בתפקידיו 
בישיבת קמניץ ונותן לו עצות איך להתגבר עליהם. אולם מצד 
לצאת  האפשרות  על  ברצינות  לחשוב  אותו  מעודד  הוא  שני 
לדרך חדשה בהרבצת התורה: "...אך אם מבוקשו אחרת, ְלַפֵּתַח 
הרבים,  ּוְלַזּכֹות  תורה,  בכתר  בעצמו  ְוִלְזּכֹות  הרוחניים,  כוחותיו 
מעט,  נפש  למסירת  הדברים  הם  כדאי  באמת...  כוחותיו  לפי 
ובמסירת נפש אין ספק כי בנקל נזכה לבנות בנין מפואר בע"ה, 
מבוקשים  גם  לבא  הכבוד  וסוף  הרוחנים,  מבוקשתינו  שישביע 

החומריים...".

293. Letter from R. Avraham Tzvi Hirsh Kamai 
Rabbi of Mir – Regarding the Local School – 
Mir, Tishrei 1932
Letter handwritten and signed by R. Avraham Tzvi 
Hirsh Kamai Rabbi of Mir. Mir, 11th Tishrei 1932.
Addressed to the Chorev educational organization, 
regarding bureaucratic matters pertaining to the 
boys' school in Mir. With blessings for Sukkot. 
R. Avraham Tzvi Hirsh Kamai (1860-1941), 
tremendous Torah scholar and last rabbi of Mir. 
He perished in the Holocaust together with 2300 
members of his community.
[1] leaf, official stationery. 20.5 cm. Good condition. 
Stains. Folding marks. Lower margins cut. 

Opening price: $400 

294a

294b

הגאון הצדיק רבי יוסף אריה ליב ֶנֶנִּדיק )תרל"ה בערך-תש"ג, נרצח 
ובתבונתו  בחכמתו  נודע  בליטא.  המוסר  מגדולי  קובנא(,  בגיטו 
הרבה, הנקיה מכל "נגיעות". בבחרותו למד אצל רבי שמעון שקופ 
ממייסדי  "הסבא מקלם".  אצל  ללמוד  עבר  ואח"כ  טלז,  בישיבת 
ה"מכינה" ]הישיבה לצעירים[ בקלם, אשר עמד בראשה יחד עם 
רעיו רבי ירוחם ממיר ורבי אליהו לופיאן. כיהן כמשגיח בישיבתו 
ליבוביץ  ירוחם  רבי  רעו  )במקומו של  חיים" בראדין  של ה"חפץ 
הראשונה  מלחה"ע  לאחר  מיר(.  בישיבת  כמשגיח  לכהן  שעבר 
הקים יחד עם הרב כהנמן את ישיבת גרודנה של רבם רבי שמעון 
בה  והקימו  לפוניבז'  שניהם  עברו  תרפ"א  שנת  בתחילת  שקופ. 
קוברין  בישיבות  רוחני  כמנהל  לכהן  עבר  אח"כ  חדשה.  ישיבה 
וקלצק. מקצת משיחותיו ומאמריו נדפסו בספרים "רחשי האילן" 

)ירושלים, תשמ"ד( ו"מוסרי קלצק" )בני ברק, תשע"ה(. 
כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   19.5 צדיו(.  משני  )כתוב  דף   ]1[

ובלאי, עם פגיעות קלות בטקסט.

פתיחה: $300 
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296. מכתב מרבי אהרן קוטלר ומכתב מאשתו הרבנית 
- לרגל נישואי בתם היחידה - ניו יורק, תש"ז

הזמנה מודפסת לנישואי החתן הרב דב שוורצמן, עם הכלה שרה 
יורק, כסלו  ]ניו  פשה, בתו היחידה של הגאון רבי אהרן קוטלר. 

תש"ז 1946[.
רבי  של  וחתימתו  בכתב-ידו  האחד  מכתבים,  שני  ההזמנה  בגב 
אהרן קוטלר, והשני בכתב-ידה וחתימתה של אשתו הרבנית חנה 
פריל קוטלר. אל ההזמנה מצורפת מעטפת המכתב, שנשלח עם 

ההזמנה לעיר רמת גן, אל הגאון רבי שבתי יגל ומשפחתו.
רבי אהרן קוטלר כותב: "...יקבלו נא תודתנו הרבה על ברכותיהם 
הנאמנות היוצאות מקרב לבם הטהור, וכל המברך יתברך מהקב"ה 
אליהם,  הנלוים  ומכל  מבניהם  נחת  רוב  ויקבלו  סלה,  טוב  בכל 
ויזכה הדר"ג להרביץ תורה מתוך הרחבה עד יבוא שילה, אוהבו 
מו"מ ]=מוקירו ומכבדו[ אהרן קטלר". הרבנית חנה פריל כותבת: 
"יקבלו נא גם את תודתי... יהי רצון מלפני אדון כל שנזכה לבשר 
ורוב נחת מבניהם היקרים  ויתברכו בכל טוב  ולהתבשר אך טוב, 

שליט"א... מוקירתם ומכבדתם כערכם הרם, חנה פריל קטלר".
ה"סבא  מתלמידי  )תרנ"ב-תשכ"ג(,  קוטלר  אהרן  רבי  הגאון 
]עוד  הישיבות  בעולם  המפורסמים  ומה"עילויים"  מסלבודקה" 
להיות  עתיד  הוא  כי  שמח",  ה"אור  עליו  התבטא  בחור  בהיותו 
רבי עקיבא איגר של הדור הבא[. חתנו של הגאון רבי איסר זלמן 
מלצר. כיהן כר"מ וראש ישיבה בישיבת סלוצק, בתקופת מלחמת 
העולם הראשונה ברח עם התלמידים לפולין, והקים את הישיבה 
עוזר  חיים  לרבי  המקורבים  הישיבות  מראשי  היה  קלצק.  בעיר 
גדולי  "מועצת  וחבר  הישיבות"  "ועד  ממייסדי  חיים".  ול"חפץ 
את  והקים  לארה"ב,  הגיע  השואה  בתקופת  בליטא.  התורה" 
ששינתה  )ישיבה  שבניו-גרז'י  לייקווד  בעיירה  הגדולה  הישיבה 
והמסירות  הלהט  בהעברת  בארה"ב,  הישיבות  עולם  פני  את 
המוחלטת ללימוד התורה, כדרך ישיבות ליטא(. מראשי מועצת 

גדולי התורה בארה"ב ו"מרכז החינוך העצמאי בא"י".
]1[ דף כפול. 15 ס"מ. נייר בריסטול. מצב טוב. כתמים קלים. נקבי 

תיוק בשוליים.
מצורפת המעטפה שנשלחה בדואר. הבולים נתלשו.

פתיחה: $700 

295. Letter from Rabbi Aharon Kotler – Kletsk, 
1930s
Interesting letter handwritten and signed by R. 
Aharon Kotler. Kletsk, [1930s].
Addressed to R. Aharon Berek, an associate of R. 
Chaim Ozer Grodzinski and an official of the Vaad 
HaYeshivot in Vilna. The letter discusses various 
communal matters, and mentions vaguely a matter 
in the care of R. Chaim Ozer Grodzinski and R. 
Yechezkel Abramsky.
[1] leaf, official stationery. 28 cm. Good condition. 
Minor marginal tear. Filing holes and folding marks.

Opening price: $600

295. מכתב רבי אהרן קוטלר - קלצק, שנות התר"צ 
קוטלר.  אהרן  רבי  הגאון  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מעניין  מכתב 

קלצק, ]שנות התר"צ[.
עוזר  חיים  רבי  הגאון  ממקורבי  בערעק,  אהרן  רבי  אל  נכתב 
אודותיו:  )ראה  בווילנא  הישיבות"  "ועד  ומפקידי  גרודז'נסקי 
אלה אזכרה, ג, עמ' 73-77(. תוכן המכתב עוסק בפעולות שונות 
בענייני ציבור. בתחילת המכתב מדובר על עזרה כספית לאחד 
מתלמידי הישיבה בקלצק. בהמשך המכתב מתעניין רבי אהרן 
על פעולות שונות של "ועד הישיבות" בוורשא ואצל הפדרציות 
הוא  שיקאגו[.  וקהילת  רעליף"  ]ה"סנטרל  מארה"ב  היהודיות 
להרב  שליט"א  הגרח"ע  כתב  אם  להשיבני  "נא  גם  מבקש 
אברמסקי שליט"א ]ב[נדון הענין הידוע" ]לא ברור על איזה ענין 

סודי נרמז כאן[. 
ה"סבא  מתלמידי  )תרנ"ב-תשכ"ג(,  קוטלר  אהרן  רבי  הגאון 
]עוד  הישיבות  בעולם  המפורסמים  ומה"עילויים"  מסלבודקה" 
להיות  עתיד  הוא  כי  שמח",  ה"אור  עליו  התבטא  בחור  בהיותו 
איסר  רבי  הגאון  של  חתנו  הבא[.  הדור  של  אייגר  עקיבא  רבי 
בתקופת  סלוצק,  בישיבת  ישיבה  וראש  כר"מ  כיהן  מלצר.  זלמן 
והקים  לפולין,  התלמידים  עם  ברח  הראשונה  העולם  מלחמת 
את הישיבה בעיר קלצק. היה מראשי הישיבות המקורבים לרבי 
חיים עוזר ול"חפץ חיים". ממייסדי "ועד הישיבות", חבר "מועצת 
ענייני הציבור  והיה מעורב רבות בניהול  גדולי התורה" בליטא, 
הישיבה  את  והקים  לארה"ב,  הגיע  השואה  בתקופת  בפולין. 
פני  את  ששינתה  )ישיבה  שבניו-גרז'י  לייקווד  בעיירה  הגדולה 
המוחלטת  והמסירות  הלהט  בהעברת  בארה"ב,  הישיבות  עולם 
גדולי  מועצת  מראשי  ליטא(.  ישיבות  כדרך  התורה,  ללימוד 

התורה בארה"ב ו"מרכז החינוך העצמאי בא"י".
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 28 ס"מ. מצב טוב. קרע קל בשוליים. 

נקבי תיוק וסימני קיפול.

פתיחה: $600 
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297. שבעה מכתבים מרבי אליעזר יהודה פינקל - מיר, 
תרפ"ב-תרצ"ו

פינקל  יהודה  אליעזר  רבי  הגאון  בחתימות  מכתבים,  שבעה 
ראש ישיבת מיר. מיר )Mir, פולין, כיום: בלרוס(, תרפ"ב-תרצ"ו 

]1922-1936[. ששה מהמכתבים בעברית ואחד באנגלית.
המכתבים נכתבו במכונת כתיבה או בכתיבת סופר, עם חתימות 
ראש הישיבה. באחד מהם חתימתו המלאה: "א--- בהרנ"צ זצ"ל 

פינקעל". 
המכתבים נשלחו לרבי ישראל יעקב יפה מרבני מנצ'סטר ולנדיב 
רבי שלמה שטיינברג, מכתבי תודה על התרומות והמגביות עבור 
ישיבת מיר. המכתבים כוללים ברכות רבות, ברכות לשנה טובה 
וברכות לחגי השנה. רבי אליעזר יהודה מספר במכתביו על מצבה 
תורה  גדולי  התלמידים  מאות  ועל  הישיבה,  של  הקשה  הכספי 

החוסים בצילה.
מעבר לדף של אחד המכתבים, מכתב תשובה בכתב-ידו וחתימתו 

של רבי ישראל יעקב יפה, החותם "יש"י". 
ישיבת  ראש  )תרל"ט-תשכ"ה(,  פינקל  יהודה  אליעזר  רבי  הגאון 
מיר בחו"ל ובארץ ישראל. בנו של "הסבא מסלבודקה" וחתנו של 

רבי אליהו ברוך קמאי אב"ד וראש ישיבת מיר. 
רבי אליעזר יהודה כיהן בראשות הישיבה בעיר מיר. לאחר גלות 
בשנת  ישראל  לארץ  נסע  השואה,  בתקופת  לווילנא  הישיבה 
תש"א, על מנת להביא את הישיבה לארץ ישראל. הדבר אמנם 
לשנחאיי  ולנדוד  להמלט  הצליחו  הבחורים  אך  בידו,  עלה  לא 
בירושלים,  מיר  ישיבת  שבמזרח הרחוק. בשנת תש"ג הקים את 
העומדת עד היום לתפארה והיא אחת הישיבות הגדולות בעולם. 
היה זקן ראשי הישיבות בארץ ישראל, ועזר רבות בהקמת ישיבות 

וכוללים ברחבי הארץ.
משתנים.  ומצב  גודל  רשמיים.  מכתבים  ניירות  על  מכתבים,   7

בחלקם קרעים חסרים בשוליים והדבקות נייר דבק.

פתיחה: $400 

296. Letters from Rabbi Aharon Kotler and His Rebbetzin – On the Occasion of the Wedding of Their 
Only Daughter – New York, 1946

good forever, may you reap much satisfaction from 
all your sons… may you merit to disseminate Torah 
in prosperity… One who loves him eternally, 
Aharon Kotler". Rebbetzin Chana Perel writes: 
"Please accept my thanks as well… may we merit 
to inform and be informed of only good news, and 
may you be blessed with all goodness and much 
satisfaction from your dear sons... One who esteems 
and honors you for your great stature, Chana Perel 
Kotler".
[1] double leaf. 15 cm. Heavy stock paper. Good 
condition. Minor stains. Marginal filing holes.
Envelope enclosed. The stamps were removed.

Opening price: $700

Printed invitation to the wedding of the groom R. 
Dov Schwartzman, with the bride Sara Pesha, R. 
Aharon Kotler’s only daughter. [New York, Kislev 
1946].
Two letters were written on the back of the invitation, 
one handwritten and signed by R. Aharon Kotler, 
and the second handwritten and signed by his 
wife, Rebbetzin Chana Perel Kotler. The envelope, 
addressed to R. Shabtai Yagel and his family in 
Ramat Gan, is enclosed.
R. Aharon Kotler writes: "…please accept our great 
appreciation for your faithful blessings, which 
emanate from the depth of your pure heart, and 
whoever blesses shall be blessed by G-d with all
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298. מכתב הגרי"ז סולובייציק אל הרב עמיאל - אוטבוצק, תרצ"ח
מכתב בחתימת ידו של הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק אב"ד בריסק. אוטבוצק, אייר 

תרצ"ח ]1938[.
כתיבת ידי סופר, עם חתימת ידו המלאה של הרב: "יצחק זאב באאמו"ר הגאון החסיד 

רשכבה"ג מרן חיים הלוי זצוקללה"ה סאלאווייציק".
נשלח אל "הרב הגאון הגדול המפורסם... ר' משה אביגדור עמיאל", הרב הראשי לתל 
אביב. בעניין יהודי מבריסק שנפטר בתל אביב, ועזבונו נותר בארץ ישראל ולא הועבר 
לידי יורשיו היתומים הקטנים שנותרו בעיר בריסק. בשולי הדף רישומים שונים בכתב-

יד, של אחד מהנהלת הרבנות הראשית בתל אביב שטיפל בענין זה.
הרב מבריסק, הגרי"ז - הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק )תרמ"ז-תש"ך(, בנו של רבינו 
צעיר,  בהיותו  אביו,  בחיי  עוד  הלוי".  ה"בית  ונכדו של  )הגר"ח( מבריסק,  הלוי  חיים 
למלא  מונה   )31 בן  )בהיותו  תרע"ח  בשנת  המפורסמים.  הדור  מגדולי  לאחד  נחשב 
מקום אבותיו ברבנות העיר בריסק, ובסמכותו התורנית ניהל את עניני היהדות בעירו 
ובכל האזור. בימי השואה ניצל עם חלק מילדיו ועלה לירושלים, בה הקים מחדש את 
ישיבתו. סמכותו הוכרה בכל העולם התורני בארץ ובחו"ל. חידושיו נדפסו ב"חידושי 
מרן רי"ז הלוי" על הרמב"ם, על התורה ועל הש"ס. תורתו שבעל פה נדפסה בסדרת 

ספרי "חידושי הגרי"ז" ובספרים אחרים שנדפסו מתורתו.
נייר מכתבים רשמי. 28.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. בלאי, קמטים וקרעים. נקבי  ]1[ דף, 

תיוק, חותמת ורישומים שונים.

פתיחה: $3000 

298. Letter from Rabbi Yitzchak Ze'ev Soloveitchik to Rabbi 
Amiel – Otwosk, 1938
Letter signed by R. Yitzchak Ze'ev Soloveitchik Rabbi of Brisk. Otwosk 
(Otwock), Iyar 1938.
Written by a scribe, with the full signature of R. "Yitzchak Ze'ev son 
of R. Chaim HaLevi Soloveitchik".
In the letter, addressed to R. Moshe Avigdor Amiel, chief rabbi of Tel 
Aviv, the Brisker Rav asks that the estate of a Jew from Brisk who 
passed away in Tel Aviv be sent to his young orphan heirs who 
remained in Brisk. 
R. Yitzchak Ze'ev Soloveitchik, the Brisker Rav (1887-1960), son of R. 
Chaim of Brisk and grandson of the Beit HaLevi. Prominent Torah 
leader in his generation, rabbi of Brisk and later leader of Torah Jewry 
in Jerusalem. 
[1] leaf, official stationery. 28.5 cm. Fair-good condition. Wear, creases 
and tears. Filing holes, stamp and various inscriptions.

Opening price: $3000

297. Seven Letters from Rabbi Eliezer Yehuda Finkel – Mir, 1922-1936
Seven letters signed by R. Eliezer Yehuda Finkel, dean of the Mir yeshiva. Mir (Poland, present 
day: Belarus), 1922-1936. Six letters in Hebrew and one in English.
The letters were typewritten or written by a scribe, and signed by the yeshiva dean. One letter 
bears his full signature: "E--- son of R. N.Tz. Finkel".
The letters are addressed to R. Yisrael Yaakov Yaffe, a rabbi in Manchester, and to the 
philanthropist R. Shlomo Steinberg. Letters of acknowledgement for donations and for the 
fundraising they arranged on behalf of the Mir yeshiva. The letters include many blessings, 
wishes for a good year and for the various festivals. R. Eliezer Yehuda describes in his letters 
the difficult financial straits of the yeshiva, and the hundreds of prominent Torah scholars 
studying there. 
7 letters, on official stationery. Size and condition vary. Marginal open tears to some letters, 
with tape repairs.

Opening price: $400
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299. מכתב בדברי תורה מאת ה"חזון 
איש" אל אחיו - ווילנא, תרפ"ב

מכתב ארוך )2 עמודים, כ-36 שורות( בכתב-
ידו וחתימתו של רבי אברהם ישעיהו קרליץ 
בעל "חזון איש". ]ווילנא[, כ"א אדר תרפ"ב 

.]1922[
מכתב בדברי תורה, בענין "זריעת ירק" בדיני 
שליט"א"  הר"מ  "אחי  הוא:  הנמען  כלאיים. 
]אחיו הגדול רבי מאיר קרליץ מרבני ווילנא 
משה  רבי  הצעיר  אחיו  או  לכוביץ,  ואב"ד 
קרליץ עורך הירחון "כנסת ישראל" שנדפס 
בדיון  ממשיך  הוא  זה  במכתב  בווילנא[. 
הלכתי שדן עם אחיו בעל פה ביום הקודם 
- "ע"ד אשר דברנו אמש...". בסיום המכתב 
"רצוני  כותב  הוא  "אי"ש",  החתימה  לאחר 
העתק מזה". בעמוד הרביעי של הדף כיתוב 
]כנראה, בכתב-יד מקבל המכתב, אחיו של 

החזון איש[: "נא למסור ליד ר' אי"ש נ"י".
רבי אברהם ישעיהו קרליץ בעל "חזון איש" 
והמחשבה  ההלכה  גאון  )תרל"ט-תשי"ד(, 
בדורנו. גדול בתורה וצדיק נסתר, את ספרו 
תרע"א  בשנת  הוציא  איש"  "חזון  הראשון 
בעילום שם, ומאז נקרא שמו על שם ספרו. 
שמו  לחתום  רגיל  גם  היה  צניעותו  ברוב 
בראשי תיבות בלבד: "אי"ש". לאחר מלחמת 

העולם הראשונה בה גלה לרוסיה הלבנה, חזר בשנת תר"פ לליטא והתגורר כמה שנים בוולינא. בשנת תרצ"ג עלה 
לארץ ישראל, בה הוכר כגדול חכמי התורה ופוסקי ההלכה, ועמד מאחורי תחיית עולם התורה בדורנו. כתב והוציא 

את עשרות ספרי "חזון איש" שנכתבו בעמל ובעיון רב, כמעט על כל הסוגיות בש"ס.
]1[ דף כפול )2 עמ' כתובים(. 11.5 ס"מ. מצב טוב. בלאי וקרעים קלים.

פתיחה: $2000 

299. Letter of Torah Thoughts from the Chazon Ish to His Brother – Vilna, 1922
Lengthy letter (2 pages, approx. 36 lines) handwritten and signed by R. Avraham Yeshayahu 
Karelitz, the Chazon Ish. [Vilna], 21st Adar 1922.
Letter of Torah thoughts regarding the laws of Kilayim applying to the planting of vegetables. 
Addressed to the brother of the Chazon Ish (his eldest brother, R. Meir Karelitz, a rabbi of Vilna, 
or his younger brother R. Moshe Karelitz, editor of the Knesset Yisrael monthly published in 
Vilna). In the letter, he continues a halachic discussion he held with his brother the day before. 
[1] double leaf (2 written pages). 11.5 cm. Good condition. Wear and minor tears.

Opening price: $2000

298a
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300. Letter from the Chazon Ish Regarding 
Using Milking Machines on Shabbat
Letter (unsigned) handwritten by R. Avraham 
Yeshayahu Karelitz, author of Chazon Ish, regarding 
the use of electric milking machines on Shabbat. 
[Bnei Brak, ca. 1940s].
The letter (partially damaged) discusses the 
permissible way of using automatic milking 
machines on Shabbat. The Chazon Ish rules that 
the machine can only be used with the milk going 
to waste, and rejects a different solution which was 
suggested. Further in the letter, he proposes a way 
of building the machines which would solve the 
halachic prohibitions involved. 
[1] leaf. 5 autograph lines. Approx. 20 X 6 cm. Fair 
condition. Stains, traces of dampness. Open tear to 
center of text, with loss of text. Mounted on paper for 
preservation. 

Opening price: $1000

300. מכתב מאת ה"חזון איש" בענין מכונת חליבה בשבת - "האופן שעמדנו עליו, אי אפשר להתירו לא מצד איסור 
חליבה, רק מצד איסור כיבוי"

מכתב )לא חתום( בכתב-ידו של רבי אברהם ישעיהו קרליץ בעל 
ה"חזון איש", בדין מכונת חליבה חשמלית בשבת. ]בני ברק, שנות 

הת"ש בקירוב[.
להפעלת  המותר  האופן  בבירור  עוסק  בחלקו(  )פגום  המכתב 
להפעיל  אפשר  כי  וכותב  בשבת,  אוטומטיות  חליבה  משאבות 
מכונה רק באופן של "חליבה לאיבוד". החזון איש פוסל אפשרות 
אחרת שהועלתה בעניין ואומר כי "האופן שעמדנו עליו, אי אפשר 
כיבוי". בהמשך  רק מצד איסור  להתירו לא מצד איסור חליבה, 
הדברים הוא מציע לבנות את המכונה באופן שבה יופעל "הזרם 
בשעה מדוייקה", כשהחלב שנחלב בעת ההפעלה יגיע רק "לתוך 
במכונת  שימוש  על  מדובר  כי  נראה  הדברים  מתוך  הזבל".  כלי 
חליבה שבה זרימת החלב בעת הרכבת הגביעים על עטיני הפרה 
מיכל  אל  זרימת החלב  מוסטת  מכן  לאחר  ורק  לאיבוד,  מכוונת 
החלב )ראה: חזון איש, אורח חיים, לח, ד; וראה עוד במאמר הרב 
זאב וייטמן, "חלב שנחלב בשבת באיסור", בנתיב החלב, ג, אדר 

תש"ע, עמ' 68-69(. 

)תרל"ט-תשי"ד(,  איש"  "חזון  בעל  קרליץ  ישעיהו  אברהם  רבי 
את  נסתר,  וצדיק  בתורה  גדול  בדורנו.  והמחשבה  ההלכה  גאון 
ספרו הראשון "חזון איש" הוציא בשנת תרע"א בעילום שם, ומאז 
בה  תרצ"ג,  בשנת  ישראל  לארץ  עלה  ספרו.  על שם  נקרא שמו 
התורה  עולם  תחיית  מאחורי  ועמד  התורה,  חכמי  כגדול  הוכר 
בדורנו. עודד וחיזק את קיום ההלכה ואת קיום המצוות התלויות 
בארץ. נלחם בעוז בעד שמירת השבת והשמיטה, והיה הסמכות 
השבת  שומרי  החרדים  החקלאים  התייעצו  שעמו  ההלכתית 
דיני המצוות  ושאר  דיני השמיטה  דיני שבת,  בקיום  והשביעית, 
איש"  "חזון  ספרי  עשרות  את  והוציא  כתב  בארץ.  התלויות 

שנכתבו בעמל ובעיון רב, כמעט על כל הסוגיות בש"ס.
כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   6 X20-כ בכתב-ידו.  שורות   5 דף.   ]1[
וחסרון  פגיעה  עם  הטקסט,  במרכז  חסר  קרע  רטיבות.  סימני 

בטקסט. מודבק על נייר לשימור.

פתיחה: $1000 
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שאלת החליבה בשבת, ודעת ה"חזון איש" על מלחמת ה"עבודה עברית"

שאלת החליבה בשבת במושבות ארץ ישראל, הסעירה את העולם התורני בשנות התר"צ. מצד 

אחד לא ניתן להמנע מחליבת הפרות, כדי לא לצערן. ומאידך, החליבה לצורך שמירת החלב היא 

איסור גמור וחילול שבת.

עם עלותו של רבינו ה"חזון איש" לארץ ישראל, הוא פעל רבות בעניין, וכשנודע לו בשנת תרצ"ו כי 

אף בבני ברק נכשלים הרפתנים באיסור חליבה בשבת, הוא פרסם על כך כרוז בבתי הכנסת בעיר 

)ראה: קובץ אגרות חזון איש, א, אגרות צד-צה( והתכתב על כך עם רבי חיים עוזר )ראה: קובץ 

אגרות חזון איש, ב, אגרות הגרח"ע, אגרת יג(.

ה"עבודה  שמשמרות  לאחר  תרצ"ו(,  מאורעות  לאחר  )בפרט  התר"צ  בשנות  התעוררה  הבעיה 

עברית" של אנשי ה"הסתדרות" מנעו העסקת נכרים במשקים, ועל כן הוצרך ה"חזון איש" לעודד 

את הרפתנים היהודים לחלוב בדרך של "חליבה לאיבוד", ולהתגבר על הניסיון שבהפסד החלב. 

ולא במעל יעשו זאת, רק הם  בכרוז הנ"ל כתב ה"חזון איש", ש"אלה החולבים בשבת לא במרד 

מסורים ביד יצרם וקשה להם לעמוד בנסיון ולחלוב על הקרקע - שזו הדרך הישרה ומותרת". הוא 

משבח בכרוז את "גבורי הכח" אשר מצליחים לעמוד בנסיון הקשה של הפסד ממון, וחולבים "על 

גבי קרקע".

בספר חזון איש )אורח חיים, נו, ו( הוא כותב על דיני חליבה בשבת "בזמן שאינו מוצא א"י ]אינו 

]אינו  "חייב כל אדם להשתדל לחלוב ע"י א"י  כי  ובסיום דבריו הוא כותב  לחלוב",  נכרי[  יהודי, 

נוהגין בכל המקומות שהשבת אצלן  וכן  וסופה להתקיים,  - שזו דרך הישרה ע"פ התורה  יהודי[ 

ביוקר".

זירז ה"חזון איש" את אנשי  יותר כשהובאה לארץ מכונת החליבה החשמלית,  בשנים מאוחרות 

משק הקיבוץ "חפץ חיים" למצוא פתרון לשאלת החליבה בשבת ע"י התאמה טכנית של המכונה 

לדרישות ההלכה )ראה: חזון איש, אורח חיים, לח, ו(. החזון איש נכנס לעובי הקורה של הפתרונות 

הטכניים, כמו שאנו רואים במכתב שלפנינו. יתכן שהמכתב שלפנינו נכתב אז אל הרב הראשי רבי 

יצחק אייזיק הלוי הרצוג שדן עם ה"חזון איש" בפתרון מכונות החליבה )ראה במאמר הרב זאב 

וייטמן, "חלב שנחלב בשבת באיסור", בנתיב החלב, ג, אדר תש"ע, עמ' 68-69(.

מעניינת במיוחד היא התייחסותו של ה"חזון איש" למלחמה על ה"עבודה עברית" שהייתה בארץ 

ישראל בשנות התר"צ. מצד אחד הוא מגנה את הענשת הציבור הערבי בארץ מתוך נקמה ורגשי 

כעס וקנאה. מאידך, עודד ה"חזון איש" את העדפת העסקתם של פועלים יהודיים מתוך אחוות 

אחים ודאגה לפרנסתם, כמו שמספר מקורבו רפאל הלפרין בספרו: "בשאלת 'עבודה עברית' שעלתה 

על הפרק בשנת תרצ"ד, כשהציבו משמרות ליד פרדסים בשרון ולא הניחו לבעלים שיעסיקו אף 

פועל ערבי, סבר החזון איש - בניגוד לדעת רבי אלחנן ווסרמן מברנוביץ' - שמחוייבים ְלַבֵּכר את 

הפועל העברי גם כשהוא חילוני" )במחיצת החזון איש, עמ' 236(. ה"חזון איש" סבר שיש להעדיף 

ולבכר העסקת פועלים יהודיים אבל שלל את דרך המלחמה עם הפועלים מהציבור הערבי בארץ. 

ההבדל המעשי בהתייחסות זו של ה"חזון איש" לנושא ה"עבודה עברית", נוגע במקרים של העסקת 

פועלים נכרים בדברים שאינם על חשבון הפועל היהודי, כמו למשל במלאכות האסורות להעשות 

בשבת ע"י פועל יהודי, ולכן כשהוא כותב בעניין החליבה בשבת כי "חייב כל אדם להשתדל לחלוב 

ע"י אינו יהודי", הוא ממשיך וכותב שם בספרו )חזון איש, אורח חיים, נו, ד(, שעפ"י דרך התורה 

אין לנקום בציבור הערבי מתוך התפרצות יצרים ורגשי כעס: "...ומדרך התורה להחזיק שלום עם 

כל אדם ולהעביר על המדה... וכשם שאין ראוי לחכם לכעוס ולנקום ַּבֵמִריַע לו מתוך חולי רוח, כן 

אין ראוי לנקום ולשנוא את המריע מתוך חולי נפש ַהַּמְׂשֶּכֶלת ְוחֵֹסר משקל המדות, ואין בין בליעל 

למטורף הדעת ולא כלום, וכל העונשים הוא להיות... ההכרח להשתמש בענשים להקים גדרי עולם, 

שלא יהיה העולם טרף ְלִׁשֵּני בריאי הגוף וחלושי השכל, אבל העונש צריך להעשות מתוך יגון עמוק 

נקי מרגש ָצרּות עין בשל אחרים... ואז ניתן לו להשתמש בהערת ִטְבַעת נקמה ]בהתעוררות טבע 

]שאמרו חז"ל:[  וזהו  בזה רק לזירוז הדין,  תחת פיקוח הדעת שאין הערתו ]התעוררותו[  הנקמה[ 

בכל לבבך - בשני ְיָצֶריָך".

ומפרש  דן  270-272(, הוא  )עמ'  יצחק הוטנר שנדפסה בספר "מצות השלום"  באגרת הגאון רבי 

את הדברים הללו של ה"חזון איש". בראש הדברים הוא מספר על "הרקע המעשי אשר על גביו 

נולדו דבריו של מרן החזון איש" והמצב בארץ באותה תקופה, וכה כותב הרב הוטנר: "...בימים 

ההם היתה נטושה מלחמה עזה נגד ה'בעלי בתים' המעסיקים פועלים ערביים. המלחמה לא היתה 

ויכוח אלא שהתפשטה עד התחום של מעשי אלימות... בראש המלחמה  מוגבלת לפולמוס של 

עמדו הידועים, וכדרכם תמיד השתמשו לצורך מחשבתם במונחים לקוחים מתחום הקדושה, והיו 

קוראים למשק המעביד פועלים ערביים 'עבודה זרה'... כנגד טענה זו של 'עבודה זרה', נשמעה 

טענה מצד ה'בעלי בתים' כי שמירת שבת מחייבת להחזיק נכרים במשק, שכן ישנן כמה מלאכות 

שאי אפשר לדלג עליהן ומוכרחים להעשות ע"י נכרים. אבל דעת הקהל הסתמית היתה אז בתוקף 

כנגד טענה זו של השומרי שבת, כי הלא אין חכמה ואין עצה ואין תבונה כנגד 'עבודה זרה'... ועל 

כן כשפסק מרן בעל החזון איש בספרו, שבענין החליבה בשבת העצה הכי נכונה היא לחלוב ע"י 

נכרי, מצא לנכון להוסיף פיסקא זו שהעתיק כת"ר במכתבו... שאמנם נכון הוא להתנהג בדרכי 

החסד גם עם האומות, ונכון הוא לתת להם עבודה למחייתם. ובהיות שאז היתה רווחת הטענה 

כי הכבוד הלאומי דורש להנקם מהערביים על הפוליטיקה של שנאה שהם מתנהגים בה, ולא עוד 

אלא שנתרבו אז מעשי אלימות להנקם במסתרים - לכן הוסיף מרן ז"ל בכאן הדברים הנ"ל כנגד 

הקנאה והנקמה - וכך נתגלגל הענין שדיבורים הללו בעד החזקת נכרים במשק וכנגד רגשי הקנאה 

והנקמה, באו בתוך פסקיו של מרן החזון איש בהלכות שבת" )פחד יצחק, אגרות וכתבים, אגרת 

מג, עמ' עא-עג(".
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301. שני מכתבים מהסטייפלער, עם ברכות - בני ברק, תשל"ט-תש"מ
רבי  הקדוש  הגאון  של  וחתימותיו  בכתב-ידו  מכתבים  שני 
יעקב ישראל קנייבסקי - הסטייפלער. בני ברק, תשל"ט ותש"מ 

.]1979-1980[
המכתב הראשון הוא המלצה לנדיבים, להעביר כסף לצדקה ע"י 
)בתוך  מרעיו"  אחוזת  "עם  אלבוים  דוד  רבי  של  הצדקה  קופת 
שליט"א"  ש"ך  הגרא"מ  הגאון  "מכתב  את  מזכיר  הוא  הדברים 
קבלת  אישור  הוא  השני  המכתב  האנשים(.  נאמנות  על  שהעיד 
כספי תמיכה "מישראל רעליף פונד", שנשלח "ע"י הרב אלבוים 

שליט"א ונמסר לי ע"י הרב זאב שפירא שליט"א".
במכתב הראשון מברך הסטייפלער: "השי"ת יהא בעזרך להרבות 
ולברכה  לטובה  יצליחו  יפנו  אשר  ובכל  ומע"ט  לתורה  פעלים 
הסטייפלער:  מברך  השני  במכתב  וגשמיות[".  ]ברוחניות  ברו"ג 
כפלים  בכפלי  יתברכו  שמים  למלאכת  ומסייעים  העוזרים  "וכל 
ממחי' חיים יתב"ש ובכל אשר יפנו יצליחו לטובה ולברכה בעוה"ז 

ולרב טוב הצפון לצדיקים לע"ל ]לעתיד לבוא[".

)תרנ"ט-תשמ"ה(,  קנייבסקי  ישראל  יעקב  רבי  הקדוש  הגאון 
מגדולי הדור האחרון. ידוע בכינויו "דער סטייפלער" ]הסטייפלר[ 
מגדולי  שבאוקראינה.  הורונוסטייפול  מהעיר  מוצאו  שם  על 
כאחד  נודע  ובפולין.  באוקראינה  נובהרדוק  ישיבות  תלמידי 
נישואיו  לאחר  הישיבות.  בעולם  והלמדנים  השקדנים  מגדולי 
בישיבת  ישיבה  כראש  כיהן  איש"  ה"חזון  מרן  של  אחותו  עם 
נובהרדוק בפינסק, ובשנת תרצ"ד עלה לארץ לכהן כראש ישיבת 
"בית יוסף - נובהרדוק" בבני ברק. במשך שנים התגורר בבני ברק 
בבית אחד יחד עם גיסו מרן ה"חזון איש". לאחר סגירת הישיבה 
המשיך ללמוד בכולל האברכים של מרן ה"חזון איש" )"כולל חזון 
איש"( ובביתו, וחיבר את סדרת ספרי קהילות יעקב על רוב סוגיות 
ומסכתות הש"ס. נודע כאיש מופת בעל רוח הקודש, ורבים באו 

לקבל את ברכותיו ועצותיו.
]2[ דף. 19.5-29.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים וסימני קיפול.

פתיחה: $400 

302. מכתב משפחתי מאת רבי קנייבסקי, הסטייפלער
ישראל  יעקב  רבי  של  וחתימתו  בכתב-ידו  משפחתי  מכתב 

קנייבסקי - הסטייפלער. 
"אצלינו  כותב הסטייפלער:  בעניינים משפחתיים. בסיומו  מכתב 
הכל כשורה תלי"ת ובפרוטרוט מסתמה כבר כתבה אמנו שתחי' 
לאוי"ט". בין היתר הוא כותב: "וכן השבתי ע"ד מר חיים, שלענ"ד 
וע"ד  לרב,  להיות  בעה"י  ראוי  יהיה  למעשה  הלכה  כשילמוד 

בריאותו לא שמעתי...". 
נראה כי המכתב נכתב לאחד מבני משפחתו ויתכן כי נכתב אל 
גיסו אחי-אשתו מרן רבי אברהם ישעיה קרליץ בעל ה"חזון איש" 

)לא ברור מיהו אותו חיים אליו מתייחס הסטייפלער במכתבו(
קלים  ובלאי, קרעים  טוב-בינוני. קמטים  ס"מ. מצב   19.5 דף.   ]1[

בשוליים.

פתיחה: $1000 

301. Two Letters from the Steipler, with 
Blessings – Bnei Brak, 1979-1980
Two letters handwritten and signed by R. Yaakov 
Yisrael Kanievsky, the Steipler. Bnei Brak, 1979-1980.
The first letter is a recommendation to philanthropists 
to transfer charity money to the charity fund of R. 
David Elbaum (he mentions a letter from R. Shach 
testifying to the trustworthiness of those managing 
the fund). The second letter is a letter acknowledging 
the receipt of funds from the Israel Relief Fund, via 
R. Ze'ev Shapira. 
In both letters, the Steipler wishes the patrons of 
Torah much success and blessing. 
[2] leaves. 19.5-29.5 cm. Good condition. Minor tears 
and folding marks.

Opening price: $400

301302
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303. מכתב ואישור בכתב-ידו וחתימותיו של רבי שמואל גריינימן, גיסו של ה"חזון איש"
שמואל  רבי  הגאון  של  וחתימותיו  בכתב-ידו  ואישור  מכתב 

גריינימן:
רבי  אל  גריינימן,  שמואל  רבי  של  וחתימתו  בכתב-ידו  מכתב   ·
משה פרוש ]מ"מרכז אגודת ישראל" בירושלים[. ניו יורק, תרצ"ד 

 .]1934[
רבי משה פרוש עסק אז בסידור רשיונות-עליה ל"חזון איש" ולבני 
משפחתו. רבי שמואל כותב לו על בשורה שהגיעה אליו "מגיסי 
הגה"צ בעל חזון אי"ש שליט"א, כי נתקבלה הדרישה עבורי, וכי 
כבר נשלחה אליו" )רבי שמואל מתכוון כאן לאישור עליה שהוא 
נמצא בארה"ב בשליחות עבור מפעל  כי הוא  קיבל(. הוא מציין 
ספר התורה על שם ה"חפץ חיים", "והנני עומד בקשר מכתבים 
שני  של  ]=שליחות[  מלאכות  ע"ד  שליט"א  הגרח"ע  מרן  עם 

רבנים מפורסמים שיבואו מפוילין לעזור לי בעבודתי לטובת כל 
עלייה  אישורי  לסדר  מבקש  הוא  המכתב  בהמשך  הישיבות...". 
עבור אחד מידידיו וחותם בציפיה "לעלות ולראות את פני ד' לחג 

הפסח הבעל"ט, לארצנו הקדושה".
· אישור בכתב-ידו וחתימתו של רבי שמואל גריינימן. ירושלים, 

תרצ"ג ]1933[. 
אישור )כנראה לצורך אישור עליה( לגיסו )בעל אחותו( רבי פיוויל 
איידעלמאן. רבי שמואל כותב כי "הוא מוסמך להוראה מגדולי 

פוילין, והנהו משמש בתור רב באוטוואצק".
הגאון רבי שמואל גריינימן )תרמ"ט-תשי"ז(, תלמיד חכם מופלג 
איש".  ה"חזון  אבי  קרליץ  יוסף  שמריהו  רבי  חתן  פעלים.  ורב 
את  איש"  ה"חזון  זיהה  גיסים(,  שנהיו  )טרם  בחרותו  בימי  עוד 

כשרונו של הבחור שמואל גריינימן מווילנא לעסוק בצרכי ציבור, 
ועודדו להכנס לפעילות ציבורית בענייני "ועד הישיבות" ו"אגודת 
ישראל". כך התקרב ר' שמואל בקשר אישי וקרוב עם רבי חיים 
עוזר וה"חפץ חיים", שהעריכוהו מאד. בתקופת מגוריו בארה"ב 
משה  רבי  הגאון  של  ירושלים"  "תפארת  ישיבת  כמנהל  כיהן 
פיינשטיין. ממקימי כולל האברכים בבני ברק שיזם ה"חזון איש" 
]הנקרא כיום "כולל חזון איש"[. חיבר את הספר "חפץ חיים על 

התורה" וספרים נוספים מדברי מורו ורבו בעל "חפץ חיים".
]2[ דף. גודל משתנה. מצב טוב-בינוני. קרעים קלים ובלאי. 

פתיחה: $500 

302. Familial Letter from R. Yaakov Yisrael 
Kanievsky – The Steipler
Familial letter handwritten and signed by R. Yaakov 
Yisrael Kanievsky, the Steipler. 
The letter deals with various family matters, 
mentioning that "our mother has probably already 
written in detail". He writes: "Regarding Chaim, in 
my lowly opinion, when he studies practical aspects 
of halachah he will be fitting to became a rabbi, and I 
have not heard about his state of health…".
It seems that the letter is addressed to one of his 
family members, possibly to his brother-in-law, his 
wife's brother, Rabbi Avraham Yeshaya Karelitz, 
author of the Chazon Ish (it is unclear who is the 
Chaim he is referring to). 
[1] leaf. 19.5 cm. Good-fair condition. Creases and 
wear. Minor marginal tears. 

Opening price: $1000

303. Two Letters Handwritten and Signed by 
Rabbi Shmuel Greineman, Brother-in-Law of 
the Chazon Ish
Two letters handwritten and signed by R. Shmuel 
Greineman:
· Letter handwritten and signed by R. Shmuel 
Greineman, addressed to R. Moshe Porush (of the 
Central Agudath Israel in Jerusalem). New York, 1934. 
R. Moshe Porush was working at that time on 
arranging immigration permits for the Chazon Ish 
and his family. R. Greineman writes that he heard 
from the Chazon Ish that his (R. Shmuel's) permit 
had been arranged and was being sent to him. R. 
Shmuel mentions his mission in the United States, 
and signs with yearning to celebrate the coming 
Passover in the Holy Land. 
· Letter handwritten and signed by R. Shmuel 
Greineman. Jerusalem, 1933.
In this letter, R. Shmuel certifies that R. Feivel 
Eidelman (his brother-in-law) is rabbinically 
ordained by leading Polish rabbis, and serves as 
rabbi in Otwosk (presumably written for the purpose 
of obtaining an immigration permit).
[2] leaves. Size varies. Good-fair condition. Minor 
tears and wear. 

Opening price: $500
303
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305. מכתב מהגאון רבי יעקב קמנצקי - מונסי, תשל"ט
יעקב  רבי  הגאון  של  וחתימתו  ידו  בכתב  שורות(   14( מכתב 

קמנצקי. מונסי )ארה"ב(, חשוון תשל"ט ]1978[.
המלצה עבור שד"ר ה"מרכז לחינוך תורני" בזכרון יעקב - "שלפי 
ע"י מנהלים  הנהו מתנהל  גדולי התורה בארצנו הקדושה,  דברי 
רבי  נפלאה...".  במסירות  זו  הקודש  עבודת  העובדים  תורה,  בני 
יתברכו  והמסייעים  התומכים  "וכל  התורמים:  את  מברך  יעקב 
בברכת ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, כעתירת הכו"ח... 

פה מאנסי, יעקב קמנצקי".
הגאון רבי יעקב קמנצקי )תרנ"א-תשמ"ו(, מראשי "מועצת גדולי 
עולם  וממקימי  החרדית  היהדות  ממנהיגי  בארה"ב,  התורה" 
התורה בדורו. מגדולי תלמידי ה"סבא מסלבודקה". כיהן ברבנות 
בליטא, בקנדה ובארה"ב. משנת תש"ה כיהן כראש ישיבת "תורה 
הקימה  בה  מונסי,  לעיירה  עבר  שנים  ולאחר  יורק  בניו  ודעת" 
יותר,  מבוגרים  לבחורים  גבוהה  ישיבה  ודעת"  "תורה  הנהלת 
ליעקב" על הש"ס, על  "אמת  גבוה". מספריו:  "בית מדרש  בשם 

התורה ועוד. 
נודע בהקפדתו על מידת האמת שהייתה נר לרגליו. הדבר ניכר 
בהם  ומילה  מילה  שכל  והמלצותיו,  הסכמותיו  במכתבי  בפרט 

מדודה ושקולה בפלס האמת.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 26.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים.

פתיחה: $400 

304. Interesting Letter from Rabbi Shach – 
Halachic Responsum and Good Year Blessings 
– "Each Person Must Follow the Prayer Rite of 
His Ancestors"
Letter handwritten and signed by R. Elazar 
Menachem Man Shach. [Bnei Brak], Elul 1981.
In response to the letter of a young student, who 
asked whether he should change his prayer rite to 
the one followed in the yeshiva; R. Shach objects to 
making changes in one's custom, and writes that 
although when leading the prayers one must follow 
the prayer rite of the congregation, in one's personal 
prayers, the family custom must be maintained.
R. Shach concludes with blessings for the new year. 
[1] leaf. 14.5 X 8.5 cm. Approx. 8 autograph lines. 
Good condition. Minor stains and folding marks.
The letter was published in Michtavim UMaamarim 
HaChadash.

Opening price: $400 

304. מכתב מעניין מהרב שך - תשובה הלכתית וברכת 
"כל אחד צריך להתנהג כמנהג אבותיו   - טובה  שנה 

בנוסחאות התפלה"

מן שך.  רבי אלעזר מנחם  וחתימתו של הגאון  מכתב בכתב-ידו 
]בני ברק[, אלול תשמ"א ]1981[. 

את  לשנות  עליו  האם  ששאל  צעיר  בחור  של  למכתבו  מענה 
נוסח התפילה לנוסח הנהוג בישיבתו. הרב שך מסתייג משינויים 
ממנהג אבות, וכותב לו כי אמנם כאשר הוא מתפלל כחזן בציבור 
עליו להתפלל בנוסח הקהל, אבל בתפילתו כיחיד - "כל אחד צריך 

להתנהג כמנהג אבותיו בנוסחאות התפלה".
"ואני  טובה:  שנה  בברכת  אותו  מברך  הוא  המכתב  בחתימת 

מברכו בכתיבה וחתימה טובה, אלעזר מנחם מן שך".
בליטא  נולד  )תרנ"ח-תשס"ב(  שך  מן  מנחם  אלעזר  רבי  הגאון 
כר"מ  כיהן  וסלוצק.  סלבודקה  פוניבז',  בישיבות  בבחרותו  ולמד 
בלוניניץ.  קרלין  בישיבת  הישיבה  וכראש  בפולין  קלצק  בישיבת 
קלצק  בישיבת  כר"מ  וכיהן  ישראל  לארץ  עלה  השואה  בשנות 
ברחובות. לאחר מכן נתמנה לר"מ וראש ישיבה בישיבת פוניבז' 
עולם  הנהיג את  גדולי התורה",  "מועצת  וראש  חבר  ברק.  בבני 

התורה עשרות שנים.
טוב. כתמים  כ-8 שורות בכתב-יד. מצב  ס"מ.   8.5 X14.5 דף.   ]1[

קלים וסימני קיפול. 
תוכן המכתב נדפס בספר "מכתבים ומאמרים החדש", חלק ג, עמ' 

שנז, אגרת שו.

פתיחה: $400 

305. Letter from Rabbi Yaakov Kamenetsky – 
Monsey, 1978
Letter (14 lines) handwritten and signed by R. Yaakov 
Kamenetsky. Monsey (United States), Cheshvan 
1978.
Recommendation for the emissary of the Mercaz 
LeChinuch Torani in Zichron Yaakov, with blessings 
for the donors. Signed: "Yaakov Kamenetsky".
R. Yaakov Kamenetsky (1891-1986), a head of the 
Moetzet Gedolei HaTorah in the United States and 
builder of the Torah world in his generation. Author 
of Emet LeYaakov. 
[1] leaf, official stationery. 26.5 cm. Good condition. 
Minor stains. 

Opening price: $400
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306. Collection of Rabbinic Letters – Lithuania and Eretz Israel
Assorted collection of letters and documents with rabbinic signatures. Lithuania and Eretz Israel, ca. 1910s-1960s.
The collection includes: · Handwritten recommendation signed by R. Moshe Nachum Wallenstein and R. Tzvi 
Pesach Frank. Jerusalem, [ca. 1910s]. · Marriage certificate signed by R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook. 
Jerusalem, Adar 1920. · Letter from the deans of the Etz Chaim yeshiva, signed by R. Melzer, R. Tukazinsky and 
R. Zalaznik. Jerusalem, Tevet 1945. · Two letters handwritten and signed by R. Yaakov Landau Rabbi of Bnei 
Brak. · Letter from the Vaad HaYeshivot, signed by R. Yechezkel Abramsky. Adar 1969. · and more.
17 paper items, including 16 letters. Size and condition vary. Overall good condition.

Opening price: $600

ליטא   - רבנים  מכתבי  אוסף   .306
וארץ ישראל

אוסף מגוון של מכתבים ומסמכים בחתימות 
התר"ע- שנות  ישראל,  וארץ  ליטא  רבנים. 

תש"כ בקירוב.
בין המכתבים: · תעודה בכתב יד, המלצה 
לעני האוסף צדקה, בחתימות ראשי הוועד 
הכללי ובית הדין בירושלים, ביניהן חתימות 
פסח  צבי  ורבי  וולענשטיין  נחום  משה  רבי 
פראנק. ירושלים, ]שנות התר"ע בקירוב[. · 
הקידושין  מסדר  בחתימת  נישואין,  אישור 
רבי אברהם יצחק הכהן קוק. ירושלים, אדר 
ליב  אברהם  מרבי  מכתב   ·  .]1920[ תר"פ 
זילברמן אב"ד צפת. טבת תרפ"ד ]1923[. · 
פינקל.  יהודה  אליעזר  רבי  בחתימת  מכתב 
מיר, תרצ"ג ]1933[. · מכתבי אישור לסופר 
מהם  אחד  שכתב,  תורה  ולספר  סת"ם 
אב"ד  ווערניק  יצחק  אליעזר  רבי  בחתימת 
קרליץ. קרליץ ומיר )ליטא(, תרצ"ג ]1933[. 
עם  חיים,  עץ  ישיבת  מהנהלת  מכתב   ·
ביניהן  והגבאים,  הישיבה  ראשי  חתימות 
חתימות הרב מלצר, הרב טיקוצינסקי והרב 
זלזניק. ירושלים, טבת תש"ו ]1945[. · מכתב 

מרבי בנימין מנדלסון, אל הרב מרקוס אב"ד חיפה, על המכשולות במטבח הטרף לפועלי תחנת הכח של חברת החשמל. קרית אתא, תשי"א 
]1951[. · שני מכתבים בכתב-יד וחתימת רבי יעקב לנדא אב"ד בני ברק. · מכתב מוועד הישיבות, בחתימת ידו של רבי יחזקאל אברמסקי. 

אדר תשכ"ט ]1969[.
17 פריטי נייר, מתוכם 16 מכתבים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $600  
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307. כתב-יד, דרשות למועדי השנה בכתב ידו של האדמו"ר רבי צבי הירש מליסקא - מתוך כתב-יד 
של ספרו "הישר והטוב" - חלק מהדרשות לא נדפסו - ליסקא, תרכ"ד-תרכ"ז

שבעה דפים )ארבע עשרה עמודים(, דרשות לחג השבועות, פורים, ראש השנה, שבת הגדול ופרשת החודש, בכתב-יד 
קדשו של האדמו"ר רבי צבי הירש פרידמן אב"ד ליסקא. ]ליסקא[, תרכ"ג-תרכ"ז ]1863-1867[.

לפנינו שבעה דפים כתובים בכתב-יד קדשו של האדמו"ר המחבר, בכתיבה אוטוגרפית עם תיקונים ומחיקות בגוף הטקסט. 
רוב הדרשות שלפנינו נדפסו לאחר פטירת המחבר בספרו "הישר והטוב" )מונקאטש תר"מ(. שם נדפסו הדברים לאחר 
עריכה. לפנינו המקור כפי שיצא מעטו של המחבר, עם הבדלי נוסח )ראה את דברי המו"ל רבי זאב וואלף, נכד המחבר, 
ותיקן את הנוסח המקורי, באישור סבו(. מלבד זאת, לפנינו  בהקדמה לספר "אך פרי תבואה", שם מתאר כיצד ערך 

קטעים שככל הנראה טרם נדפסו.
בתחילת הדרשות מופיעות הכותרות: "בעז"ה על חג השבועות מה שחדשתי ב"ה בשנת ברכתא ]תרכ"ג["; "בעז"ה פ' 
תצוה ועל פורים ועל ראש השנה"; "בעז"ה פ' ויקרא ועל שבת זכור"; "בעז"ה על פרשות החודש מה שאמרתי בעיר 

ראצפערט"; "בעז"ה על שבת הגדול דשנת תרכ"ז לפ"ק".
הגאון הקדוש רבי צבי הירש פרידמן - הרב מליסקא )תקנ"ח-תרל"ד(, מגדולי האדמו"רים בהונגריה, מהדור הראשון של 
תנועת החסידות בהונגריה. מתלמידיו של בעל ה"ישמח משה" ושל האדמו"רים רבי שלום מבעלז, רבי ישראל מרוז'ין, 
רבי מאיר מפרמישלן וה"דברי חיים" מצאנז. נודע כפועל ישועות ומכל קצוי הארץ הגיעו להתברך מפיו. מחבר הספרים 
"אך פרי תבואה", "הישר והטוב" ועוד. תלמידו הגדול הוא רבי ישעיה מקרסטיר, שנהג לחתום: "שהיה משמש בקודש 

אצל הרב הצדיק מליסקא זי"ע".
]7[ דף )ארבע עשרה עמודים כתובים(. 25 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $10,000 

307. Manuscript, Homilies for the Festivals Handwritten by Rebbe Tzvi Hirsh of Liska 
– Part of the Manuscript of His Book HaYashar VehaTov – Including Unpublished 
Homilies – Liska, 1863-1867
Seven leaves (fourteen pages), homilies for Shavuot, Purim, Rosh Hashana, Shabbat HaGadol and 
Parashat HaChodesh, handwritten by Rebbe Tzvi Hirsh Friedman Rabbi of Liska (Olaszliszka). 
[Liska], 1863-1867.
Seven leaves handwritten by the author, Rebbe Tzvi Hirsh, with his emendations and deletions 
in the body of the text. Most of these homilies were published after the passing of the author in 
his book HaYashar VehaTov (Munkacs, 1880), after being edited. These are the original homilies, 
as they were recorded by the author, with textual variations compared to the printed version 
(see foreword to Ach Pri Tevuah, by the publisher R. Ze'ev Wolf, grandson of the author, who 
explains how he edited and corrected the original text, with the consent of his grandfather). 
Several passages in this manuscript were presumably never published.
[7] leaves (fourteen written pages). 25 cm. Good condition. Stains.

Opening price: $10,000
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308. מכתב מהרה"ק רבי מרדכי שפירא מזאלחוב - אודות דודו האדמו"ר רבי יצחק מנסכיז
מכתב מאת הרה"ק רבי מרדכי שפירא מזאלחוב )סאלאחוב(, מגזע אדמו"רי נסכיז, אוסטילה וקוידינוב. ]שנות התר"כ בקירוב[.

נכתב לקרובו "ש"ב... הרב החסיד המפורסם... מוהר"ר יעקב שליט"א". במכתבו מזכיר רבי מרדכי את בקשתו הקודמת 
"להזכירני לטוב לפני כ"ק דודי הרה"ק אדמו"ר שליט"א", ומבקש שיודיעוהו "משלומם הטוב ומשלום כ"ק דודי שליט"א 

ומכל פרטי שורש והתנהגות עם איזה דבר חדשות...".
רוב המכתב נכתב על ידי סופר ובסיומו הוסיף רבי מרדכי שלוש שורות בכתב-ידו וחתימתו: "ובקשתי לכתוב לי מכד"ש 
]=מכל דבר שהוא[ הנמצא איתו ובכל חצרות קודש דודינו הק' שליט"א, יעזור לי הש"י שאזכה לראות זיו הד"ק בחו"ש 

]=הדרת קדשו בחיים ושלום[... מרדכי בהרב זללה"ה".
מבמכתבו מתייחס רבי מרדכי כנראה לרבו המובהק דודו-זקנו האדמו"ר רבי יצחק מנסכיז )נפטר תרכ"ח(. בספר זכרון טוב 
)פיעטרקוב תרנ"ב, עמ' 88-89, מכתב כ"ז( מופיעים מכתבים מרבי מרדכי שנשלחו לרבי יצחק מנסכיז )בהם פונה אליו: 

"לכבוד קדושת דודי"(.
בהמשך המכתב מבקש רבי מרדכי לסייע לקרובו הרב החסיד רבי יצחק וואהל, הנוסע עתה לעירו של המקבל )"למחנ"ק" 

= למחנה קדשו(, ונזקק לעזרה רבה "כי השתרגו עלו על צווארו חובות רבות... הן עתה מטה ידו מאד".
הרה"ק רבי מרדכי שפירא מזאלחוב )נפטר חנוכה תרנ"ז או תרנ"ח(, אחיו של רבי יעקב פרלוב האדמו"ר הראשון מנובומינסק, 
בעל "שופרא דיעקב". אביהם היה הרה"ק רבי שמעון שפירא מזאוויחוואסט, שהיה בנו של רבי פנחס מאוסטילה וחתנו של 
רבי שלמה חיים פרלוב האדמו"ר הראשון מקוידינוב. רבי שמעון כיהן כאב"ד זאוויחוואסט והיה מכונה בשם "ר' שמעון 
הצדיק" )שרשרת זהב, תל אביב, תש"י, עמ' פט(. רבי מרדכי נשא )בזוו"ש( את אחותו של האדמו"ר הגה"ק רבי מרדכי דוב 

מהורניסטייפול בעל "עמק שאלה".
בספר זכרון טוב מסופר כי רבי מרדכי מזאלחוב ואביו רבי שמעון היו נוסעים רבות לחצר הקודש בנסכיז, להסתופף בצל 
בתורה  מפורסם  הנ"ל  מרדכי  ר'  הגדול  המאור  "הרב  מרדכי  רבי  מכונה  ושם  מנסכיז,  יצחק  רבי  האדמו"ר  דודם-זקנם 
ובמעשים טובים ופעולות משובחים ומפוארים" )זכרון טוב, עמ' 89-90(. ראה עוד אודותיו: קובץ שפתי צדיקים, ט, עמ' נ 
)שם פורסמה אגרת משנת תרל"ט עם צילום כתב ידו וחתימתו, שגם בה נזכר רבי יצחק וואהל הנ"ל(; רשפי אש החדש - 

היכל הקודש נשכיז, עמ' קיד.
]1[ דף. 21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בלאי וקרעים. קרע חסר במרכז הדף, עם פגיעה קלה בטקסט. סימני קיפול. 

פתיחה: $300 

308. Letter from Rabbi Mordechai Shapiro of Zhelechov – Regarding His Uncle Rebbe 
Yitzchak of Neshchiz
Letter from R. Mordechai Shapiro of Zhelechov (Żelechów), descendant of the rebbes of Neshchiz, 
Ustila and Koidanov. [ca. 1860s]. 
In the letter, addressed to his relative R. Yaakov, R. Mordechai inquires about the wellbeing of a 
relative - most probably his great-great-uncle Rebbe Yitzchak of Neshchiz (d. 1868). R. Mordechai 
also asks R. Yaakov to assist his relative R. Yitzchak Wohl, who is in great debt.
Most of the letter is written by a scribe, with the addition of three lines at the end handwritten and 
signed by R. Mordechai.
Rebbe Mordechai Shapiro of Zalchov (d. Chanukah 1896 or 1897), brother of R. Yaakov Perlow, first 
Novominsker Rebbe. He was a close follower of Rebbe Yitzchak of Neshchiz.
[1] leaf. 21.5 cm. Fair condition. Stains, wear and tears. Open tear to center of leaf, slightly affecting 
text. Folding marks.

Opening price: $300
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מטשורטקוב  ישראל  רבי  מהאדמו"ר  מכתב   .309
- ברכה ל"חיים ובריאות וברכה והצלחה ופרנסה 

מרווחת"

וינה,  מטשורטקוב.  פרידמן  ישראל  רבי  מהאדמו"ר  מכתב 
אייר תרפ"ד ]1924[.

כתיבת יד סופר. בסוף המכתב חתימת יד קדשו של האדמו"ר: 
"ישראל במו"ה דוד משה זצ"ל".

נשלח לאחד מחסידיו בארה"ב. האדמו"ר מודה לו על הכסף 
ששלח "לתשורת ד"ג" ]דרשה גישאנק = דורון דרשה[, לרגל 
לכל  שישפיע  לד'  תפלה  "...ואני  ומברך:  נכדתו,  נישואי 
הלוקחים חבל בפרנסת ביתי וכן לכל הלוקחים חבל בשמחתי 
השי"ת  להם  שישפיע  ימים[,  ]תאריך  ת"י  נכדתי  בנישואין 
וכל  מרווחת,  ופרנסה  והצלחה  וברכה  ובריאות  חיים  שפעת 

אחד ואח]ד[ יושע בכל משאלותי']ו[ לטובה...".
)תרי"ד  מטשורטקוב  האדמו"ר  פרידמן,  ישראל  רבי  הרה"ק 
המפורסמים,  והחסידות  התורה  מגדולי  תרצ"ד(.  כסלו   -
שלפני  בדור  החרדי  הציבור  של  הגדולים  ומהמנהיגים 
גדולי  "מועצת  ונשיא  ישראל  אגודת  ממייסדי  השואה. 
התורה". בן הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב וחתן הרה"ק 
רבי אברהם יעקב מסדיגורא - בניו הקדושים של רבינו ישראל 
מרוז'ין. מהאדמו"רים החשובים לבית רוז'ין. במלחמת העולם 
עבר  והוא  שבגליציה,  בטשורטקוב  חצרו  חרבה  הראשונה 
להתגורר בווינה. גדולי תורה רבים היו בקהל אלפי חסידיו 
והגרא"מ  אריק  מהר"ם  מלובלין,  שפירא  המהר"ם  כדוגמת 

שטיינברג מבראדי. 
]1[ דף. 23 ס"מ. מצב טוב מאד. כתמים קלים וסימן קיפול.

פתיחה: $1000 

309. Letter from Rebbe Yisrael of Chortkov – Blessings for "Life, Health, Blessing, Success and 
Plentiful Livelihood"

health, blessing, success and plentiful livelihood, 
with fulfillment of all his wishes.
Rebbe Yisrael Friedman of Chortkov (1854-
1933), grandson of Rebbe Yisrael of Ruzhin 
and prominent leader of Orthodox Jewry in the 
generation preceding the Holocaust. 
[1] leaf. 23 cm. Very good condition. Minor stains 
and folding mark.

Opening price: $1000 

Letter from Rebbe Yisrael Friedman of Chortkov. 
Vienna, Iyar 1924.
Written by a scribe, with the handwritten 
signature of the Rebbe: "Yisrael son of R. David 
Moshe".
In this letter, addressed to one of his Chassidim in 
the United States, the rebbe thanks for the money 
he sent as wedding gift for his granddaughter, 
and blesses him with an abundance of life, good

משה  רבי  מהאדמו"ר  טובה"  "שנה  ברכת  עם  מכתב   .310
מסטולין

מכתב )כ-12 שורות( בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי משה מסטולין. 
"יום ז' לעשי"ת" ]ללא שנה[.

המכתב, שנשלח בעשרת ימי תשובה, פותח בברכת "גמח"ט ]גמר חתימה 
ובשנת  וארוכים  טובים  לחיים  לאלתר  גמורים  צדיקים  של  בספרן  טובה[ 
]אמן  אמ"ס  בימינו  במהרה  גמורה  וישועה  גאולה  שנת  והצלחה,  ברכה 
ומבקש  כספים  העברת  בעניין  האדמו"ר  כותב  המכתב  בהמשך  סלה[". 

"לשלוח מעות בעד ישיבתנו, כי הזמן קשה מאד...".
הרביעי  בנו  תש"ב(,  בשואה  )נספה  מסטולין  פרלוב  משה  רבי  האדמו"ר 
רבינוביץ  פנחס  רבי  האדמו"ר  וחתן  מסטולין  ישראל  רבי  האדמו"ר  של 
כיהן  אביו  פטירת  לאחר  ובנסתר.  בנגלה  מופלג  גאון  מקנטיקוזבה. 
באדמו"רות בעיר סטולין בבית מדרשו של אביו. הקים בעיר ישיבה גדולה 
וישוב ארץ ישראל.  בשם "בית ישראל". פעל רבות בענייני חינוך, צדקה 

הוא וכל צאצאיו נספו בשואה ובגולת רוסיה.
]1[ דף. 20 ס"מ. מצב טוב. קרע קטן בשוליים )עם פגיעה באות מ' מהחתימה(. 

פגמים קלים בראש הדף, כתוצאה ממחיקת מספר מילים . נקבי תיוק.

פתיחה: $400 
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310. Letter with Good Year Wishes from Rebbe Moshe of Stolin
Letter (approximately 12 lines) handwritten and signed by Rebbe Moshe of 
Stolin. "7th day of Aseret Yemei Teshuvah" [year not indicated].
The letter, which was sent during the Ten Days of Repentance, begins with 
wishes for a good year of blessing, success and redemption. The letter continues 
to discuss the transfer of funds, and contains an appeal for financial support 
for the yeshivah.
[1] leaf. 20 cm. Good condition. Small marginal tear (slightly affecting one 
letter of signature) Minor damage to top (where a few words were erased). 
Filing holes.

Opening price: $400

311. מכתב עם ברכת "שנה טובה" מהאדמו"ר בעל "מנחת אלעזר" - מונקאטש, 
אלול תרצ"ו

בכתב-ידו  שורה  כולל  אלעזר",  "מנחת  בעל  שפירא  אלעזר  חיים  רבי  האדמו"ר  מאת  מכתב 
וחתימתו. מונקאטש, אלול תרצ"ו ]1936[.

הכיתוב  עם  רשמית,  גלויה  על  בירושלים,  מונקאטש  בבתי  שהתגוררו  מחסידיו  לאחד  נכתב 
"נשיא]ו[ת כולל]ו[ת מונקאטש ועשרה גלילות ממעות רמבעה"נ באה"ק תובב"א". בראש הגלויה 
נפש":  "פדיון  כספי  קבלת  על  אישור  גולדשטיין.  משה  רבי  מנאמן-ביתו  האדמו"ר  בשם  מכתב 
"בפקודת אדמו"ר הגה"ק מרן שליט"א, הנני להודיעו כי נכון השיגה ידו הפ"נ ]=הפדיון נפש[.... 
]ברוחניות  ברו"ג  ובכל הישועות הטובות  יצוה את ברכתו ברכת השנים הטובות לברכה  והוא 
וגשמיות[ כאשר עם לבבו בכט"ס ]בכל טוב סלה[... בברכת כוח"ט ]כתיבה וחתימה טובה[ לאלתר 

לחיים, ונשמע ונתבשר ב"ט ]בשורות טובות[...".
]פורש  פש"ה  "הנני  וחתימתו:  קדשו  בכתב-יד  וחצי(  )כשורה  האדמו"ר  הוסיף  הגלויה  בשולי 
שלומם הטוב[ ומברכם בכוח"ט ]בכתיבה וחתימה טובה[ לאיוש"ט ]לאורך ימים ושנים טובים[... 
שנת גאולה וישועה קרובה ב"ב בכ"ע בכ"י ]במהרה בימינו, בכל ענייניו, בתוך כלל ישראל[, חיים 

אלעזר שפירא".
הגאון הקדוש רבי חיים אלעזר שפירא )תרל"ב-תרצ"ז(, מגאוני התורה ההלכה והחסידות בדורו, 
ומגדולי המקובלים. בן רבי צבי הירש אב"ד מונקאטש בעל "דרכי תשובה", ונכדו של רבי שלמה 
שפירא אב"ד מונקאטש בעל "שם שלמה". משושילתא קדישא של רבי צבי אלימלך מדינוב בעל 
"בני יששכר". עמד במערכות קדושת ישראל, ודבריו בהלכה ובקבלה נשמעו בכל תפוצות ישראל. 

מספריו: שו"ת מנחת אלעזר, שער יששכר, נמוקי אורח חיים, דברי תורה ט' חלקים, ועוד.
בולי  ובלאי.  קמטים  קיפול,  סימני  רטיבות.  כתמי  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   10 X15 גלויה. 

הדואר נתלשו.

פתיחה: $2000 

311. Letter with Good Year Wishes from the Minchat Elazar of Munkacs – 
Munkacs, Elul 1936
Letter from Rebbe Chaim Elazar Shapiro, author of Minchat Elazar, with one line in 
his handwriting and with his signature. Munkacs (Mukachevo), Elul 1936.
Written in the name of the rebbe on his official postcard, to one of his Chassidim living 
in Batei Munkacs in Jerusalem. Confirmation of receipt of Pidyon Nefesh money, with 
many blessings for the new year. 
With additional blessings handwritten and signed by the rebbe: "…blessing you with 
a good inscription and sealing for longevity… a year of Redemption and imminent 
salvation… Chaim Elazar Shapiro".
Postcard. 15 X 10 cm. Good-fair condition. Stains, dampstains. Folding marks, creases 
and wear. Postage stamps removed.

Opening price: $2000
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312. חמש הזמנות לחתונות מאדמו"רים - אדמו"רי קראטי )פודוליה( 
- שנות התר"נ-תר"ע בקירוב

התר"נ-תר"ע  שנות  פודוליה.  אדמו"רי  בבתי  לנישואין  מודפסות  הזמנות  חמש 
בקירוב.

דוד  ]רבי  מקראטיע"  זללה"ה  אליעזר  ה"ר  בהרב  "דוד  רבי  מהאדמו"ר  הזמנה   ·
ברוורמן מקראטי[, לחתונת בנו רבי אריה ליב עם הכלה יוכבד מלכה "בת הנערץ 

ר' מיכל מקארץ... נכד... להקדוש ר' אהרן ז"ל מטשרנאביל". ]חשון תר"נ 1889[.
· הזמנה בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי דוד ברוורמן מקראטי, לחתונת בנו עם 
נכדת הבעש"ט "בת הג' המפורסם ר' אלטיר מיחאטשיוואטע". ]אלול תרנ"ד 1894[.

· הזמנה מהאדמו"ר רבי יחיאל מיכל הלוי מקוריץ, מצאצאי רבי אהרן מטשרנוביל, 
לחתונת בנו ר' אליעזר עם הכלה מרים שיינדיל "בת קדושים מצאצאי הרב הקדוש 
ר' פינחס מקארעץ". עם מילוי תאריך החתונה בכתב-יד: "ביום ה' תבא ח"י אלול 

בקארעץ".
· הזמנה מהאדמו"ר רבי שלמה בן רבי משה מטשטשלניק, לנישואי בנו רבי ברוך 
עם הכלה חנה בת הרה"צ ר' משה נחמן המגיד מלעכיוויץ נכד רבי יחיאל מיכל 

מזלוטשוב. בגב ההזמנה מכתב ביידיש מאת "אסתר גיטערמאהן".
· הזמנה מהאדמו"ר רבי משה דן ב"ר אברהם יהושע העשיל ]רבי משה דן טברסקי 
בת  פעריל  בתיה  הכלה  עם  העשיל  יהושע  אברהם  ר'  בנו  לחתונת  מסקווירא[, 

האדמו"ר רבי אריה ליב מקראטי.
ד',  החסידות,  תורת  תרס"ה,  אב  )נפטר  קראטי  אב"ד  ברוורמן  דוד  רבי  האדמו"ר 
עמ' 175(, בן רבי אליעזר אב"ד קראטי בן רבי אהרן משה תלמיד רבי פנחס מקוריץ. 
בנו הוא רבי אריה ליב ברוורמן אב"ד קראטי. בספר אהלי שם )פינסק תרע"ב, עמ' 
ברבנות  אביו  מקום  למלא  עלה  ובשנת תרס"ה  בשנת תרל"ב  נולד  כי  נכתב   )186

קראטי, "על חזקת אבותיו דור אחר דור, זה מאה שנים רבני העיר הנ"ל".
)תר"ג- מקוריץ  הלוי  מיכל  יחיאל  רבי  האדמו"ר  היה  ליב  אריה  רבי  של  חותנו 

תרע"ז, תורת החסידות, א', עמ' 285(, דור שישי לרבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. בנו 
של רבי יוסף הלוי מברזנה. נתייתם בנעוריו ונתגדל בבית סבו האדמו"ר רבי אהרן 

מטשרנוביל.
)נפטר תשכ"ו(,  יהושע העשיל טברסקי  ליב היה רבי אברהם  חתנו של רבי אריה 
מסקווירא  דן  משה  רבי  האדמו"ר  של  בנו  אביב.  בתל  השוחטים  אגודת  ממייסדי 

)נפטר תר"פ(.
האדמו"ר רבי שלמה גוטרמן מטשיטשלניק )תרי"ח-תר"פ(, בן האדמו"ר רבי משה 
חתן  שני  ובזיווג  מאוליק  מרדכי  רבי  דודו  חתן  סווראן.  משושלת  מטשיטשלניק, 
רבי ברוך מרדכי מקוידנוב. סבו רבי יוחנן מרחמסטריבקה הכתירו לאדמו"ר לאחר 

פטירת אביו, והוא אז כבן י"ג בלבד. חסידים רבים הסתופפו בצילו. 
בנו, רבי ברוך מטשיטשלניק, חתן הרב מלכוביץ. גם לאחר השואה ישב בטשיטשלניק, 

עד לפטירתו בכ"ט כסליו תשי"א )1950(. 
חסרים  קרעים  בחלקן  גרוע.  עד  טוב-בינוני  משתנה,  מצב  ס"מ.   20-22 הזמנות.   5

וכתמים כהים. 
מצורפת: פיסת נייר ועליה רשימת שמות אנשים בכתב-יד.

פתיחה: $400 

312. Five Wedding Invitations from Rebbes – Rebbes of Kruti (Podolia) – Ca. 1890s-1910s
Five printed wedding invitations from the courts of Podolian rebbes. Ca. 1890s-1910s.
· Invitation from Rebbe David Braverman of Kruti, for the wedding of his son R. Aryeh Leib to 
the daughter of R. Michel of Korets. [Cheshvan 1889].
· Invitation signed by Rebbe David Braverman of Kruti, for the wedding of his son to a descendant 
of the Baal Shem Tov. [Elul 1894].
· Invitation from Rebbe Yechiel Michel HaLevi of Korets, descendant of Rebbe Aharon of 
Chernobyl, for the wedding of his son to a descendant of R. Pinchas of Korets. 18th Elul.
· Invitation from Rebbe Shlomo Gutterman of Chechelnyk, for the wedding of his son to the 
daughter of R. Moshe Nachman, maggid of Lechovitz. 
· Invitation from Rebbe Moshe Dan Twersky of Skver, for the wedding of his son to the daughter 
of Rebbe Aryeh Leib of Kruti.
5 invitations. 20-22 cm. Condition varies, good-fair to poor. Some with open tears and dark stains.

Opening price: $400
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313. כרוזי פולמוס חריפים בין קהילות אורתודוכסיות 
 - בחיל"  קרא  "כרוזא  ה-30:  בשנות  בהונגריה 
מתקפה בוטה וחריפה על האדמו"ר ה"מנחת אלעזר" 
ממונקאטש - קאשוי, תרצ"ג / "כתב יושר דברי אמת" 

- על רבנות קראלי - קראלי, תרצ"ה 

בהונגריה.  האורתודוכסיות  הקהילות  בין   - פולמוס  כרוזי  שני 
שנות ה-30 של המאה ה-20.

וחריפה על  - כרוז מודפס, מתקפה בוטה  1. "כרוזא קרא בחיל" 
האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא אב"ד מונקאטש )בעל "מנחת 
קאשוי,  קאשוי.  אב"ד  בראך  שאול  רבי  תלמידי  מאת  אלעזר"(, 

]שבט[ תרצ"ג ]1933[.
בראך,  שאול  רבי  הגאון  תלמידי  של  חריפה  מחאה  ובו  כרוז 
האב"ד  ועל  שבמונקאטש  הדין  בית  על  הונגריה,  רבני  מחשובי 
נגד  שיצאו  אלעזר",  ה"מנחת  בעל  האדמו"ר   - בראשו  העומד 
מערכת הכשרות בעיר קאשוי העומדת תחת פקוח רבם, וכן על 
ביטול קידושין שסידר רבם. על הכרוז חתומים: "רבבות תלמידי 
קאשוי  דקה"י  ור"מ  האב"ד  שליט"א,  מאוה"ג  הגה"ק  רבינו  מרן 

יע"א - די בכל אתר ואתר".
על  תקדים,  חסרת  ובוטה,  חריפה  מתקפה  הוא  הכרוז  של  רובו 
שהוא  הרבות  המחלוקות  ועל  אלעזר",  ה"מנחת  של  אישיותו 
הם  מודגשות,  בשורות  הכרוז,  סיום  לקראת  בהונגריה.  מעורר 

מתייחסים לחתנו הציוני של ה"מנחת אלעזר", רבי ברוך יהושע 
אדר  בי"ז  נערכה  המפורסמת  שחתונתו  רבינוביץ,  ירחמיאל 
תרצ"ג, מספר שבועות לאחר הדפסת הכרוז. הכרוז פונה ליהודי 
על  היום  בבוא  ישב  כשחתנו  יעשו  מה  אותם  ושואל  מונקאטש 
כסא רבם )ל"מנחת אלעזר" הייתה בת יחידה(: "ומה תעשה הלאה 
מזרחי  הוא  הלא  מקום,  למלא  הבא  החתן  העצר  היורש  בבוא 
שואף לרוח הציונית במלא מובן המילה, ומה יעשה הבן אם שבט 
המושל יפול בגורלו ונחלתו. הלא יוליך את העיר שובב בדרכי לבו 

בעים רוחו הציונית, האם יש תקוה לעיר הזאת?...".
]2[ דף )4 עמודים מודפסים(. 32 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. 
סימני קיפול. קרעים בשוליים ובסימני הקיפול, עם פגיעה בטקסט. 

הקרעים מודבקים בנייר דבק חומצי )סלוטייפ( ישן.
מכתבים  העתקי   - מודפס  כרוז  אמת",  דברי  יושר  "כתב   .2
לרבה  הורוויץ  אביש  אברהם  רבי  של  מינויו  נגד  ופרוטוקולים 
אורתודכסיות  קהילות  וראשי  רבנים  כמה  שכתבו  קראלי,  של 

בהונגריה. קראלי, תרצ"ה ]1935[. 

ממונקאטש:  אלעזר"  ה"מנחת  של  שמו  השתרבב  זה  בכרוז  גם 
"כבר ידוע שהר' דוד שליססעל בכל מקום שהיה סכסוך בהקהלות 
והיה הוא הדיין, ידעו הכל מראש שהפסק דין יהיה כפי דעתו של 
יזוז  ועומד שלא  כמושבע  והוא  הגאון ממונקאטש שליט"א,  רבו 

מפסקיו אפילו זיז כל שהוא...".
ובתי  כנסיות  בתי  בכותל  לדבוק]![  "נא  נדפס:  הגליון  בשולי 

מדרשות".
בול  כתובת,  רישום  מופיע  בגבו  בדואר.  ונשלח  קופל  הכרוז 
וחותמת דואר, וכן חותמת הקהילה בקראלי )חותמת נוספת של 

הקהילה מופיעה בשולי הכרוז(.
63 ס"מ. מצב בינוני- X43 .)גליון גדול מקופל )עמוד אחד מודפס
בטקסט.  פגיעה  עם  הקיפול,  ובסימני  בשוליים  קרעים  גרוע. 

הקרעים מודבקים בנייר דבק חומצי )סלוטייפ( ישן.

פתיחה: $400 
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313. Sharp Polemic Proclamations – Orthodox 
Communities in Hungary in the 1930s – Sharp 
and Vicious Attack Against the Minchat Elazar, 
Rebbe of Munkacs – Kashoi, 1933 / Regarding 
the Karoly Rabbinate – Karoly, 1935
Two polemic proclamations – Orthodox communities 
in Hungary. 1930s.
1. Printed proclamation, particularly sharp and 
vicious attack on Rebbe Chaim Elazar Shapiro, rabbi 
of Munkacs (the Minchat Elazar), by the disciples of 
R. Shaul Brach Rabbi of Kashoi (Košice), a leading 
Hungarian rabbi. Kashoi, [Shevat] 1933. 
The proclamation is directed against the Munkacs 
Beit Din and its head Rebbe Chaim Elazar Shapiro, 
who had publicly opposed the Kashoi kashrut system 
which was under R. Shaul Brach's supervision, and 
had disqualified a marriage where the latter had 
officiated. At the end, the writers mention the Zionist 
son-in-law of the Minchat Elazar, questioning his 
suitability as the rebbe's successor.
[2] leaves (4 printed pages). 32 cm. Fair condition. 
Stains and wear. Folding marks. Tears to margins 
and to folds, affecting text. Old sellotape repairs.
2. Printed broadside, transcripts of letters opposing 
the appointment of R. Avraham Abish Horowitz as 
rabbi of Karoly (Carei), written by several rabbis 
and leaders of Orthodox communities in Hungary. 
Karoly, 1935. Intended for posting in synagogues.
The broadside was folded and mailed. Address, 
postage stamp and postmark on verso, with the 
stamp of the Karoly community (another stamp of 
the community on recto).
Large sheet (printed on one side): 63X43 cm, folded. 
Fair-poor condition. Tears to margins and to folds, 
affecting text. Old sellotape repairs.

Opening price: $400

314. מכתב האדמו"ר בעל "חקל יצחק" מספינקא
מכתב ארוך )24 שורות( בכתב יד-קדשו וחתימתו של האדמו"ר 
"קראהלי",  מספינקא.  יצחק"  "חקל  בעל  ווייס  אייזיק  יצחק  רבי 

]שנות התר"צ בקירוב[.
אביש  אברהם  רבי  הגאון  חתנו  של  מכתבים  נייר  גבי  על  נכתב 
הורוויץ אב"ד קראהלי. לאחר חתימתו בסוף המכתב )"הק' יצחק 
אייזיק"( כותב האדמו"ר: "נא להשיב תומ"י ]תיכף ומיד[ לכאן על 

אדרעס של חתני הגאבד"ק שליט"א". 
מכתב מעניין הממוען אל הגאון רבי דוד שפרבר אב"ד בראשא 
)בראשוב(. המכתב עוסק בעניינים הקשורים לסכסוך על משרת 
הרבנות בעיר קראהלי )ראה להלן(, ומוזכרת בו אסיפה קרובה של 

הלשכה האורתודוקסית בעניין הזה.
האדמו"ר מספינקא, רבי יצחק אייזיק ווייס הי"ד )תרל"ה-תש"ד, 
אנצי' לחסידות עמ' שעט-שפ(. בנו היחיד של האדמו"ר רבי יוסף 
מאיר בעל ה"אמרי יוסף" מייסד שושלת ספינקא, וחתן האדמו"ר 
רבי ישכר בעריש אייכנשטיין מווערצקי-זידיטשוב, בעל "מלבוש 
לשבת ויו"ט". במלחמת העולם הראשונה עבר למונקאטש ומשם 
שמנתה  ספינקא,  חסידות  של  החדש  למרכז  שהפכה  לסעליש, 
בשואה  נספה  קרפטו-רוס.  אזור  מרחבי  חסידים  משפחות  אלפי 
עם רוב בני משפחתו. בחייו הדפיס רק את הקדמתו המפורסמת 
ומספר תשובות  אביו הקדוש מספינקא,  יוסף" של  "אמרי  לספר 

יוסף". שאר  פורת  "בן  הכותרת  אביו, תחת  ספרי  בסוף  שפרסם 
כתביו שרדו בדרך נס ונדפסו בארה"ב לאחר השואה בשם ספר 

"חקל יצחק" על התורה ושו"ת. 
חתנו הרה"צ רבי אברהם אביש )אביש'ל( הורוויץ אב"ד קראהלי 
נפתלי  רבי  האדמו"ר  של  בנו  בשואה(,  נספה  )תרנ"ז-תש"ד, 
העולם  מלחמת  בזמן  תרע"ו(.  )תר"ה-תשרי  ממעליץ  הורוויץ 
תרצ"ד  בשנת  ספינקא.  כאב"ד  חמיו  מקום  את  מילא  הראשונה 
כיהן  בה   ,)Carei ,Careii Mari( קראהלי  בעיירה  לרב  נבחר 
לפניו האדמו"ר רבי יואל מסאטמר. הוא לא היה מקובל על חסידי 
סאטמר והם בחרו עליהם לרב את רבי שמואל גרוס מבערבשט. 
הקהילה החרדית בעיר נחלקה לשני פלגים )ובכך עוסק המכתב 
שלפנינו(. רבי אביש'ל הקים ישיבה גדולה שמנתה כמאה בחורי 
ישיבה רובם מאזור מרמורש. בנו הרה"צ רבי שמואל צבי הורוויץ 
)תרפ"א-תשנ"ז(, כיהן באדמו"רות ספינקא בארה"ב )ראה אודותיו 
בפריט הבא(, וחתנו הרה"צ רבי יעקב יוסף ווייס )תרע"ו-תשמ"ח( 

כיהן באדמו"רות ספינקא בעיר בני ברק. 
]1[ דף כפול )2 עמודים כתובים(, נייר מכתבים רשמי. 23.5 ס"מ. 

מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי וקרעים קלים. סימני קיפול.

פתיחה: $3000 
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314. Letter from the Chakal Yitzchak, Rebbe of Spinka
His son-in-law, R. Avraham Abish Horowitz (1897-
1944, perished in the Holocaust), was appointed 
rabbi of Karoly in 1934, a position previously held by 
Rebbe Yoel of Satmar. The Satmar Chassidim did not 
accept his authority, and appointed their own rabbi. 
The Orthodox community was thus split into two 
factions, as discussed in this letter. 
Double leaf (2 written pages), official stationery. 23.5 
cm. Good-fair condition. Stains. Wear and minor 
tears. Folding marks.

Opening price: $3000

Lengthy letter (24 lines) handwritten and signed by 
Rebbe Yitzchak Eizik Weiss, the Chakal Yitzchak of 
Spinka. Karoly (Carei), [ca. 1930s].
Written on the official stationery of his son-in-law, R. 
Avraham Abish Horowitz Rabbi of Karoly. 
Interesting letter addressed to R. David Sperber 
Rabbi of Brașov, regarding the dispute surrounding 
the rabbinic position in Karoly. 
Rebbe Yitzchak Eizik Weiss of Spinka (1875-1944, 
perished in the Holocaust), only son of the Imrei 
Yosef of Spinka and author of Chakal Yitzchak (on 
the Torah and responsa). 

315. מכתב האדמו"ר רבי שמואל צבי הורוויץ מספינקא - פלדאפינג )גרמניה(, תש"ח -דעת האדמו"ר מסאטמר "שלא לשהות על האדמה הארורה הלזו"
צבי  רבי שמואל  וחתימתו של האדמו"ר  ידו  מכתב ארוך בכתב 
בגרמניה(,  העקורים  ממחנות   ,Feldafing( פלדאפינג  הורוויץ. 

אדר תש"ח ]1948[.
ספינקא,  חסידי  שואה  ניצולי  של  באסיפה  עוסק  המכתב  רוב 
שנערכה בליל ז' אדר, במטרה ללכד את החסידים לאחר השואה. 
בתוך הדברים דן האדמו"ר בעניין נסיעה מגרמניה וכותב: "ומה 
זאת  ורק  דבר  לומר  אוכל  לא  הנסיעה  בעניין  בשאלתך  שנוגע 
הוא שיחה בפי כל שמכאן ממדינה הארורה הלזו ימ"ש מוכרחין 
להציל את הנפש ולברוח לשאר מדינה שהיא חפשית מרשע...", 
ומוסיף את ששמע בעניין בשם "הרב הגה"ק מסאטמר שליט"א - 

שלא לשהות על האדמה הארורה הלזו ימ"ש אפי' שבוע...".
האדמו"ר רבי שמואל צבי הורוויץ )תרפ"א-תשנ"ז, אנציקלופדיה 
ו"טבא  צבי"  "תפארת  בעל  תתד-תתה(,  עמ'  ג,  לחסידות, 
דשמואל". היה בן-בתו של האדמו"ר בעל "חקל יצחק" מספינקא 
הורוויץ  אביש  אברהם  רבי  הרה"צ  היה  אביו  בביתו.  והתגדל 
רבי  היה  וחותנו  תש"ד(,  בשואה  )תרנ"ז-נספה  קראהלי  אב"ד 
ושרידי  לארה"ב  היגר  השואה  לאחר  מאויהל.  מייזליש  אלעזר 
איסט- בשכונת  מדרשו  בית  את  הקימו  בארה"ב  ספינקא  חסידי 
יורק. בהמשך הוא עבר לוויליאמסבורג והתקרב אל  סייד שבניו 
האדמו"ר רבי יואל מסאטמר )למרות שהאדמו"ר מסאטמר היה 

ממתנגדי אביו בענין הרבנות קראהלי - ראה בפריט הקודם(. כבר 
במכתב שלפנינו משנת תש"ח, הוא מזכיר דברים בשם האדמו"ר 
מכהנים  וחתניו  מבניו  רבים  שליט"א".  מסאטמר  הגה"ק  "הרב 
כאדמו"רים, בהם בנו הגדול רבי ישכר דב בעריש הורוויץ )שבט 
שמואל  מ"ספינקא-בית  אדמו"ר  שהיה  תשס"ח(  תשרי   - תש"ח 

צבי" בארצות הברית.
וסימני  ובלאי. קמטים  טוב-בינוני. כתמים  ס"מ. מצב   30 דף.   ]1[

קיפול. 

פתיחה: $700 
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315. Letter from Rebbe Shmuel Tzvi Horowitz 
of Spinka – Feldafing (Germany), 1948 – 
Quoting the Satmar Rebbe's Instruction Not to 
Remain in Germany
Lengthy letter handwritten and signed by Rebbe 
Shmuel Tzvi Horowitz. Feldafing (DP camp in 
Germany), Adar 1948.
Most of the letter discusses the assembly of Spinka 
Chassidim Holocaust survivors in Germany on 7th 
Adar, with the purpose of unifying the Chassidut in 
the aftermath of the Holocaust. The rebbe discusses 
leaving Germany, and writes that the consensus 
is that one must leave this accursed land, quoting 
the rebbe of Satmar who stated that one must "not 
remain in this accursed land for even one week".
Rebbe Shmuel Tzvi Horowitz (1921-1997), grandson 
of the Chakal Yitzchak of Spinka. After the Holocaust, 
he led the Spinka chassidim in the East Side and later 
in Williamsburg, and became close to Rebbe Yoel of 
Satmar. 
[1] leaf. 30 cm. Good-fair condition. Stains and wear. 
Creases and folding marks.

Opening price: $700

- "רפואות ישועות והצלחות ופרנסות,  316. מכתב האדמו"ר מיאברוב רבי שרגא פייוויש רובין - תמוז, תרצ"ט 
בשורות טובות לבשר..." 

מכתב ארוך )2 עמודים( בכתב יד-קדשו וחתימתו של האדמו"ר 
רבי שרגא פייוויש רובין. ]יאברוב, תמוז[ תרצ"ט ]1939[. עברית 

ויידיש.
]לארה"ב[  שנשלח  ומשפחתיים,  אישיים  בעניינים  ארוך  מכתב 
לאחיו ומחותנו הרה"צ רבי יצחק מיאברוב: "לכבוד אהובי אחי 
"יתן  האדמו"ר:  מברך  המכתב  בתחילת  שליט"א".  הה"צ  וכו' 
טובות  בשורות  ופרנסות,  והצלחות  ישועות  רפואות  השי"ת 

לבשר...".
האדמו"ר רבי שרגא פייוויש רובין הי"ד )תר"מ בערך-אייר תש"ג, 
נספה בשואה(, בנו וממלא מקומו של האדמו"ר רבי אלימלך רובין 
בגליציה.  חשוב  אדמו"ר  תרס"ה(.  )תרי"ג-חשון  מלינסק-יאברוב 
רבו  הוראת  פי  על  מקוזניץ'.  רוקח  שמלקא  שמואל  רבי  חתן 
אך  הקדוש,  אביו  מקום  על  לאדמו"ר  התמנה  מבעלז  המהרי"ד 

המשיך לנסוע כחסיד לחצר הקודש בבעלז.

אחיו, מקבל המכתב, הרה"צ רבי יצחק רובין מיאברוב )תרמ"ד-
המצב  עקב  אך  לארה"ב,  תרפ"ט  בשנת  נסע  תשל"א(,  תשרי 
הרוחני הקלוקל במדינה זו, שלח את כל ילדיו לחזור לגליציה. כל 
ובודד. בשנת  גלמוד  נותר בארה"ב  והוא  נהרגו בשואה  צאצאיו 
תשי"ז עלה לארץ ישראל. היה זקן החסידים בבעלז שהגיש את 
ה"קוויטעל" הראשון לכ"ק האדמו"ר מבעלז שליט"א. בנו הגה"ק 
רבי אלימלך רובין הי"ד, הרב האחרון בעיר רופשיץ, היה החתן 
של דודו )כותב המכתב( רבי שרגא פייוויש מיאברוב. ראה אודות 
)ברוקלין  קדישא"  "זרעא  בספר  ואבותיהם  הקדושים  האחים 

תשס"ז, עמ' רצא-שח(.
]1[ דף כפול )שני עמודים כתובים(, נייר מכתבים רשמי. 22.5 ס"מ. 

מצב טוב. בלאי וסימני קיפול.

פתיחה: $400 

316. Letter from Rebbe Shraga Feivish Rubin of 
Yavorov – Tammuz, 1939 – "Cures, Salvations, 
Success and Livelihood, to Inform of Good 
Tidings…"
Lengthy letter (2 pages) handwritten and signed by 
Rebbe Shraga Feivish Rubin. [Yavorov, Tammuz] 
1939. Hebrew and Yiddish.
Lengthy letter on personal and familial matters, 
addressed to his brother and mechutan R. Yitzchak of 
Yavorov (in the United States). With blessings: "May 
G-d send cures, salvations, success and livelihood, to 
inform of good tidings…".
Rebbe Shraga Feivish Rubin (ca. 1880-1943, perished 
in the Holocaust), prominent Galician rebbe. 
His brother, R. Yitzchak Rubin of Yavorov (1884-
1970), immigrated to the United States in 1929, yet 
sent all his children back to Galicia due to the poor 
spiritual situation in the US. All his descendants 
perished in the Holocaust. Immigrated to Israel in 
1957, and as elder Chassid of Belz, he gave the first 
kvittel to the current Belzer rebbe. 
[1] double leaf (two written pages), official stationery. 
22.5 cm. Good condition. Wear and folding marks.

Opening price: $400
316
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318. מכתב האדמו"ר הקדוש רבי ישראל מהוסיאטין - ברכות לבריאות ו"שפע ברכה 
והצלחה בכל מעשי ידיכם"

מכתב בחתימת יד-קדשו של האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין. תל אביב, תש"א ]1941[.
כתיבת ידי סופר, עם חתימת יד קדשו של האדמו"ר: "ישראל במו"ה מרדכי פייביש".

נשלח "לכבוד אנ"ש החסידים... יושבי עיר שיגאגא" )שיקאגו(. האדמו"ר מברך את החסידים בברכות 
רבות וחמות: "...ואני אברכם בברכה משולשת בבני חיי ומזוני רויחי, שכאו"א ]שכל אחד ואחד[ מכם 
יוושע בברכה שלימה ולהתמדת בריאתם ]בריאותם[ ואנשי ביתם, ושפע ברכה והצלחה בכל מעשי 
ידיכם... וימלא משאלותיכם במדה טובה ולישועה שלמה בתוך כלל ישראל...". בסוף המכתב מזכיר 
"כנפש המעתיר בעדכם ובעד כב"י  האדמו"ר את תפילותיו למען כלל ישראל ]בתקופת המלחמה[: 

]כל בני ישראל[ בכל מקומות מושבותיהם, להצמיח קרן ישועה ולאלם ולנטלם ולנשאם עד העולם".
האדמו"ר הקדוש רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין )תרי"ח-תש"ט(, זקן אדמו"רי בית רוז'ין בארץ ישראל, 
היה בנו של האדמו"ר רבי מרדכי פייביש מהוסיאטין )בנו של הסבא קדישא מרוז'ין(. משנת תרנ"ד 
בגליציה  הפוסקים  גדולי  בגליציה.  המפורסמים  האדמו"רים  מגדולי  והיה  באדמו"רות,  לכהן  החל 
רבים. במלחמת  ועוד  וה"מחזה אברהם",  אריק  רבי מאיר  כדוגמת הרב מטשיבין,  בצילו,  הסתופפו 
העולם הראשונה העביר את חצרו לווינה. בשנת תרצ"ז עלה לארץ ישראל והתיישב בתל-אביב. איש 
קדוש מלא הוד, אשר מסופרים אודותיו סיפורים מופלאים. אנשים שנכנסו אליו עם בעיות ומצוקות 
יצאו עם בשורות מפתיעות ומדויקות. ברוח קדשו ראה דברים ברורים בנוגע לנעלם ולעתיד. "לא מעט 
עובדות מסופרות על היותו בו זמנית בשני עולמות, ואף משתתף בבית דין של מעלה בדיון על איש 
זה או אחר, או בקביעת גורלו של העולם..." )הרב ד"ר מאיר צבי גרוזמן, אמרו צדיק, רמת-גן תשס"ו, 
עמ' 111(. ידוע 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. לפי המפורסם, אמר אז כי הצורר לא ישלוט בארץ ישראל.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 20 ס"מ. מצב טוב. בלאי וקרעים קלים.

פתיחה: $1200 

317. מכתב האדמו"ר רבי מרדכי רוקח הרב מבילגורייא - בשם אחיו האדמו"ר רבי 
אהרן מבעלז

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי מרדכי רוקח הרב מבילגורייא. ]תל אביב[, שבט תש"ז 
]פברואר 1947[.

נשלח אל הגה"צ רבי אשר זעליג מרגליות. במכתבו מבקש האדמו"ר הלוואה עבור קניית דירה, בשם 
אחיו האדמו"ר רבי אהרן מבעלז: "...כאשר הנני עומד בענין דירה ונחוץ לי הלואה, וזאת מבקש כ"ק 
מרן אחי שליט"א... להלוות מקופת גמ"ח סך... - או בחתי"ק ]של אחיו האדמו"ר רבי אהרן מבעלז[ 
או בחתימתי, גם בערבים טובים לכשיצטרך, והפרעון לשיעורין כפי שנדבר איה"ש... ידידו דושכת"ה 

באה"ר, מברכו בשבתא טבא - מרדכי באאמו"ר מבעלזא זצוקלה"ה".
הרב הקדוש מבילגורייא רבי מרדכי רוקח )תרס"א-תש"י, אנצ' לחסידות ג', רכד-רכה(, בן האדמו"ר 
רבי ישכר דוב מבעלז. לאחר פטירת אביו נתמנה לרב ואב"ד בבילגורייא והתבטל כתלמיד לפני אחיו 
הגדול האדמו"ר רבי אהרן רוקח ששימש באדמו"רות. בתקופת השואה ברח אל אחיו האדמו"ר רבי 
לארץ  ומשם  להונגריה  להימלט  בנסי-נסים  שהצליחו  עד  למקום  ממקום  גלו  ויחדיו  מבעלז,  אהרן 
ישראל. עם עלותם ארצה היה לאחת הדמויות הבולטות בארץ ישראל וסייע ביד אחיו האדמו"ר רבי 
אהרן לקומם מחדש את חסידות בעלז. בשנת תש"ו, לאחר שנודע לו כי אשתו וילדיו נרצחו בשואה, 
נישא בשנית ונפטר כעבור זמן קצר בגיל צעיר. בנו היחיד מנישואין אלה הוא האדמו"ר מבעלזא רבי 

ישכר דוב רוקח שליט"א, שנולד בחודש שבט תש"ח.
14.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני קיפול ונקבי תיוק. X21.5 .1[ דף[

פתיחה: $1200 

317. Letter from Rebbe Mordechai Rokeach Rabbi of Biłgoraj – In the 
Name of His Brother Rebbe Aharon of Belz
Letter handwritten and signed by Rebbe Mordechai Rokeach, rabbi of Bilgoraj. [Tel 
Aviv], Shevat 1947.
In his letter, addressed to R. Asher Zelig Margolies, the rebbe requests a loan for 
the purpose of buying an apartment, in the name of his brother, Rebbe Aharon of 
Belz.
Rebbe Mordechai Rokeach (1901-1949), rabbi of Bilgoraj, son of Rebbe Yissachar 
Dov of Belz. He escaped Europe during the Holocaust together with his brother, 
Rebbe Aharon of Belz, eventually reaching Eretz Israel where he assisted his 
brother in rebuilding the Belz Chassidut. Father of the current Belzer Rebbe.
[1] leaf. 21.5 X 14.5 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Folding marks and 
filing holes.

Opening price: $1200
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318. Letter from Rebbe Yisrael of Husiatyn – Blessings for Health and 
"Abundance of Blessing and Success in all Your Endeavors"
Letter signed by Rebbe Yisrael Friedman of Husiatyn. Tel Aviv, 1941.
Written by a scribe and signed by rebbe "Yisrael son of R. Mordechai Feivish".
In his letter addressed to his Chassidim in Chicago, the rebbe extends many warm 
blessings for children, life and abundant sustenance, good health and success in all 
areas. The rebbe mentions his prayers for them and for the entire Jewish people for 
redemption (in time of war).
Rebbe Yisrael Friedman of Husiatyn (1858-1948), elder rebbe of the Ruzhin dynasty, 
last grandson of Rebbe Yisrael of Ruzhin. He succeeded his father Rebbe Mordechai 
Feivish as rebbe of Husiatyn in 1894. Immigrated to Eretz Israel in 1937 and settled in 
Tel Aviv. He is famous for his prayer at the gravesite of the Or HaChaim during WWII, 
where he declared that the Nazis will not succeed in conquering Eretz Israel. 
[1] leaf, official stationery. 20 cm. Good condition. Wear and minor tears.

Opening price: $1200 

319. מכתב התרמה בחתימות ידיהם של האדמו"ר רבי שלמה גולדמן מזוועהיל 
)ר' שלמק'ה( ורבי שמשון אהרן פולונסקי )הרב מטעפליק( - "וזכות המצוה יגן 

על כל העושים והמעשים להנצל מכל נזק" - ירושלים, שנות הת"ש

מכתב התרמה עבור תלמוד תורה "בית ישראל", בחתימות וחותמות האדמו"ר רבי שלמה גולדמן 
מזוועהיל ורבי שמשון אהרן פולונסקי - הרב מטעפליק. שכונת בית-ישראל, ירושלים ]בין השנים 

ת"ש-תש"ה 1940-1945[. 
נכתב במכונת כתיבה על נייר מסמכים רשמי של רבי שמשון אהרן פולונסקי, רבה של שכונת 
"בית-ישראל" שבירושלים )הרב מטעפליק(. נשלח "אל כבוד אחינו הנדיבים תושבי שכונת בית 
ישראל והסביבה". במכתב קריאה לסייע לקיומו של התלמוד תורה השכונתי "בית ישראל", בו 

מתחנכים כמאתיים ילדים. 
מאת  המלצה  מכתב  חתימתו,  לצד  מטעפליק;  הרב  וחותמתו(  )בחתימתו  חתום  המכתב  על 
האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה גולדמן מזוועהיל, הכולל מספר שורות )בעפרון, כפי הנראה בכתיבת 
סופר( וחתימת יד קדשו של האדמו"ר: "גם אני מבקש מאת כל יודעי ומכירי בשכונת בית ישראל, 
להחזיק ילדי הת"ת לבל יתמוטטו חו"ש ]=חס ושלום[, וזכות המצוה יגן על כל העושים והמעשים 
מופיעה  האדמו"ר  חתימת  לצד  זללה"ה".  מרדכי[  הרב  ]=בן  בהר"מ  "שלמה  נזק,  מכל  להנצל 

חותמתו: "שלמה בהר"מ זלה"ה גולדמן מזוועהל, ירושלים ת"ו".
קדוש  אלוקים  כאיש  נודע  )תרכ"ט-תש"ה(,  מזוועהיל  גולדמן  שלמה  רבי  הרה"ק  האדמו"ר 
פטירת  לאחר  ריקם.  שבות  אינן  והבטחותיו  תפלותיו  שברכותיו,  ישועות  ופועל  מופת  וכבעל 
יחיאל  רבי  אחיו  )לצד  שבאוקראינה  זוועהיל  בעיר  ואדמו"רות  לרבנות  התמנה  בתרס"א,  אביו 
מיכל(, על פי הוראת רבו הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב. בשנת תרפ"ה נמלט לפולין מאימת 
הקומוניסטים, ובשנת תרפ"ו עלה לארץ ישראל יחד עם נכדו רבי מרדכי. התיישב בירושלים ובנה 
את ביתו בשכונת "בית ישראל". בשנותיו הראשונות בארץ לא ידע איש את זהותו. בשנים ההן 
ישב לו בפינה בישיבת "חיי עולם" ועסק בתורה בצניעות, מתוך עוני ומחסור. בערך בשנת תרפ"ט 
"גילו" מספר תיירים מחו"ל שהוא הצדיק המפורסם מזוועהיל. מאז החל שמו להתפרסם בארץ 
קשות ששאלוהו  שאלות  על  האלהים".  בדבר  איש  ישאל  "כאשר  בעצתו  לשאול  החלו  ורבים 
נהג ללכת למקווה ולאחר טבילה השיב את תשובותיו. רבים היו משתוממים על "רוח הקודש" 
שבתשובותיו אלו. היה נערץ אצל כל גדולי דורו, חסידים ומתנגדים כאחד, שהפליאו לדבר על 
קדושתו הנוראה ועל ענוותנותו וצניעותו המופלגים. על שולחנו סעדו עניים, אומללים ועלובי 
נפש, שנהגו בביתו כאילו היה ביתם. על פי רוב הסתיר את גדולתו בתורה, אך במקרים ספורים 
גילה את כוחו בתורה. בתקופת מלחמת העולם השניה, כאשר התעוררה ביפן השאלה באיזה 
ימים יש לשמור את השבת ויום הכפורים, היתה דעתו מנוגדת לדעתו של ה"חזון איש" והוא עמד 
על דעתו בתוקף. על כך מספר הגאון רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי: "דבר מפורסם בירושלים, כי 
ימים אחדים לפני פטירת הרה"ג המקובל, בעל מופת, האדמו"ר ר' שלמהל'ע מזוויל )שהיה נקרא 
'זווילר רבי', ושהיה בקי ומחדש גם בדברי הרמב"ם של קידוש החודש(, כשכבר היה חולה מסוכן... 
ויאמר לי... אל יחוש למנינם של דעות אחרות, כך מקובלני כי החשבון מתחיל מירושלים... ויש 
לי על זה ראיות גם מהרמב"ם... אבל הדבר ברור גם מצד עצמו... ומסר לי אחד מתלמידיו שלמד 
אצלו הלכות קידוש החודש, שבשעתו שלח את אחד מתלמידיו להחזון איש למסור לו, שלדעתו, 

הרמב"ם בהלכות קידוש החודש חולק על הרז"ה..." )תלפיות, כרך ג, חוברת ג-ד, עמ' 639(. 
]1[ דף. 30.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים וסימני קיפול. קרעים קלים בשוליים ובסימני הקיפול.

פתיחה: $4000 
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319. Fundraising Letter Signed by Rebbe Shlomo Goldman of 
Zvhil (R. Shlomke) and Rabbi Shimshon Aharon Polonsky 
(the Tepliker Rav) – "May the Merit of the Good Deed Protect 
All Those Who Have a Part in it, to be Saved from all Harm" – 
Jerusalem, 1940s
Fundraising letter on behalf of the Beit Yisrael boys' school, signed and 
stamped by Rebbe Shlomo Goldman of Zhvil and R. Shimshon Aharon 
Polonsky – the Tepliker Rav. Beit Yisrael neighborhood, Jerusalem 
[1940-1945]. 
Typewritten on the official stationery of R. Shimshon Aharon Polonsky. 
Appeal addressed to the residents of the Beit Yisrael neighborhood, 
for support for the local boys' school, where some two hundred boys 
study. 
The letter is signed and stamped by the Tepliker Rav, and includes a letter 
of recommendation (several lines, presumably penciled by a scribe), with 
blessings "may the merit of the good deed protect all those who have a 
part in it, to be saved from all harm", signed and stamped by R. Shlomo 
Goldman of Zvhil (1869-1945; renowned as a wonder-worker whose 
blessings and prayers never went unanswered). 
[1] leaf. 30.5 cm. Good condition. Stains. Creases and folding marks. Minor 
tears to margins and folds.

Opening price: $4000
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מושקוביץ,  יעקב  ישראל  רבי  הרה"צ  השני,  המכתב  כותב  בנו, 
נדפס  נפטר בחיי אביו, בחודש טבת תשי"ד. לקט מדברי תורתו 
)לונדון, תשי"ז(. בהקדמת הספר כותב עליו  בספר שארית יעקב 
אביו האדמו"ר: "לזכר עולם יהיה צדיק, הוא בני הצדיק הר' יעקב 
ונתן עיניו ולבו  וירא שמים, ושמר פיו ולשונו,  ז"ל, תלמיד חכם 
יתירה...  בקדושה  פו"ר  שקיים  בנעוריו...  שנפטר  אמונה,  לאל 
והניח אחריו זרע קודש ב"ה. ד' אבי יתומים יגדלם בנחת דקדושה 

ואת לב האלמנה ירנין...".
שתי אגרות אוויר. כ-20 ס"מ. מצב טוב. כתמים ומעט בלאי.

פתיחה: $1000 

320. מכתב ברכת "שנה טובה" מהאדמו"ר רבי שלום 
מבנו  נוסף  מכתב   - תשי"ב  אלול  לונדון,   - משאץ 

הרה"צ רבי ישראל יעקב - לונדון, תשי"א

שלום  רבי  משאץ  האדמו"ר  של  וחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
מושקוביץ. ]לונדון, אלול תשי"ב 1952[.

מצורף: מכתב בכתב ידו וחתימתו של בנו האדמו"ר רבי ישראל 
יעקב מושקוביץ. ]לונדון, תשי"א - דצמבר 1950[.

שני המכתבים נשלחו אל הרב זלמן איילבוים מצפת. האדמו"ר 
והרבה  מכתבו,  "...קבלתי  דבריו:  בתוך  כותב  משאץ  שלום  רבי 
א"א ]אי אפשר[ לעשות כי כ"א ]כל אחד[ סובר שהוא בן יחיד, 
אבל יש הרבה והרבה בנים יחידים, ד' ירחם....". בסיום המכתב 
מברך אותו האדמו"ר בברכת שנה טובה: "...ויתברך עם ב"ב יחי' 
טובה  לשנה  טובה[  וחתימה  בכתיבה  יחיו,  ביתו  ]בני  בכוח"ט 
ומבורכת בכל מיני ישועות וכט"ס ]וכל טוב סלה[ וחיים ושלום" 
האות  בסלסול  האדמו"ר  חותם  "ושלום",  האחרונה  ]במילה 
צילומים  - ראה  הידועה ממקום אחר  האחרונה, כמו בחתימתו 

מצורפים[.
)תרל"ח-תשי"ח(,  האדמו"ר הקדוש רבי שלום מושקוביץ משאץ 
מאיר  ורבי  מזלוטשוב  מיכל  רבי  הקדושים  האדמו"רים  מגזע 
בכל  מופלא  בקי  שעבר.  בדור  האדמו"רים  מגדולי  מפרימישלן. 
המהרש"ם  ע"י  נסמך  בצעירותו  בהוראה.  וגדול  התורה  חלקי 
תורה.  של  לשימושה  חודשים  תשעה  בביתו  ישב  ואף  מברזאן 
ישועות  כפועל  נודע  ומקובל,  קדוש  נפש,  במסירות  השם  עובד 
האדמו"ר  תלמיד  אביו.  אל  המתחנן  כבן  הנוראות,  בתפילותיו 
תרס"ג  משנת  שאץ  ברבנות  כיהן  בעלזא.  ואדמו"רי  משינווא 
"הדף  מחולל  מלובלין  שפירא  מאיר  רבי  של  ורבו  מורו  והיה 
היומי". משנת תרפ"ז אדמו"ר בלונדון. חיבר ספרים רבים בהלכה 
ובחסידות, ועוד. גדולתו וקדושתו נודעו ברחבי תבל והיה נערץ 
ע"י גדולי האדמו"רים בדורותיו. שקדנותו היתה נדירה, היה עוסק 
בתורה שעות רבות והיה מפסיק רק לאכילה או לדבר מצוה. יחד 
עם זאת, ביתו בלונדון היה פתוח לרווחה, ואנשים מכל החוגים 
פסקיו.  את  ולקבל  בעצתו  לשאול  מפיו  להתברך  באו  והשכבות 
בצוואתו הבטיח שיעורר רחמים בשמים על כל מי שיעלה לציונו, 
ידליק שני נרות לעילוי נשמתו ויקבל על עצמו להתחזק במצווה 
או בלימוד תורה )על פי בקשתו נדפסה הבטחתו זו באוהל הציון 

בשלוש שפות: עברית, יידיש ואנגלית(.

320. Letter of Good Year Wishes from Rebbe 
Shalom of Shotz – London, Elul 1952 – With 
a Letter from His Son Rabbi Yisrael Yaakov – 
London, 1950
Letter handwritten and signed by Rebbe Shalom 
Moskovitch of Shotz. [London, Elul 1952].
Enclosed: letter handwritten and signed by his son 
Rebbe Yisrael Yaakov Moskovitch. [London, 1950].
Both letters are addressed to R. Zalman Eilbaum in 
Safed. Rebbe Shalom of Shotz writes: "I received your 
letter, yet there is not much to do, since every person 
thinks he is an only child, but there are many many 
only children…". The Rebbe concludes his letter with 
blessings for a good year with salvations in all areas. 
Rebbe Shalom Moskovitch of Shotz (1877-1958). 
Rabbi of Shotz and teacher of R. Meir Shapiro of 
Lublin, founder of the Daf HaYomi. Rebbe in London 
from 1927. In his will, he pledged to arouse Heavenly 
mercy on whoever would visit his gravesite, light 
two candles in memory of his soul, and undertake 
to strengthen himself in a mitzva or in Torah study.
His son, R. Yisrael Yaakov Moskovitch, writer of the 
second letter, passed away in his father's lifetime in 
Tevet 1953. 
Two aerograms. Approx. 20 cm. Good condition. 
Stains and minor wear.

Opening price: $1000
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321. שני מכתבי שו"ת מהאדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג, בעל ה"שפע חיים" - ארה"ב, שנות התש"מ
יהודה  יקותיאל  רבי  הקדוש  מהגאון  ארוכים,  שו"ת  מכתבי  שני 
תשמ"א- ארה"ב,  מצאנז-קלויזנבורג.  האדמו"ר   - הלברשטאם 

תשמ"ב ]1981-1982[.
כל  של  ובדף האחרון  כתיבה,  במכונת  במקור  נכתבו  המכתבים 
מכתב הוסיף האדמו"ר מספר שורות בכתב-יד-קדשו ובחתימתו 
עם   - המכתבים  שני  של  המקוריים  האחרונים  הדפים  )לפנינו 
כתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר. יתר הדפים מופיעים בשכפול(. 

נשלחו אל תלמידו רבי ישראל אריה זלמנוביץ ]אב"ד עכו ואב"ד 
המכתב  ישראל[.  בארץ  צאנז  חסידי  זקן   - בנתניה  צאנז  קרית 
הראשון נכתב בקיץ תשמ"א ב"קעמפ שארית הפליטה וואדבורין 
המכתבים  שני  סיטי.  ביוניאן  בביתו  נכתב  השני  והמכתב  נ.י." 
התקיעות  קודם  השנה  בראש  השופר  כיסוי  במנהג  עוסקים 

]התשובות נדפסו בספרו שו"ת דברי יציב, חלק ז, סימנים נו-נז[.
הלברשטאם  יהודה  יקותיאל  רבי  מצאנז-קלויזנבורג  האדמו"ר 
וצדיק  גאון  קדוש,  איש  האדמו"רים,  מגדולי  )תרס"ד-תשנ"ד(, 

התורה  עולם  ממקימי  ורב-פעלים.  תורה  מרביץ  מפורסם, 
צבי  רבי  בן  השואה.  שלאחר  השנים  בחמישים  החסידות  ועולם 
הלברשטאם אב"ד רודניק )בן רבי ברוך מגורליץ בן ה"דברי חיים" 
מצאנז(. בזיווגו הראשון היה חתן האדמו"ר בעל "עצי חיים" רבי 
חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגט. לאחר השואה, בה נספו אשתו 
וכל צאצאיו, נשא בזיווג שני את בתו של רבי שמואל דוד אונגר 
ביראת שמים,  נודע כאיש קדוש מופלג  נייטרא. מצעירותו  אב"ד 
השואה  בימי  הפוסקים.  ודברי  הש"ס  בכל  בקי  מופלג,  גאון 
במחנות  עובד  ובעודו  שלו,  האלוקים  צלם  את  מאודו  בכל  שמר 
הצוררים, המשיך את עבודתו בקודש במסירות נפש על-אנושית 
והלהיב  מעפר  התנער  השואה  לאחר  ההלכה.  דקדוקי  כל  עם 
הקים  בגרמניה.  העקורים  במחנות  היהדות  שלהבת  את  מחדש 
במחנות את מוסדות הרבנות, בתי כנסיות, מטבחים כשרים וחינוך 
תורני, והיה נוסע ממחנה למחנה לחזק את עניני הדת ולעודד את 
לאחר  השואה.  ניצולי  הפליטה"  "שארית  של  השבורים  הלבבות 

והתיישב  ישראל  לארץ  עלה  תש"כ  ובשנת  לארה"ב,  נסע  מכן 
בנתניה. הקים את הקהילות הגדולות של חסידות צאנז בארה"ב, 
ירושלים ונתניה, ובהם ישיבות ומוסדות תורה וחסד. בקרית-צאנז 
היום  עד  המתנהל  "לניאדו",  החולים  בית  ידו  על  הוקם  בנתניה 
הש"ס"  "מפעל  את  הקים  האחרונות  בשנותיו  הוראותיו.  על-פי 
אלפי  על-ידי  הש"ס  ללימוד  חודשיים  מבחנים  לעריכת  העולמי, 

לומדי-תורה בכל העולם.
הספרים  סדרות  נדפסו  וחסידות,  תורה  ובדברי  בהלכה  מתורתו 
כרכים.  שבעה  יציב"  "דברי  ושו"ת  תורה"  "דברי  חיים",  "שפע 
בניו ממשיכי דרכו, הם האדמו"רים מקלויזנבורג שליט"א בנתניה 

ובארה"ב.
ה דף; ב דף. 30 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $600 

321. Two Responsum Letters from Rebbe 
Yekutiel Yehuda Halberstam of Sanz-
Klausenburg, the Shefa Chaim – United States, 
1980s
Two lengthy responsum letters, from Rebbe Yekutiel 
Yehuda Halberstam of Sanz-Klausenburg. United 
States, 1981-1982.
The letters were typewritten, with the addition of 
several lines at the end of each letter handwritten by 
the rebbe and his signature (these are photocopies 
of the letters; only the final page of each letter with 
the handwriting and signatures of the rebbe are 
original). 
The letters were sent to his disciple R. Yisrael Aryeh 
Zalmanovitz, from Camp She'erit Hapletah in 
Woodbourne, N.Y. and from his home in Union City. 
Both letters discuss the custom of covering the Shofar 
on Rosh Hashanah before the Shofar blowing.
5 leaves; 2 leaves. 30 cm. Good condition.

Opening price: $600

321



280

מרץ 2021

במחנות את מוסדות הרבנות, בתי כנסיות, מטבחים כשרים וחינוך 
תורני, והיה נוסע ממחנה למחנה לחזק את עניני הדת ולעודד את 
לאחר  השואה.  ניצולי  הפליטה"  "שארית  של  השבורים  הלבבות 
והתיישב  ישראל  לארץ  עלה  תש"כ  ובשנת  לארה"ב,  נסע  מכן 
בנתניה. הקים את הקהילות הגדולות של חסידות צאנז בארה"ב, 
ירושלים ונתניה, ובהם ישיבות ומוסדות תורה וחסד. בקרית-צאנז 
היום  עד  המתנהל  "לניאדו",  החולים  בית  ידו  על  הוקם  בנתניה 
הש"ס"  "מפעל  את  הקים  האחרונות  בשנותיו  הוראותיו.  על-פי 
אלפי  על-ידי  הש"ס  ללימוד  חודשיים  מבחנים  לעריכת  העולמי, 

לומדי-תורה בכל העולם.
הספרים  סדרות  נדפסו  וחסידות,  תורה  ובדברי  בהלכה  מתורתו 
כרכים.  שבעה  יציב"  "דברי  ושו"ת  תורה"  "דברי  חיים",  "שפע 
בניו ממשיכי דרכו, הם האדמו"רים מקלויזנבורג שליט"א בנתניה 

ובארה"ב.
נקבי  רישומים.  קיפול.  סימני  טוב. כתמים.  ס"מ. מצב   28 דף.   ]1[

תיוק )אחד מהם פוגע באות אחת(.

פתיחה: $500 

322. מכתב מעניין בענייני מוסדות החינוך של "אגודת 
יקותיאל  רבי  ישראל, מאת האדמו"ר  ישראל" בארץ 
ה"שפע  בעל  מצאנז-קלויזנבורג,  הלברשטאם  יהודה 

חיים" - אל הרב מנחם פרוש - ויליאמסבורג, תשי"ב 

מכתב הדרכה בענייני מוסדות החינוך של "אגודת ישראל" בארץ 
ישראל, מאת האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-

קלויזנבורג, אל הרב מנחם פרוש מירושלים. ]ויליאמסבורג[, אלול 
תשי"ב ]1952[.

נכתב במכונת כתיבה, וחתום בחתימת יד קדשו של האדמו"ר.
בתחילת מכתבו מחזק האדמו"ר את ההחלטה להעמיד מוסדות 
"בלשון המורגל לנו מאבות אבותינו" ומוחה על המגמה לשנות 
למבטא  האשכנזים  ילדי  מבטא  את  ולהחליף  האבות  ממסורת 
יש  כיצד  כותב  הוא  ספרדית...".  למבטא  לשנות  "וח"ו  ספרדי: 
יש  וכי  הספר,  בבתי  עברית  ללמד  המושל"  ל"גזירת  להתייחס 
ביום...",  שעה  איזה  חול,  לימודי  שלומדים  "כדרך  זאת  לעשות 
סיני  מהר  לנו  המסורה  השם  בתורת  מאמין  איש  "כל  ומוסיף: 
האדמו"ר  מצטט  מכתבו  בהמשך  בניו...".  לחנך  נפשו  ימסור 
לנו  "קבלה  שכתב:  משינאווא  יחזקאל"  ה"דברי  דודו  דברי  את 
מאבותינו, כל זמן שלא יתבטלו הפורצים, לא יתבטלו הגודרים". 
באפשרות  שאין  האדמו"ר  כותב  המכתב  של  האחרון  בחלקו 
מוסדות "וועד שארית הפליטה" שבארה"ב לתמוך גם במוסדות 
המוסדות  את  להחזיק  מצליחים  הם  בקושי  כי  ישראל,  שבארץ 
בארה"ב שתחת אחריותם. בסיום המכתב מחמיא האדמו"ר לר' 
שמייהו,  פקיע  מעלתם  שכבוד  "היות  לו:  וכותב  פרוש,  מנחם 
ואגודתם ]אגודת-ישראל[... כדאים המה לסמוך עליהם אף שלא 
בשעת הדחק כזה... ]כלומר, איש נמרץ כמוך יכול להצליח בגיוס 

כספים אף בלא עזרתי[".
המכתב נדפס ב"ליקוטי שפע חיים", ניו יורק תשנ"ד, חינוך, א, עמ' 

יט-כ, אך בהשמטת שם הנמען, ומספר מילים נוספות.
הלברשטאם  יהודה  יקותיאל  רבי  מצאנז-קלויזנבורג  האדמו"ר 
וצדיק  גאון  קדוש,  איש  האדמו"רים,  מגדולי  )תרס"ד-תשנ"ד(, 
התורה  עולם  ממקימי  ורב-פעלים.  תורה  מרביץ  מפורסם, 
צבי  רבי  בן  השואה.  שלאחר  השנים  בחמישים  החסידות  ועולם 
הלברשטאם אב"ד רודניק )בן רבי ברוך מגורליץ בן ה"דברי חיים" 
מצאנז(. בזיווגו הראשון היה חתן האדמו"ר בעל "עצי חיים" רבי 
חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגט. לאחר השואה, בה נספו אשתו 
וכל צאצאיו, נשא בזיווג שני את בתו של רבי שמואל דוד אונגר 
ביראת שמים,  נודע כאיש קדוש מופלג  נייטרא. מצעירותו  אב"ד 
השואה  בימי  הפוסקים.  ודברי  הש"ס  בכל  בקי  מופלג,  גאון 
במחנות  עובד  ובעודו  שלו,  האלוקים  צלם  את  מאודו  בכל  שמר 
הצוררים, המשיך את עבודתו בקודש במסירות נפש על-אנושית 
והלהיב  מעפר  התנער  השואה  לאחר  ההלכה.  דקדוקי  כל  עם 
הקים  בגרמניה.  העקורים  במחנות  היהדות  שלהבת  את  מחדש 

322. Interesting Letter Regarding the Agudath 
Israel Educational Institutions in Eretz Israel, 
by Rebbe Yekutiel Yehuda Halberstam of Sanz-
Klausenburg, the Shefa Chaim – To Rabbi 
Menachem Porush – Williamsburg, 1952
Letter of guidance regarding the Agudath Israel 
educational institutions in Eretz Israel, by R. 
Yekutiel Yehuda Halberstam of Sanz-Klausenburg, 
addressed to R. Menachem Porush in Jerusalem. 
[Williamsburg], Elul 1952.
Typewritten, with the rebbe's handwritten signature.
In his letter, the rebbe supports the decision to found 
Yiddish-speaking institutions, and objects to the 
trend of Ashkenazic children using the Sephardic 
pronunciation. He encourages R. Porush to obtain 
independent funding for the institutions in Eretz 
Israel. 
The letter was printed in Likutei Shefa Chaim, with 
the omission of the name of the recipient and several 
other words. 
Rebbe Yekutiel Yehuda Halberstam of Sanz-
Klausenburg (1904-1994), author of Shefa Chaim, 
was one the leading post-Holocaust builders of 
Orthodox Jewry. He founded the Sanz communities 
and institutions in the United States, Jerusalem and 
Netanya, including the Laniado hospital. 
[1] leaf. 28 cm. Good condition. Stains. Folding 
marks. Inscriptions. Filing holes (with damage to one 
character).

Opening price: $500
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של  בכתב-ידו  בדברי-תורה  ארוך  מכתב   .323
הלברשטאם  יהודה  יקותיאל  רבי  האדמו"ר 
מצאנז-קלויזנבורג, בעל ה"שפע חיים" - מכתב 
- "כדרכי אבוה"ק בהתמדת התורה  שלא נדפס 

בלימוד גפ"ת וחסידות ומוסר" - נתניה, תש"כ

בתי  בניית  בענייני  עמודים(,  )ארבעה  ארוך  תורני  מכתב 
כנסיות ובתי מדרשות, בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר 
רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג. נתניה, 

אייר תש"כ ]1960[.
עוסק  המכתב  שבירושלים.  צאנז  וחסידי  רבני  אל  נכתב 
יתפללו  העיר  בני  שכל  כדאי  האם  הפוסקים  במחלוקת 
בבית כנסת אחד, או שכדאי לבנות מקומות לימוד ותפילה 
נוספים. בתשובתו מבאר האדמו"ר את שיטת זקנו ה"דברי 
סימן  חיים,  אורח  ב,  חיים,  )דברי  בעניין  מצאנז  חיים" 
אגדה  חידושי  עם  הלכה  חידושי  משולבים  במכתב  כא(. 
וחסידות. את מכתבו מסיים האדמו"ר בדברי חיזוק: "אבקש 
ולרומם כבוד שמים באיגוד  ולגדל  ידידיי אנ"ש לחזק  כל 
הקדושים[  ]=אבותי  אבוה"ק  כדרכי  שמים  לשם  וכינוס 
רש"י  פירוש  עם  ]=גמרא  גפ"ת  בלימוד  התורה  בהתמדת 
הס"א  נגד  התחזקות  עיקר  שבזה  ומוסר,  וחסידות  ותוס'[ 
צד  מכל  העומדים  הרעים  והכוחות  אחרא[  ]=הסטרא 
לבלוע ח"ו שארית קדושת ישראל בהנסיונות המרים של 

הרגעים האחרונים של עקבתא דמשיחא...".
יהודה  יקותיאל  רבי  מצאנז-קלויזנבורג  האדמו"ר 
איש  האדמו"רים,  מגדולי  )תרס"ד-תשנ"ד(,  הלברשטאם 
ורב-פעלים.  תורה  מרביץ  מפורסם,  וצדיק  גאון  קדוש, 
בחמישים השנים  ועולם החסידות  עולם התורה  ממקימי 

רבי  )בן  רודניק  אב"ד  הלברשטאם  צבי  רבי  בן  השואה.  שלאחר 
ברוך מגורליץ בן ה"דברי חיים" מצאנז(. בזיווגו הראשון היה חתן 
"עצי חיים" רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגט.  האדמו"ר בעל 
לאחר השואה בה נספו אשתו וכל צאצאיו, נשא בזיווג שני את בתו 
של רבי שמואל דוד אונגר אב"ד נייטרא. מצעירותו נודע כאיש קדוש 
מופלג ביראת שמים, גאון מופלג, בקי בכל הש"ס ודברי הפוסקים. 
ובעודו  שלו,  האלוקים  צלם  את  מאודו  בכל  שמר  השואה  בימי 
עובד במחנות הצוררים, המשיך את עבודתו בקודש במסירות נפש 
על-אנושית עם כל דקדוקי ההלכה. לאחר השואה התנער מעפר 
והלהיב מחדש את שלהבת היהדות במחנות העקורים בגרמניה. 

הקים במחנות את מוסדות הרבנות, בתי כנסיות, מטבחים כשרים 
הדת  עניני  את  לחזק  למחנה  ממחנה  נוסע  והיה  תורני,  וחינוך 
ניצולי  הפליטה"  "שארית  של  השבורים  הלבבות  את  ולעודד 
השואה. לאחר מכן נסע לארה"ב, ובשנת תש"כ עלה לארץ ישראל 
והתיישב בנתניה. הקים את הקהילות הגדולות של חסידות צאנז 
וחסד.  תורה  ומוסדות  ישיבות  ובהם  ונתניה,  ירושלים  בארה"ב, 
בקרית-צאנז בנתניה הוקם על ידו בית החולים "לניאדו", המתנהל 
עד היום על-פי הוראותיו. בשנותיו האחרונות הקים את "מפעל 
הש"ס" העולמי, לעריכת מבחנים חודשיים ללימוד הש"ס על-ידי 

אלפי לומדי-תורה בכל העולם.

הספרים  סדרות  נדפסו  וחסידות,  תורה  ובדברי  בהלכה  מתורתו 
כרכים.  שבעה  יציב"  "דברי  ושו"ת  תורה"  "דברי  חיים",  "שפע 
בניו ממשיכי דרכו, הם האדמו"רים מקלויזנבורג שליט"א בנתניה 

ובארה"ב.
של  רשמי  מכתבים  נייר  כתובים(,  עמודים  )ארבעה  דף   ]2[

האדמו"ר. 27.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים. סימני קיפול.

פתיחה: $1000 
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323. Lengthy Letter of Torah Thoughts Handwritten by Rebbe Yekutiel 
Yehuda Halberstam of Sanz-Klausenburg, the Shefa Chaim – Unpublished 
Letter – Netanya, 1960
Lengthy Torah letter (four pages), regarding the building of synagogues and Batei 
Midrash, handwritten and signed by Rebbe Yekutiel Yehuda Halberstam of Sanz-
Klausenburg. Netanya, Iyar 1960.
Addressed to the Sanz rabbis and Chassidim in Jerusalem. The letter discusses the 
halachic question of whether it is preferable that everyone pray in one synagogue, 
or that several locations for prayer and study be established. In his letter, the rebbe 
clarifies the position of his ancestor, the Divrei Chaim of Sanz on this matter, and 
concludes with words of encouragement and inspiration. 
Rebbe Yekutiel Yehuda Halberstam of Sanz-Klausenburg (1904-1994), author of 
Shefa Chaim, was one the leading post-Holocaust builders of Orthodox Jewry. He 
founded the Sanz communities and institutions in the United States, Jerusalem 
and Netanya, including the Laniado hospital. 
[2] leaves (four written pages), official stationery of the rebbe. 27.5 cm. Good 
condition. Creases. Folding marks.

Opening price: $1000

324. אוסף מכתבים וקבלות - שנשלחו אל האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג, בעל ה"שפע חיים"
ואנשי מעשה, שנשלחו אל  ואדמו"רים, חסידים  וקבלות חתומות, מרבנים  גדול של מכתבים  אוסף 

האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם. ארץ ישראל, שנות התש"י בקירוב.
מכתבים מהרבנים והאדמו"רים: הרה"צ המקובל רבי יהודה צבי ברנדווין, חתנו של בעל "הסולם" 
ואדמו"ר מסטרטין. · הגאון רבי בעריש זאלץ, מרבני צפת. · הגאון רבי שמואל מאיר הולנדר, מרבני 
צ'רנוביץ וארה"ב. · מכתב בחתימות רבי אריה ליב שפירא, הגאון רבי ישראל יצחק רייזמן והגאון 
רבי פנחס עפשטיין ראב"ד "העדה החרדית". · הרה"צ רבי יחיאל לאבין מזידיטשוב ומאקאווא, חותנו 

]בזיוו"ש[ של האדמו"ר רבי אהרן רוקח מבעלז. · ועוד.
פתקאות עם מכתבי אישור על קבלת כספים מהאדמו"ר, בחתימות: הרה"צ רבי "מרדכי בהרב ג"מ 

גולדמן" - האדמו"ר מזוויעהל . · הרבנית רעכל טברסקי ]בתו של האדמו"ר רבי ישעיה הלברשטאם 
הלברשטאם  ליפשיץ  שרגא  יחזקאל  רבי  האדמו"ר   · מצאנז[.  חיים"  ה"דברי  של  ונכדתו  מטשחויב, 
מסטראפקוב. · הגאון רבי יוסף אדלר, הרב מטורדא. · הרה"צ רבי יחיאל לאבין מזידיטשוב ומאקאווא, 
]האדמו"ר  לאבין  צבי  נפתלי  רבי  הרה"צ   · מבעלז.  רוקח  אהרן  רבי  האדמו"ר  של  ]בזיוו"ש[  חותנו 
· הרה"צ רבי  · הרה"צ רבי אהרן אריה לייפער האדמו"ר מטמשווער.  מזידיטשוב, ארצות הברית[. 

אלעזר בריזל. · הגאון רבי משה הלברשטאם, בן האדמו"ר מטשקאווא. · ועוד.
7 מכתבים ארוכים, ו-16 פתקאות - מכתבים של אישורי קבלת כספים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $600 
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324. Collection of Letters and Receipts – Sent to Rebbe Yekutiel 
Yehuda Halberstam of Sanz-Klausenburg, the Shefa Chaim
Large collection of letters and receipts for donations, from rabbis, rebbes 
and chassidim, addressed to Rebbe Yekutiel Yehuda Halberstam of Sanz-
Klausenburg. Eretz Israel, ca. 1950s.
The writers of the letters include: R. Yehuda Tzvi Brandwein, son-in-law 
of the Baal HaSulam and rebbe of Stretin; R. Berish Salz, rabbi in Safed; 
R. Yechiel Labin of Zidichov and Makova, father-in-law of Rebbe Aharon 
Rokeach of Belz; and others.
The receipts are signed by: Rebbe Mordechai Goldman of Zhvil; Rebbetzin 
Rechel Twersky, granddaughter of the Divrei Chaim; Rebbe Yechezkel 
Shraga Lipschitz Halberstam of Stropkov; Rebbe Aharon Aryeh Leifer of 
Tomashov; and others. 
7 lengthy letters, and 16 receipts. Size and condition vary.

Opening price: $600

יהודה הלברשטאם  יקותיאל  רבי  - שנשלחו אל האדמו"ר  325. ששה מכתבי אדמו"רים 
מצאנז-קלויזנבורג, בעל ה"שפע חיים"

ששה מכתבי רבנים ואדמו"רים - שנשלחו אל האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם. 
ארץ ישראל, שנות התש"י בקירוב.

· מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי "משה יחיאל הלוי" עפשטיין, האדמו"ר מאוז'רוב. תל אביב. · 
מכתב המלצה בחתימת הרה"צ רבי יונה יצחק לעפקוביץ, ראש ישיבות חתם סופר. בשולי הדף כחמש שורות 
בכתב יד-קדשו וחתימתו של גאב"ד פרשבורג, הגאון רבי עקיבא סופר - "הק' עקיבא בהג' מהרשב"ס זצ"ל". 
· שני מכתבים מהאדמו"ר מספינקא-ירושלים, הרה"צ רבי יוסף מאיר כהנא. אחד מן המכתבים על גבי אגרת 
אוויר, עם הזמנה מודפסת לנישואי בנו האדמו"ר רבי אלטר אליעזר. · שני מכתבים מהאדמו"ר מספינקא - בני 

ברק - הרה"צ רבי נחמן כהנא "מלפנים ראב"ד בקלוזנבורג - אב"ד בני ראם".
6 מכתבים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. קרע חסר במרכז אחד המכתבים מהאדמו"ר רבי יוסף מאיר 

כהנא מספינקא-ירושלים.

פתיחה: $800 
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325. Six Rabbinical Letters – Addressed to Rebbe Yekutiel Yehuda 
Halberstam of Sanz-Klausenburg, the Shefa Chaim
Six letters from rabbis and rebbes, addressed to Rebbe Yekutiel Yehuda Halberstam 
of Sanz-Klausenburg. Eretz Israel, ca. 1950s.
· Letter handwritten and signed by Rebbe Moshe Yechiel HaLevi Epstein of 
Ozharov. Tel Aviv. · Letter of recommendation signed by R. Yonah Yitzchak 
Lefkowitz, dean of the Chatam Sofer yeshivot. With five lines handwritten and 
signed by R. Akiva Sofer, head of the Pressburg Beit Din. · Two letters from Rebbe 
Yosef Meir Kahana of Spinka-Jerusalem. · Two letters from Rebbe Nachman 
Kahana of Spinka – Bnei Brak.
6 letters. Size and condition vary. Overall good condition. Open tear to middle of 
one letter from Rebbe Yosef Meir Kahana of Spinka-Jerusalem.

Opening price: $800

326. מכתב מעניין מהאדמו"ר רבי חיים מאיר הגר מויז'ניץ - אל אחיו האדמו"ר רבי 
ברוך הגר מסערט-ויז'ניץ - הצעה לסגנון המוזיקה בחתונת בתו היחידה

מכתב )13 שורות( בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר מויז'ניץ רבי חיים מאיר הגר. ]קרית ויז'ניץ, בני 
ברק[, "ד' תצא" ]ח' אלול תשט"ז 1956[. יידיש.

עוסק  המכתב  מסערט-ויז'ניץ.  האדמו"ר  הגר  ברוך  רבי  אחיו  אל  לחיפה  שנשלח  משפחתי  מכתב 
בהכנות לקראת נישואי בתו היחידה של רבי ברוך ]שנישאה בי"ד אלול תשט"ז עם הגאון רבי אליהו 
שטרנבוך ראב"ד אנטוורפן[. בתחילת המכתב הוא פונה אליו בחביבות רבה: "זיסער ברודער שליט"א" 
]אחי המתוק שליט"א[, ובסיום המכתב הוא חותם בברכת: "זיי געזונד ]תהיה בריא[, אחיך אוהבך, 

חיים מאיר". 
פנים"  וה"משוררים", ה"קבלת  )ה"מוזיק"  רבי חיים מאיר בתכנון סדרי החתונה  דן האדמו"ר  במכתב 
וה"מצוה טאנצין"(. בתוך הדברים הוא מעלה זכרונות מחתונות שנערכו בעבר במשפחתם, בהן החתונה 
שהיתה "אין גרוו"ד" ]בעיר גרוסוורדיין[, והוא מציע: "ס' זאל זיין מיליטער מוזיק אזוי ווי איך האב גיהאט 
אין גרוו"ד... לאמיר הערין עפיס רעכטס נישט נאר טרערקאליך" ]=שתהיה מוזיקה צבאית )מארשים( 

כמו שהיה אצלי בגרוסוורדיין... הבה ונקשיב למשהו אמיתי ולא רק מוזיקה נוגה ומעציבה[.
של  מקומו  וממלא  השני  בנו  )תרמ"ח-תשל"ב(,  חיים"  "אמרי  בעל  הגר  מאיר  חיים  רבי  האדמו"ר 
לגרוסוורדיין.  שב  השואה  ולאחר  ההריגה,  מגיא  נמלט  תש"ד  בשנת  מויז'ניץ.  ישראל"  ה"אהבת 
באלול תש"ז עלה לארץ והקים את קרית ויז'ניץ בבני ברק, שיקם מחדש את חסידות ויז'ניץ ובנה את 
מוסדותיה. ממנהיגי היהדות החרדית בארץ וחבר מועצת גדולי התורה של "אגודת ישראל". דברי 

תורתו נאספו בסדרת הספרים "אמרי חיים".
אחיו הצעיר, מקבל המכתב: האדמו"ר רבי ברוך הגר מסערט-ויז'ניץ )תרנ"ה-תשכ"ד(, בנו הרביעי של 
ה"אהבת ישראל" מויז'ניץ. כיהן ברבנות משנת תרפ"ג. בשנת תרצ"ו הוכתר כאדמו"ר בעיר סערט. 
בשנת תש"ז עלה לחיפה, בה הקים מחדש את בית מדרשו ומוסדות הקהילה, הקיימים עד היום לשם 
ולתפארה בחיפה ובערים נוספות. עם השנים הקים את קרית "רמת ויז'ניץ" בחיפה. חבר מועצת גדולי 

התורה של "אגודת ישראל".
13.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קמטים וסימני קיפול. X19-1[ דף, נייר מכתבים רשמי. כ[

מצורפת מעטפת הדואר המקורית, קרועה מעט וללא בולים.

פתיחה: $500 

326. Interesting Letter from Rebbe Chaim Meir Hager of Vizhnitz – To His 
Brother Rebbe Boruch Hager of Seret-Vizhnitz – Suggestion of the Style of 
Music to be Played at the Wedding of His Only Daughter
Letter (13 lines) handwritten and signed by Rebbe Chaim Meir Hager of Vizhnitz. 
[Kiryat Vizhnitz, Bnei Brak, 8th Elul 1956]. Yiddish.
A warm letter, addressed to his brother Rebbe Baruch Hager of Seret-Vizhnitz, 
in Haifa. The letter discusses the preparations for the upcoming wedding of R. 
Baruch's only daughter. R. Chaim Meir reminisces about weddings their family 
had celebrated in Grosswardein (Oradea), and suggests that just like then, march 
music should be played at the upcoming wedding.
Rebbe Chaim Meir Hager, the Imrei Chaim of Vizhnitz (1888-1972), second son 
and successor of the Ahavat Yisrael of Vizhnitz. Rebuilt the Vizhnitz Chassidut in 
Eretz Israel after the Holocaust. 
His younger brother, recipient of the letter, Rebbe Baruch Hager of Seret-Vizhnitz 
(1895-1964), rebbe in Seret. Established Ramat Vizhnitz in Haifa, where he led his 
court. 
[1] leaf, official stationery. Approx. 19 X 13.5 cm. Good condition. Stains, creases 
and folding marks.
Original envelope enclosed, slightly torn, without postage stamps. 

Opening price: $500
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327. Letter from the Yeshuot Moshe, Rebbe of 
Vizhnitz 
Letter signed by Rebbe Moshe Yehoshua Hager of Vizhnitz. 
St. Moritz (resort town in Switzerland), Av 1984.
Addressed to the Vaad Kehillat Vizhnitz in Bnei Brak. The 
leaf begins with a letter from the rebbe's attendant, R. Tzvi 
Feivish Miller, in the name of the rebbe, and continues 
with a letter (5 lines) from the rebbe, in which he blesses 
them with much success in their activities on behalf of the 
community and Torah study. 
Rebbe Moshe Yehoshua Hager, the Yeshuot Moshe of 
Vizhnitz (1916-2012), son and successor of R. Chaim Meir 
Hager, the Imrei Chaim of Vizhnitz
[1] leaf, official stationery. 27.5 cm. Good condition. Folding 
marks. Minor tear to fold (repaired with tape).

Opening price: $300 

"ישועות  בעל  מויז'ניץ  מהאדמו"ר  מכתב   .327
משה"

יהושע  רבי משה  מויז'ניץ  ידו של האדמו"ר  מכתב בחתימת 
הגר. סט' מוריץ )עיירת נופש בשווייץ(, אב תשד"ם ]1984[.

מכתב  הדף  בראש  ברק.  בבני  ויז'ניץ  קהילת  ועד  אל  נשלח 
הקודש".  בפקודת  "הכותב  מילר  פייביש  צבי  רבי  המשב"ק 
בהמשך הדף מכתב )5 שורות( מהאדמו"ר בו נכתב: "אהוביי 
ידידיי ועד הקהלה דקרית וויזניץ. נהניתי ממכתבכם המבשר 
ולמען  הקהלה  לטובת  ממשיות  בפעולות  שהתחלתם  טוב 
דשמיא  סייעתא  לכם,  יעזור  הטוב  ה'  בפרט...  התורה  לימוד 
בכל שטח פעולותיכם, לטובה ולברכה, להרבות כבוד שמים, 
כבוד התורה והחסידות, לעשות נח"ר להבוית"ש... הק' משה 

יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה".
האדמו"ר רבי משה יהושע הגר בעל "ישועות משה" )תרע"ו-

תשע"ב(, בנו וממלא מקומו של האדמו"ר מויז'ניץ רבי חיים 
מאיר הגר בעל "אמרי חיים". שימש כרב בעיירה ווילחוביץ. 
עלותו  עם  לארץ.  ועלה  ההריגה  מגיא  נמלט  תש"ד  בשנת 
נתמנה לראש ישיבת ויז'ניץ ובתפקיד זה סייע לאביו בביסוס 
תשל"ב  בשנת  אביו  פטירת  לאחר  ויז'ניץ.  חסידות  והרחבת 
העדה  את  הנהיג  שנה  כארבעים  ובמשך  כסאו  על  עלה 
פסק  שלא  גדול  כמתמיד  נודע  ויז'ניץ.  חסידי  של  הגדולה 
ל"טישים"  מופלא.  ה'  ועובד  קדוש  וכאיש  מגירסא,  פומיה 
נהרו רבים שבאו להתחמם מאשו הבוערת וממתיקותו  שלו 
הוויז'ניצאית שסחפה ורוממה את הקהל. משנת תשמ"ט כיהן 
כנשיא מועצת גדולי התורה של "אגודת ישראל". משיחותיו 
תשעה  משה",  "ישועות  הספרים  סדרת  נדפסו  וממכתביו 
הם  בניו  פסחים.  מסכת  על  משיעוריו  אסופה  ובהם  כרכים, 
ורבי מנחם מנדל הגר  ישראל הגר שליט"א  רבי  האדמו"רים 
האדמו"ר  שליט"א,  מסקווירא  האדמו"ר  הם  חתניו  שליט"א. 
ורבי  שליט"א  מסאטמר  מהר"א  האדמו"ר  שליט"א,  מבעלז 

מנחם ארנסטר שליט"א ראש ישיבת ויז'ניץ.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 27.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. 

קרע קל באחד הקפלים )מודבק בנייר דבק(.

פתיחה: $300 

328. הזמנות לנישואין - האדמו"ר מבעלז שליט"א
שלושה דפים - הזמנות לנישואין - האדמו"ר מבעלז שליט"א:

· הזמנה מטעם "ועד חסידי בעלזא", לנישואי "החתן הבחור 
 - שליט"א"  רוקח  דוב  יששכר  הרב  בנש"ק  החו"ב  המופלג 

האדמו"ר מבעלז שליט"א. אדר א' תשכ"ה ]1965[. 
· דף מצורף להזמנה בהדפסת סטנסיל, ובו סדרי החתונה, כפי 

שנקבעו ע"י "הועדה המסדרת". 
בנו-יחידו  לנישואי  רוקח,  דוב  ישכר  רבי  האדמו"ר  הזמנת   ·
הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א. ירושלים, אב תשנ"ג ]1993[.

כבוד קדושת האדמו"ר מבעלז, רבי ישכר דוב רוקח שליט"א, 
שנהרגו  בעלז  אדמו"רי  משפחת  צאצאי  מכל  היחיד  הנצר 
בשואה. חסידות בעלז שמרה את "יורש העצר" וגידלה אותו 
להנהיג את העדה. לאחר  ראוי  עד שהיה  ובחסידות  בתורה 
ה"אמרי  בעל  האדמו"ר  נכדת  עם  תשכ"ה,  בשנת  נישואיו 
חיים" מויז'ניץ )בתו של האדמו"ר רבי משה יהושע הגר, בעל 
בשנת  לאדמו"ר  דוב  ישכר  רבי  הוכתר  משה"(,  ה"ישועות 

תשכ"ו בהיותו בן 18 שנה.
דודו, האדמו"ר הקדוש רבי אהרן רוקח מבעלז, איבד בשואה 
ונכדיו. גם אחיו, הרב הקדוש  בניו  את כל משפחתו, אשתו, 
מבילגורייא, רבי מרדכי רוקח, איבד בשואה את כל משפחתו. 
לאחר השואה נישא רבי מרדכי שנית ובשנת תש"ח נולד לו 
בנו רבי יששכר דוב. הרב מבילגורייא נפטר בשנת תש"ט ואחיו 
האדמו"ר רבי אהרן נפטר בשנת תשי"ז. זקני החסידים הועידו 
לאדמו"רות את הנצר היחיד לבית בעלז, שהיה אז בן תשע 
שנים בלבד]![. הם העמידו לו מחנכים מעולים שגידלו ורוממו 
את הנער היתום. "ועד חסידי בעלזא" גם ניהלו והחזיקו את 
ישיבות ומוסדות בעלז במשך כעשר שנים, עד להכתרתוו של 
התפתחה  בעלז  חסידות  תשכ"ו.  בשנת  שליט"א  האדמו"ר 
הגדולות  החסידויות  לאחת  שליט"א  הנהגת האדמו"ר  תחת 
מוסדות  ומאות  חסידים  משפחות  אלפי  היום  ומונה  בעולם, 

תורה ותפילה.
3 דפים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

פתיחה: $300 
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328. Wedding Invitations – Current Belzer Rebbe
Three leaves – wedding invitations – current Belzer rebbe:
· Invitation issued by the Vaad Chassidei Belz for the wedding of R. 
Yissachar Dov Rokeach, current Belzer rebbe. Adar I 1965.
· Mimeographed leaf enclosed with invitation – wedding program.
· Invitation from Rebbe Yissachar Dov Rokeach of Belz for the wedding of 
his only son, R. Aharon Mordechai. Jerusalem, Av 1993.
3 leaves. Size varies. Overall good condition.

Opening price: $300 

329. תשובה הלכתית מאת רבי משה נתן נטע למברגר גאב"ד מאקווא, בעל "עטרת משה" - 
נכתבה אל האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל טברסקי ממכנובקה - בעניין כשרות תפילין 
שכתבם רבי צבי הירש, הסופר של מרן הבעש"ט - ברכה לכתיבה וחתימה טובה - קריית-

אתא, תש"ל 

מכתב תשובה ארוך בהלכות תפילין, מאת רבי משה נתן נטע למברגר גאב"ד מאקווא - קרית-אתא, אל האדמו"ר 
רבי אברהם יהושע העשיל טברסקי ממכנובקה - בני-ברק. קרית-אתא, אלול תש"ל ]1970[. 

שלושה דפים מודפסים במכונת כתיבה )מצדם האחד(. בסיום המכתב חתימת יד קדשו של גאב"ד מאקווא, 
בתוספת בקשה לתפלה ומספר מילים בכתב-יד קדשו: "בכל הכבוד קדם כ"ק שי' ]=לפני כבוד קדושתו שיחיה[, 
משה נתן נטע ב']ן[ מרים יוטא למברגר עכב"ב לכוח"ט ברו"ג וכט"ס ]=עם כל בני ביתי לכתיבה וחתימה טובה 

ברוחניות וגשמיות וכל טוב סלה[".
- סופרו של ה"בעל שם  התשובה עוסקת בעניין חשש שנולד בפרשיות התפילין שכתב רבי צבי הירש סופר 
טוב": "הפרשה מתפש"ר ]=מתפילין של ראש[ שהם כתי"ק הרה"ח הצדיק מהר"צ מספרא דוקני ]=מהסופרים 
טברסקי  ראי"ה  האדמו"ר  קדושת  ]=כבוד  כ"ק  אשר  זמן  זה  ואשר  זי"ע,  הבעש"ט  העולם  מאור  הדייקנים[ 
ממכנובקה[ חושש על השי"ן בריש פ']רשת[ שמע, שיש קצת הפסק בקו הימיני בין הראש והקו, וכפי הנראה 
בהפסק זו לא נשאר רושם ממש מהדיו". בתשובתו מאריך בראיות ונימוקים שונים להכשיר את התפילין של 
רבי צבי הירש סופר. לקראת סיום תשובתו הוא כותב: "ובפרט בפרשיות מכתי"ק של אדם גדול כני"ד ]=כנידון 
דידן[... ומזה סמך לבי בענ"ד למצא טעמים להעמידם בכשרותן. נא יתן עיניו הטהורים על דברי, ואם יסכים 
עמנו יניחם בברכה לאורך ימי"ט עביג"צ ]=ימים טובים עד ביאת גואל צדק[". את תשובתו מסיים הרב ממאקווא 
בברכה לאדמו"ר ממכנובקה: "ואכפיל ברכתי לשנה הנכנסת לכוח"ט בספשצ"ג לחשוכ"ט ]=לכתיבה וחתימה 
טובה בספרן של צדיקים גמורים לחיים שלום וכל טוב[, בימי הזכרון הבע"ל ]=הבאים עלינו[ יעלה זכרוננו לטובה 

בתפילתו הט']הורה[ לכוח"ט בברגו"נ וכט"ס ]=לכתיבה וחתימה טובה בבריאות גוף ונפש וכל טוב סלה[".
בהקדמתם לשו"ת "עטרת משה" כותבים בני המחבר )יורה דעה, חלק א( שאביהם החשיב מאד את תשובותיו 
שכתב ביגיעה גדולה, ואף ראה בהן מליצי יושר שיעמדו לו לזכות ביום הדין. לעתים אף היה מוסיף על תשובותיו 
את שמו לטובה ולברכה. על התשובה שלפנינו מספרים בניו בהקדמה: "בערב ראש השנה כעלות השחר, לפני 
הסליחות, עסק לגמור בירור הלכה, תשובה ארוכה למרן אדמו"ר הה"ק ממחנובקא זצללה"ה זי"ע בקשר ]ל[צורת 

אותיות, שנכתבה על ידי סופר מצדיקי קמאי, עמל בכל כוחו על פי ברוריו, ובכדי להצדיק הצדיק".
הגאון הצדיק רבי משה נתן נטע למברגר גאב"ד מאקווא, בעל ה"עטרת משה" )תרס"ט-תשמ"ג(, היה תלמיד 
מובהק של הגאון רבי שמעון גרינפלד - המהרש"ג. קיבל בחסידות מאת האדמו"ר רבי שלום אליעזר מראצפרט 
)בנו של ה"דברי חיים"(. בשנת תרצ"ו התמנה לרבה של מאקווא )Makó, הונגריה(, שם הרביץ תורה לתלמידיו 
עבד  טרזיינשטט  במחנה  שהותו  בתקופת  נפש.  במסירות  בתורה  עסק  השואה  בתקופת  שבראשותו.  בישיבה 
ועל  היומי,  הלחם  קצבת  של  התלושים  גבי  על  כתב  ההיא  בתקופה  ואגדה  בהלכה  חידושיו  את  במאפיה. 
פתקאות שמצא ברחוב. במשך חמשה חודשים )אב תש"ד-כסלו תש"ה( עבד בעבודות כפייה בחטיבת עצים 
לאחר  גולה".  "כלי  בקונטרס  בזכרונותיו  מספר  הוא  ההם  הקשים  הימים  מאורעות  על  לווינה.  סמוך  במחנה 
המלחמה שב למאקווא כדי לשקם את הקהילה שחרבה. בכסלו תשי"ב עלה לארץ ישראל, ובעצת ה"חזון איש" 
והאדמו"רים רבי אהרן מבעלז וה"בית ישראל" מגור התיישב בקרית-אתא, שם הקים את ישיבתו "נחלת משה", 
ובה העמיד תלמידים רבים. תשובותיו בהלכה וחידושיו על הש"ס, הפרשיות והמועדים, נדפסו בסדרת ספריו 

"עטרת משה", 19 כרכים.
התשובה שלפנינו נדפסה בספר השו"ת שלו "עטרת משה", חלק א, אורח חיים, סימן ט, אך בהשמטת המילים 

שנוספו בסוף התשובה בכתב-יד.
]3[ דפים )מודפסים במכונת כתיבה בצדם האחד(. 32.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי רב. קרעים בשוליים 

ובחלק מסימני הקיפול, עם פגיעה בטקסט. 

פתיחה: $300 
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329. Halachic Responsum by R. Moshe Natan Nota Lemberger Rabbi of Makova, Author of Ateret Moshe – Addressed to Rebbe Avraham Yehoshua Heshel 
Twersky of Machnovka – Regarding the Validity of Tefillin Scribed by Rabbi Tzvi Hirsh, Sofer of the Baal Shem Tov – Blessings for the New Year – Kiryat 
Ata, 1970
Lengthy responsum letter on the laws of Tefillin, by 
R. Moshe Natan Nota Lemberger, rabbi of Makova-
Kiryat Ata, addressed to Rebbe Avraham Yehoshua 
Heshel Twersky of Machnovka-Bnei Brak. Kiryat Ata, 
Elul 1970.
Three leaves (typewritten on one side). The letter 
concludes with the signature and several words 
handwritten by R. Moshe Natan Nota Lemberger, 
containing a request that the rebbe of Machnovka 
pray for him and his family for a good year. 
The responsum discusses a concern about the validity 
of one letter in the head-tefillin written by R. Tzvi 
Hirsh Sofer, scribe of the Baal Shem Tov, which were 
in the possession of Rebbe Avraham Yehoshua Heshel 
Twersky of Machnovka. R. Lemberger offers various 
reasons to render the tefillin valid, and concludes his 
responsum with blessings for the new year.
R. Moshe Natan Nota Lemberger, Rabbi of Makova-
Kiryat Ata (1909-1983), author of Ateret Moshe. Rabbi 
of Makova (Makó, Hungary) from 1936, he rebuilt 
the community there after the Holocaust, eventually 
immigrating to Eretz Israel where he settled in Kiryat 
Ata and established a yeshiva there. 
This responsum was published in his Responsum 
Ateret Moshe, with the omission of the handwritten 
words added at the end of the letter.
[3] leaves (typewritten on one side). 32.5 cm. Fair 
condition. Stains and significant wear. Tears to 
margins and to some folds, affecting text.

Opening price: $300
329a329b
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330. כתב-יד )"ביכל" חב"די( - מאמרי האדמו"ר ה"צמח צדק" מליובאוויטש
כתב-יד )"ביכל" חב"די(, כתיבת סופר, העתקת מאמרי האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון - ה"צמח 

צדק" מליובאוויטש. ]מאמרים שנאמרו בין השנים תקצ"ז-תרכ"ה 1837-1865[.
נ"ע  "מאדמו"ר  )קלא/1(;  תרכ"א"  בשנת  "בשבועות  בכותרות:  תאריכים  מופיעים  מאמרים  במספר 
שנת ברכ"ה וישועה" ]=תרכ"ד[ )קמג/1(; "בס"ד פ' שופטי']ם[ תרכ"ה" )קפז/1(; "שנת תקצ"ז" )רסא/1(.

]1[ שלה, ]20[ דף. רוב הדפים כתובים משני צדיהם. סה"כ כ-640 עמ' כתובים. 22 ס"מ. נייר איכותי. 
מצב טוב-בינוני. בלאי וכתמים, נזקי עש קלים. כריכה מקורית, בלויה, קרועה ופגומה )כריכה קדמית 

מנותקת(.

פתיחה: $600 

330. Manuscript (Chabad "Bichel") – Discourses of the Tzemach Tzedek 
of Lubavitch
Manuscript (Chabad "bichel"), written by a scribe, transcript of the discourses 
of Rebbe Menachem Mendel Schneersohn – the Tzemach Tzedek of Lubavitch. 
[Discourses delivered in 1837-1865].
Some of the discourse are dated.
[1], 335, [20] leaves. Most leaves written on both sides. Altogether approx. 640 
written pages. 22 cm. High-quality paper. Good-fair condition. Wear and stains, 
minor worming. Original binding, worn, torn and damaged (front board detached).

Opening price: $600

Chabad – Manuscripts and Lettersחסידות חב"ד - כתבי יד ומכתבים
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ועוז כי תשיבו את הגזילה... הסירו מסוה הקסם אשר שמתם על עיני כבוד האדמו"ר מגור שליט"א, 
יופקחו נא עיניהם כי ישובו אל משמרת כהונתם בתום ועוז, כאשר הלכו כ"ק אבותיהם הק' זי"ע...".

למיטב ידיעתנו, המכתב לא נדפס מעולם. 
]7[ דפים. 29 ס"מ. נייר דק. מצב טוב. כתמים ובלאי. סימני חלודה מאטבי נייר. בחלק מהעמודים דהה 

הדיו. סימני קיפול.

פתיחה: $1000

ביקורת   - מעולם  פורסם  הריי"ץ, שלא  האדמו"ר  מאת  חריף  פולמוסי  מכתב   .331
יוסף"  וה"תפארת  מגור  אמת"  ה"אמרי  האדמו"רים  של  ושיטתם  דרכם  על  חריפה 
מראדזין בהנהגת הציבור החרדי בפולין לאחר מלחמת העולם הראשונה - ביקורת 
חריפה על עסקני "אגודת ישראל" שבגרמניה - סקירה היסטורית על יהדות גרמניה 
מסמך   - התר"ס-תר"פ  בשנות  בפולין  הפנים-חרדית  הפוליטיקה  על  מידע  פרטי   -

היסטורי מרתק - רוסטוב, תרפ"ג 

 - מנהיגיה  על  שבפולין,  ישראל"  "אגודת  על  חריפה  ביקורת  ובו  עמודים(   7( ארוך  פולמוסי  מכתב 
הריי"ץ   - שניאורסון  יצחק  יוסף  רבי  האדמו"ר  מאת  עסקניה,  ועל  ומראדזין,  מגור  האדמו"רים 

מליובאוויטש, אל הרב ד"ר פנחס כהן אב"ד אנסבך. ]רוסטוב[, תרפ"ג ]1923[. 
בסופו(.  חסר  כמה  לנו  ידוע  )לא  סיום  ללא  )בצדם האחד(,  כתיבה  במכונת  מודפסים  דפים,  שבעה 
המכתב ממוען אל "כבוד ידידי הרב הנכבד... מוהר"ר פנחס הכהן שי' המכונה ד"ר כהן" ]יושב ראש 
הוועד הפועל של אגודת ישראל העולמית ומיוזמי התארגנות אגודת ישראל בפולין[. במכתב הנדיר 
שלפנינו מאשים האדמו"ר הריי"ץ את עסקני "אגודת ישראל" שבגרמניה שהם אלו שהביאו למהפך 
בדעותיהם של האדמו"רים ה"אמרי אמת" מגור וה"תפארת יוסף" מראדזין. במכתב טוען האדמו"ר 
כי דעותיהם של האדמו"רים הנ"ל השתנו מן הקצה אל הקצה לאחר מלחמת העולם הראשונה. הוא 
טוען כי הם הפכו לפשרנים בדעותיהם בכל הנוגע לחינוך ולהנהגת הציבור החרדי בפולין ואף מאשים 

אותם בנטייה לציונות, בעוד שלפני המלחמה הם היו מגדולי הקנאים בענייני חינוך והנהגה:
"... היום איש לא יוכל להכיר את כבוד האדמו"רים מגור ומראדזין שליט"א, כי כשפום חרטומי אשכנז 
בלהטיהם, וכבר אינם מה שהי' לפנים... והוא ]ה"אמרי אמת" מגור[ הראשון אשר נסע לרגל את הארץ 
]בשנת תרפ"א[ ולתור אותה, למען כונן שם בתי חרושת עובדי אדמה נ]ו[טעי כרמים, כמעשה הציונים 
עם חכמות  ישיבות  חול,  למודי  עם  חדרים  מיסד  במדינתו?  מגור  כבוד האדמו"ר  עושה  ממש... מה 
חיצוניות, בית מחוקקים לרבנים "מועצי התורה"... לטהר כל שיקוץ, ועוד מעט ויתנו לנו דת מגוהצת 
אשר גם שמץ של יראת שמים לא יזכר בה... ומי האיש אשר יכיר את האדמו"ר מראדזין שליט"א אשר 
התהפך כחומר חותם, האיש אשר מלפנים עמד כצור, ושלח שליח מיוחד כי דורש הוא אשר יגזרו על 
בתי הדפוס בישראל כי לא ידפסו ספרי זארגאן "ביכלעך", ויקראו חרם על הכותבים דברי חול בשפת 
על  ומתענג  בנין הארץ",  "קרן  ישראל",  "מועצי התורה", שלומי אמוני  והיום מרקד אתלת,  עבר... 

ה'חדר' הבלול מלימודי חול, והמתיבתא בחכמות חיצוני']ות[...". 
בהמשך המכתב טוען האדמו"ר באריכות שהמהפך שחל בדעותיהם של אדמו"רי פולין הוא באשמת 
עסקני "אגודת ישראל" שבגרמניה, ש"הסיתו" את האדמו"רים לשנות את דרכי הנהגתם. כהקדמה 
של  מדורו  החל  גרמניה  יהדות  על  מבטו,  מנקודת  היסטורית,  בסקירה  מאריך  הוא  אלו  לטענות 
מנדלסון. הוא מתאר את חורבנה של יהדות גרמניה בעקבות מנדלסון ותלמידיו ואת בניינה והצלתה 
ידעו  לא  אחריו  "...הבאים  האדמו"ר:  כותב  הירש  הרב  שלאחר  הדור  על  אך  הירש,  הרש"ר  בידי 
לכלכל דרכם... מיד מי יצא השגגה לא אדע, אבל שגגה היא, ותתן כתם לשיטת הרב הירש ז"ל, אשר 
לא היבול אשר אליו קוה המחולל והמיסד הרב הירש ז"ל, וכעבור חצי יובל, ולא יותר, פרח מטה 
רוסיא  יושבי  ועל פתחי אחים  ריח,  נתנו  פתח הסמדר הנצו הרמונים, חנוטי אשכנז  הילדיסהיימער, 
והדומה דופקים לאמור: ב]ו[או אחינו ברוכי ה', שלחו בניכם ובנותיכם אלינו ונלמדם דעת, למה זה 

תעמדו בחוץ...".
בהמשך מכתבו כותב האדמו"ר: "...חלילה לי אם אצדיק אתכם ]ראשי "אגודת ישראל" שבגרמניה[, 
לא אבא ברעש ורעם או בגלגל וסופת סערת מאמרים נדפסים והדומה, אבל אדרוש ואתבע בכל תוקף 

331



290

מרץ 2021

331. Unpublished Polemic Letter from Rebbe 
Rayatz – Censure of the Approach of the Imrei 
Emet of Ger and the Tiferet Yosef of Radzin 
in Leading Orthodox Polish Jewry After 
WWI – Caustic Criticism of Agudath Israel 
in Germany – Historic Review of German 
Jewry – Information on the Internal Politics 
of Orthodox Jewry in Poland, 1900s-1920s – 
Fascinating Historic Document – Rostov, 1923
A lengthy polemic letter (7 pages), containing sharp 
criticism of Agudath Israel in Poland, its leaders – 
the rebbes of Ger and Radzin, and its activists, by 
Rebbe Yosef Yitzchak Schneersohn – the Rayatz of 
Lubavitch. Addressed to Rabbi Dr. Pinchas Kohn, 
Rabbi of Ansbach and executive director of World 
Agudath Israel. [Rostov], 1923.
Seven leaves, typewritten on one side, lacking ending. 
In this rare letter, Rebbe Rayatz alleges that the Imrei 
Emet of Ger and the Tiferet Yosef of Radzin had 
turned liberal after WWI, introducing secular studies 
in the boys' schools and yeshivot, and supporting 
Zionism. He accuses the Agudath Israel activists in 
Germany of influencing the rebbes to change their 
approach in their leadership of Orthodox Jewry. The 
letter includes a review of German Jewish history, 
beginning with the times of Moses Mendelssohn, 
describing the destruction wrought by Mendelssohn 
and his followers, and the work of R. Shimshon 
Refael Hirsch in rescuing Orthodox Jewry.
To the best of our knowledge, this letter was never 
published.
[7] leaves. 29 cm. Thin paper. Good condition. Stains 
and wear. Rust stains from paper clips. Ink faded on 
some leaves. Folding marks.

Opening price: $1000

אוסף גדול של מכתבים מאת האדמו"ר הריי"ץ   .332
- ברוקלין, תש"ד-תש"ט - ברכות לראש השנה ולחג 
הפסח, וברכות רבות לבריאות ולפרנסה טובה - סיוע 
לתלמידי "תומכי תמימים" בשנחאי, גיוס כספים עבור 
צדק"  "צמח  הספרים  סדרת  הדפסת  חב"ד,  מוסדות 

בהוצאת קה"ת

אוסף מכתבים מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון - הריי"ץ 
תש"ד- ניו-יורק,  ברוקלין,  בחתימת-ידו.  חתומים  מליובאוויטש, 

ו-1  בעברית  מכתבים   2( ביידיש  מרביתם   .]1943-1948[ תש"ט 
באנגלית(.

נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר  על  מודפסים במכונת כתיבה 
הריי"ץ, וחתומים בחתימת יד קדשו "יוסף יצחק".

אלחנן  והנדבן  העסקן  אל  שנשלחו  מכתבים  עשר  שמונה   .1-18
גלזר )גלאזער(. תש"ד-תש"ז )1943-1947(.

טובות,  ושנים  ימים  לאריכות  איתנה,  לבריאות  רבות  ברכות 
ראש  לרגל  ברכות  ברווח;  ולפרנסה  בעסקים  מרובה  להצלחה 
השנה וחג הפסח, וברכות נוספות )"השם יתברך ישלח לך רפואה 
ולתת סכומים  וברכה כדי שתוכל לתת  ויעניק לך הצלחה רבה 
תש"ד;  כסלו  ט"ו   - חשובים"  יהודיים  מפעלים  לטובת  גדולים 
וישלח לך  יחזק אותך  "אני שולח לך את ברכתי שהשם יתברך 
כדי  רבה,  כראוי, בהצלחה  ולהינפש  לנוח  בידך  רפואה. שיעלה 
המטרות  את  השם  בעזרת  שתגשים  עסקיך.  את  לנהל  שתוכל 
הפילנטרופיות הטובות שלך בשמחה ובתענוג" - כ"ד אייר תש"ה; 
שלנו  החסידי  ליום-טוב  איחולים  עם  מכתבך...  את  קראתי   ..."
המוסרית  האחווה  משתקפת  היקר,  ידידי  במכתבך,  כסלו.  י"ט 
היקר,  ידידי  ימלא,  יתברך  השם  הפנימית...  החסידית  המוארת 
את כל משאלותיך, היה מבורך בגשמיות וברוחניות" - כ' כסלו 
תש"ו; "השם יתברך ישלח רפואה שלמה לאמך תחי' ויחזק את 
בריאותו של אביך שי' ואת בריאותך שלך, ויעניק לך פרנסה טובה 
בהרחבה וכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות 

וברוחניות" - כ"ז אלול תש"ו. ]יידיש[(.
רבים מהמכתבים עוסקים בעניינים ציבוריים. במכתבו מיום כ"ו 
תשרי תש"ו, מבקש האדמו"ר את סיועו של מר גלזר בהבאתם 
לארה"ב של תלמידי ישיבות "תומכי תמימים" שנמלטו במהלך 
תומכי  מישיבות  תלמידיי  מבחירי  )"מספר  לשנחאי  השואה 
בשל  שנחאי.  בעיר  עתה  נמצאים  ובווילנה  בוורשה  תמימים 
סיבוכים בקבלת הוויזות הם איחרו את האנייה האחרונה ונשארו 
ישנה  הרבה.  ופעלו  ישיבות  שם  יסדו  הם  בשנחאי.  זמן  במשך 

כעת אפשרות, בעזרת השם, דרך השתדלות חזקה בוושינגטון, 
על  לו  מודה  האדמו"ר  אחרים,  במכתבים  לכאן..."(.  להביאם 
"תומכי  )ישיבת  חב"ד  מוסדות  לטובת  ותרומותיו  נדבותיו 
חינוך"(,  לענייני  "מרכז  "בית-רבקה",  במונטריאול,  תמימים" 
ועל השתתפותו בהדפסת סדרת הספרים "צמח צדק" בהוצאת 
זו:  אודות מהדורה  נכתב  והקדושה"  "הקריאה  )בביטאון  קה"ת 
"מיזם גדול זה נעשה אפשרי הודות לתמיכה הנדיבה שהתקבלה 
גליון   ,5 כרך  ]יידיש.  שי'"  גלזר  אלחנן  הנדבן  מאת  זו  למטרה 
כותב  תש"ה  אייר  י"ט  מיום  במכתבו  תש"ה[(.  אדר  ער"ח   ,55
ואת  שלך  הנעלה  הרוחני  התענוג  את  חש  "אני  האדמו"ר:  לו 
הנשמה-שליחות  בעבודת  לי  לסייע  שלך  החזק  הרוחני  הרצון 
שלי. זה גורם לי את העונג הגדול ביותר ומקל עלי לשאת את 

העול הכבד שלי...".
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יצחק  )כנראה  יצחק  הרה"ח  אל  נשלח  טובה",  "שנה  מכתב   .19
גלזר, אביו של אלחנן גלזר(. כ"ז אלול תש"ה.

חשון  י"ג  באירופה.  הפליטים  בעניין  לאספה  הזמנה  מכתב   .20
תש"ט. אנגלית.

יצחק  "יוסף  האדמו"ר  של  המלאה  קדשו  יד  בחתימת  חתום 
אל  נשלח  בכתב-ידו.  "בברכה"  המילה  ובתוספת  שניאורסאהן" 
מר בנימין גלזר, כנראה בן משפחתו של אלחנן גלזר )מצורף צילום 
של מכתב מאת הרבי מליובאוויטש המודה לו על עזרתו בהדפסת 

ספרי ה"צמח צדק"(.
]20[ דף, נייר מכתבים רשמי. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $11,000

332. Large Collection of Letters from Rebbe 
Rayatz – Brooklyn, 1943-1948 – Blessings for 
a Good Year and Passover Wishes, and Many 
Blessings for Good Health and Abundant 
Livelihood – Assistance for Tomchei Temimim 
Students in Shanghai, Fundraising for Chabad 
Institutions, Printing of the Kehot Edition of 
the Tzemach Tzedek Series
Collection of letters from Rebbe Yosef Yitzchak 
Schneersohn – the Rayatz of Lubavitch, with his 
handwritten signature. Brooklyn NY, 1943-1948. 
Most letters in Yiddish (2 in Hebrew and 1 in English).
Typewritten on the official stationery of Rebbe 
Rayatz, with his signature "Yosef Yitzchak".
1-18. Eighteen letters addressed to the philanthropist 
Elchanan Glazer. 1943-1947.
Many blessings for good health and longevity, 
success in business and abundant livelihood, good 
year and Passover wishes, and other blessings.
Many of the letters discuss communal matters. In one 
letter (Tishrei 1945), the rebbe requests Mr. Glazer's 
assistance in bringing over Tomchei Temimim 
students in Shanghai to the United States. In other 
letters, the rebbe acknowledges his donations to 
Chabad institutions, and his sponsoring the printing 
of the Tzemach Tzedek series of books. 
19. Letter of good year wishes addressed to R. 
Yitzchak (presumably Yitzchak Glazer, father of 
Elchanan Glazer). 27th Elul 1945.
20. Invitation to a conference regarding Holocaust 
refugees in Europe. 13th Cheshvan 1948. English. 
With the rebbe's full signature: "Yosef Yitzchak 

Schneersohn". The word "Bivracha" (with blessings) 
was handwritten by the rebbe. Addressed to Mr. 
Benjamin Glazer, presumably a relative of Elchanan 
Glazer.
[20] leaves, official stationery. Size and condition 
vary.

Opening price: $11,000
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334. מכתב מאת האדמו"ר הריי"ץ, חתום בידי מזכירו 
הרב חיים ליברמן - ראש חודש מרחשון תש"ג 

הריי"ץ   - שניאורסון  יצחק  יוסף  רבי  האדמו"ר  מאת  מכתב 
מליובאוויטש. ברוקלין, ניו יורק, אדר"ח מרחשון תש"ג ]1942[. 

האדמו"ר  של  רשמי  מכתבים  נייר  על  כתיבה  במכונת  מודפס 
הריי"ץ, וחתום בידי המזכיר רבי חיים ליברמן "בשם כ"ק אדמו"ר 

שליט"א".
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וסימני 

קיפול. 

פתיחה: $100

334. Letter from Rebbe Rayatz, Signed by His 
Secretary Rabbi Chaim Lieberman – Rosh 
Chodesh Marcheshvan 1942
Letter from Rebbe Yosef Yitzchak Schneersohn – the 
Rayatz of Lubavitch. Brooklyn NY, 1st day of Rosh 
Chodesh Marcheshvan 1942.
Typewritten on the official stationery of Rebbe 
Rayatz, and signed by his secretary R. Chaim 
Lieberman "in the name of the rebbe".
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition. 
Creases and folding marks.

Opening price: $100

 - הריי"ץ  האדמו"ר  מאת  טובה"  "שנה  מברק   .333
שנות הת"ש

 - יוסף יצחק שניאורסון  מברק "שנה טובה" מאת האדמו"ר רבי 
הריי"ץ מליובאוויטש. שנות הת"ש )ת"ש עד תש"ז בקירוב(. 

התקשורת  חברת  של  מברקה  נייר  על  כתיבה  במכונת  מודפס 
"וסטרן יוניון" )Western Union(, חתום בדפוס על ידי האדמו"ר 
ותחתמו"  תכתבו  טובה  "לשנה  במילים:  נחתם  המברק  הריי"ץ. 

)באותיות לטיניות(. 
אדמו"רים,  תריסר  של  וכתובותיהם  שמותיהם  המברק  בראש 
חיים  משה  רבי  האדמו"ר  ובהם:  בארה"ב,  ציבור  ואישי  רבנים 
פרלוב,  אריה  יהודה  רבי  האדמו"ר  טברסקי,  שניאורסון  יהושע 
האדמו"ר רבי מרדכי שלמה פרידמן, האדמו"ר רבי שאול ידידיה 
אלעזר טאוב, הרב אברהם יהושע השל, הרב דוב אריה לווינטל, 
ידי  על  נשלח  והמברק  ייתכן  ואחרים.  גלמן,  לייב  אריה  העסקן 
אל  ניו-יורק,  שבברוקלין  לביתו  מחוץ  ששהה  בעת  האדמו"ר 
אל  טובה"  "שנה  מכתבי  של  העתקים  שיכינו  מנת  על  מזכיריו, 

האישים המופיעים במברק.
מצורף: מברק מודפס על נייר מברקה של חברת התקשורת "וסטרן 
האדמו"ר  אל  מתל-אביב  שנשלח   ,)Western Union( יוניון" 
הריי"ץ באיסטרן פארקווי, 770, בברוקלין ניו-יורק - תיקון טעות 
רישום,  )בשוליו  האדמו"ר  אל  יותר  מוקדם  במברק  שהופיעה 

כנראה בכתב-ידו של המזכיר ניסן מינדל(. 
15.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. נייר שביר. קמטים וסימני  X21

קיפול. קרעים וקרעים חסרים בשוליים. כתמים קלים.

פתיחה: $200 

333. Shana Tova Telegram from Rebbe Rayatz 
– 1940s
Shana Tova telegram from Rebbe Yosef Yitzchak 
Schneersohn – the Rayatz of Lubavitch. 1940s (ca. 
1940-1947).
Typewritten on a Western Union telegram form. 
The telegram begins with a list of dozens of rebbes, 
rabbis and public figures in the United States. The 
telegram may have been sent by the rebbe to one 
of his secretaries while he was away from home, in 
order that they prepare copies of Shana Tova letters 
to those listed in the Telegram. 
Enclosed: telegram printed on a Western Union 
telegram form, sent from Tel Aviv to Rebbe Rayatz 
at Eastern Parkway, 770, Brooklyn NY – correction 
of an error in an earlier telegram to the Rebbe 
(inscription in the margin, presumably handwritten 
by the secretary R. Nissan Mindel).
Approx. 21 X 15.5 cm. Good-fair condition. Brittle 
paper. Creases and folding marks. Marginal closed 
and open tears. Minor stains.

Opening price: $200
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335. Galley Proofs with Notations and Corrections 
Handwritten by the Lubavitcher Rebbe – 1952
Galley proofs of the booklet Reshimot al Megillat Eichah – 
addendum, by the Tzemach Tzedek of Lubavitch, with notations 
and corrections handwritten by Rebbe Menachem Mendel 
Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe. [Brooklyn], 1952.
Printer's sheet, cut into eight long, narrow strips of paper. Each 
leaf contains penciled additions, corrections and markings, 
handwritten by the rebbe, which were incorporated in the final 
edition of the booklet, published in 1952.
The notes of the Tzemach Tzedek on Megillat Eichah were first 
published in 1951. The rebbe subsequently obtained a bichel 
with unpublished teachings on Megillat Eichah, and he printed 
them in the booklet Reshimot al Megillat Eichah – addendum. 
[8] leaves. 24 X63 cm (apart from one leaf sized 24 X 33 cm). 
Overall good condition. Folding marks.

Opening price: $1000
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335. גליונות הדפסה עם הגהות ותיקונים בכתב-יד קדשו של הרבי 
מליובאוויטש - תשי"ב

מאת  מילואים"   - איכה  מגילת  על  "רשימות  הקונטרס  להדפסת  הגהה  עלי 
האדמו"ר בעל "צמח צדק", עם הגהות ותיקונים בכתב-יד מאת האדמו"ר מנחם 

מנדל שניאורסון - הרבי מליובאוויטש. ]ברוקלין[, תשי"ב ]1952[. 
הגהות,  הדפים  בכל  וארוכות.  צרות  נייר  רצועות  לשמונה  חתוך  דפוס,  גליון 
- אשר תוקנו  - בכתב-יד קדשו של הרבי  בעיפרון  וסימונים  הוספות, תיקונים 

ונוספו במהדורה הסופית של הקונטרס שיצא לאור בשנת תשי"ב. 
בשנת  לראשונה  נדפסו  איכה  מגילת  על  צדק"  "צמח  בעל  האדמו"ר  רשימות 
צדק",  ה"צמח  של  ותורתו  כתביו  הוצאת  של  הגדול  מהמפעל  כחלק  תשי"א, 
שהחל לצבור תאוצה תחת שרביטו ועידודו של הרבי. קונטרס המילואים, שעלי 
אל  שהגיעה  לאחר  איכה,  על  לרשימות  כהשלמה  נדפס  לפנינו,  שלו  ההגהה 
בהקדמה  נדפסו.  שלא  איכה  על  קטעים  ובה  )"ביכל"(  כתב-יד  מחברת  הרבי 
שהוסיף לקונטרס זה כתב הרבי: "משך זמן אחר הדפסת ה'רשימות על מגילת 
איכה' מאת כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק", בא לידי 'ביכל' דא"ח שלו, כת"י מעתיק, 
שהוא כנראה העתק הביכל 'חמש מגילות', ונמצאו בו כמה רשימות ע"מ איכה 
שלא נכנסו ברשימות הנדפסות בשנה שעברה, והננו מו"ל אותם בחוברת זו. כן 

נדפסה כאן הרשימה "שרתי במדינות" שמצאתי... מנחם שניאורסאהן".
כל חומר מודפס שיצא מתחת ידי הרבי היה עובר כמה הגהות, עד שהייתה נחה 
דעתו של הרבי. על עלי ההגהה הראשונים של קונטרס זה, ראה קטלוג קדם 54 

פריט 156. לפנינו עלי הגהה משלב מאוחר יותר של ההכנה לדפוס.
24 ס"מ(. מצב כללי טוב. סימני קיפול. X33 63 ס"מ )למעט אחד בגודל X24 .8[ דף[

פתיחה: $1000  

336. מכתב מאת הרבי מליובאוויטש, אל הרב מנחם 
 - חב"ד  חסידות  של  אי-מפלגתיותה  על   - פרוש 

תשכ"א

הרבי   - שניאורסון  מנדל  מנחם  האדמו"ר  מאת  מכתב 
מליובאוויטש, אל הרב מנחם פרוש מירושלים. ברוקלין, ניו יורק, 

סיון תשכ"א ]1961[.
נכתב במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי וחתום 

בחתימת יד קדשו, עם תיקונים בכתב-ידו.
"אגודת  של  הכנסת  חבר  אל  הרבי  כותב  שלפנינו  במכתב 
"...ובכל אופן - תמי']ה[ אפילו על  ישראל", הרב מנחם פרוש: 
עניין  להיות  צורתה  תשנה  שליובאוויטש  דעתך  סלקא  הקא 
שנה,  למאתים  קרוב  זה  עמדתה  שידועה  בשעה  בה  מפלגתי, 
שהיא היפך ממש מנקודה זו". האות ה' במילה "שידועה" נוספה 

בכתב-ידו של הרבי. כמו כן, הוסיף הרבי סימן פיסוק ומקף.
על הרקע של המכתב שלפנינו סיפר הרב מנחם פרוש: "הציר 
שעליו סבבו כל עמדותיו של הרבי בעניין יחסה של ליובאוויטש 
שתנועת  העובדה  היתה  ישראל',  'אגודת  תנועת  כלפי 
ענין  לכל  ומתנזרת מהצטרפות  מפלגה,  אנטי  הנה  ליובאוויטש 
שמפלגתיות כרוכה בו. באחד המכתבים של הרבי אלי, בעקבות 
פנייה שהרבי יתערב רשמית לטובת אגודת ישראל, כתב לי הרבי 
]את המכתב שלפנינו[... ב'יחידות' אמרתי לרבי בעניין זה, שאני 
נכנסים לטרקלין. בתגובה  רואה במפלגה מעין פרוזדור שדרכו 
...אבל הרי מסתבכים ומתבלבלים  על דימוי זה התבטא הרבי: 
הלפרין,  דב  )אהרן  הטרקלין..."  כבר  שזהו  וסבורים  בפרוזדור 
ימים טובים עם הרבי - שבועות, כפר חב"ד תשע"ו, עמ' 55-56(.

הרבי",  עם  טובים  "ימים  בספר  בחלקו  נדפס  שלפנינו  המכתב 
שם, עמ' 56. כפי הנראה, לא פורסם מעולם בשלמותו.

נקבי תיוק. סימני  טוב. כתמים.  נייר דק. מצב  28 ס"מ.  דף.   ]1[
קיפול. 

פתיחה: $500 
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336. Letter from the Lubavitcher Rebbe, to Rabbi Menachem Porush – 
Apoliticism of Chabad Chassidut – 1961
Letter from Rebbe Menachem Mendel Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe, 
addressed to R. Menachem Porush of Jerusalem. Brooklyn, NY, Sivan 1961.
Typewritten on the rebbe's official stationery, with his handwritten signature and 
corrections.
In his letter to R. Menachem Porush, Knesset member for Agudath Israel, the rebbe 
expresses his surprise at R. Porush for thinking that Chabad Chassidut would 
change its time-honored principle of having no political affiliation. 
Addition of one letter and some punctuation in the rebbe's handwriting. 
The Lubavitcher Rebbe's approach to the Agudath Israel movement was centered 
around the Lubavitch tenet of apoliticism, and refraining from associating with 
anything politically affiliated. This letter was written following a request that the 
rebbe officially intervene on behalf of Agudath Israel. 
This letter was published in part in Yamim Tovim im HaRebbi. It was presumably 
never published in full.
[1] leaf. 28 cm. Thin paper. Good condition. Stains. Filing holes. Folding marks.

Opening price: $500

וברכות  טובה"  "שנה  מכתב   .337
מאת הרבי מליובאוויטש - אל צבי 
צור, הרמטכ"ל השישי של צה"ל - 
/ מכתב תודה מאת  תשרי תשמ"ה 
 - מליובאוויטש  הרבי  אל  צור  צבי 

שבועות תשמ"ה

הרבי  מאת  וברכות  טובה"  "שנה  מכתב 
תודה  ומכתב  צור,  צבי  אל  מליובאוויטש 
מליובאוויטש.  הרבי  אל  צור  צבי  מאת 

תשמ"ה )1984-1985(.
מנדל  מנחם  רבי  מכתב מאת האדמו"ר   .1
חתום  מליובאוויטש,  הרבי   - שניאורסון 
בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, שלהי 

חודש תשרי תשמ"ה ]1984[.
מכתבים  נייר  על  כתיבה  במכונת  מודפס 
רשמי של הרבי, חתום בחתימת יד קדשו, 

בתוספת מילה בכתב-ידו.
טובה:  שנה  בברכת  הרבי  מברך  במכתבו 
לטובה  לבבם  משאלות  ימלא  "והשי"ת 
ויברכם בתוך כלל אחינו בני ישראל בשנה 
וממשיך באיחולי הצלחה  ומתוקה",  טובה 
"ובפרט  הציבוריים:  תפקידיו  במילוי 
האחראי  תפקידו  במילוי  מרובה  בהצלחה 

נוספה  "השפעתו"  )המילה  יחד"  גם  וברוחניות  בגשמיות  הכלל,  של  האמתית  - השפעתו לטובתם 
בכתב-יד קדשו של הרבי(. 

2. מכתב תודה מאת צבי צור אל הרבי מליובאוויטש. ערב חג השבועות תשמ"ה )1985(.
למדינה  אלו  קשים  בימים  החמים...  ברכתו  דברי  על  תודות  אלפי  אלי...  מכתבו  על  תודות  "אלפי 
ולעם... גם מילה טובה וברכה יש בה להיות לעזר..." )מודפס במכונת כתיבה וחתום בחתימת-ידו של 

צור(.
 .1961-1963 בשנים  צה"ל  של  השישי  כרמטכ"ל  כיהן   ,)1923-2004( צור  )צ'רה(  צבי  המכתב,  מקבל 
ערב מלחמת ששת הימים נקרא צור לשמש כעוזרו של שר הביטחון משה דיין, וכיהן בתפקידו זה 
שבע שנים - 1967-1974, עד לאחר מלחמת יום הכיפורים. לאחר פרישתו מצה"ל שימש צור במגוון 
תפקידים ניהוליים במשק הישראלי. בין היתר, שימש כמנכ"ל "מקורות", מנכ"ל "כלל תעשיות", יו"ר 

"בזק", יו"ר "צים", ויו"ר התעשייה האווירית.
מכתב הרבי מליובאוויטש: ]1[ דף, נייר מכתבים רשמי של הרבי. 21.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. 

מכתב צבי צור: ]1[ דף. 27.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים קלים. + מעטפת דואר רשמית של 
הרבי )עם רישום בגב, חתום בידי צור(. 

פתיחה: $400

336
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חסידות חב"ד - כתבי יד ומכתבים

מהרבי  טובה"  "שנה  מכתב   .338
 - תשכ"ג  אלול   - מליובאוויטש 
נשלח אל מזכירו הרב ניסן מינדל 
- שנת המאה חמישים להסתלקות 

האדמו"ר הזקן מלאדי

מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר  מאת  מכתב 
חתום  מליובאוויטש,  הרבי   - שניאורסון 
בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, אלול 
שנת  הסליחות...  "ימי   .]1963[ תשכ"ג 
הילולא של  להסתלקות  וחמישים  המאה 

רבינו הזקן".
מכתבים  נייר  על  כתיבה  במכונת  מודפס 
רשמי של הרבי, חתום בחתימת יד קדשו, 

בתוספת מילה בכתב-ידו. 
ששימש  מינדל,  ניסן  הרב  אל  נשלח 
למעלה  של  תקופה  במשך  כמזכירו 
מארבעים שנה: "לקראת השנה החדשה... 
הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, 
ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה 

ומתוקה בגשמיות וברוחניות".
"בברכת",  מילת  לאחר  חתימתו,  לצד 
המילה  את  קדשו  בכתב-יד  הרבי  הוסיף 

"הצלחה". 
ס"מ   21.5 רשמי.  מכתבים  נייר  דף,   ]1[

בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: $500

337. Letter of Shana Tova 
Wishes and Blessings from 
the Lubavitcher Rebbe – To 
Tzvi Tzur, 6th Chief of Staff of 
the IDF – Tishrei 1984 / Thank 
You Letter from Tzvi Tzur 
to the Lubavitcher Rebbe – 
Shavuot 1985
1. Letter of Shana Tova wishes 
and blessings from Rebbe 
Menachem Mendel Schneersohn 
– the Lubavitcher Rebbe, to Tzvi 
Tzur. Brooklyn NY, Tishrei 1984. 
Typewritten on the rebbe's official 
stationery, with his handwritten 
signature and the addition of 
one word in his handwriting. 
Blessings for a good year and 
success in his public functions. 
2. Thank you letter from Tzvi Tzur 
to the Lubavitcher Rebbe. Erev 
Shavuot 1985. Typewritten, with 
Tzur's handwritten signature. 
The recipient of the letter, Tzvi (Tsera) Tzur (1923-2004), was the 6th Chief of Staff of 
the IDF in 1961-1963. 
Letter from the Lubavitcher Rebbe: [1] leaf, official stationery of the rebbe. 21.5 cm. 
Good condition. Folding marks. Letter from Tzvi Tzur: [1] leaf. 27.5 cm. Good condition. 
Folding marks. Minor stains. Enclosed: official envelope of the rebbe (with inscription 
on the back, signed by Tzur).

Opening price: $400

338. Shana Tova Letter from the Lubavitcher Rebbe – Elul 1963 – To His 
Secretary, Rabbi Nissan Mindel – One Hundred and Fifty Years Since 
the Passing of the Baal HaTanya
Letter from Rebbe Menachem Mendel Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe, 
with his signature. Brooklyn NY, Elul 1963. "Selichot days… one hundred and 
fifty years since the passing of the Baal HaTanya".
Typewritten on the rebbe's official stationery, with his handwritten signature 
and the addition of the blessing "Hatzlacha" (success) in his handwriting.
Addressed to R. Nissan Mindel, his secretary for over forty years. Blessings for 
upcoming new year.
[1] leaf, official stationery. Approx. 21.5 cm. Good condition. Folding marks.

Opening price: $500
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340. Ten Shekel Bill from the Lubavitcher 
Rebbe – Given to His Secretary Rabbi Nissan 
Mindel, 1987
Ten-shekel bill received from Rebbe Menachem 
Mendel Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe. 6th 
Sivan 1987.
Inscribed: "From the rebbe, on the eve of my visit to 
the Holy Land. Motzaei Shabbat Parashat Nasso, 6th 
Sivan, 1987", signed: "N.M." [Nissan Mindel].
Approx. 13.5 X 7.5 cm. Good condition. Folding 
marks. Minor marginal tears and wear.

Opening price: $200

מהרבי  חדשים  שקלים  עשרה  של  שטר   .340
מליובאוויטש - ניתן למזכירו הרב ניסן מינדל, תשמ"ז 

רבי  האדמו"ר  מאת  שהתקבל  חדשים  שקלים  עשרה  של  שטר 
תשמ"ז  סיון  ו'  מליובאוויטש.  הרבי   - שניאורסון  מנדל  מנחם 

 .]1987[
בצד השטר נכתב: "מיד כ"ק אדמו"ר שליט"א, ערב נסיעה-טיסה 
לאה"ק ת"ו. מוצש"ק פ' נשא, ו' סיוון, התשמ"ז", חתום: "נ. מ." 

]ניסן מינדל[.
7.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים ובלאי קל  X13.5

בשוליים. 

פתיחה: $200 

339. שטר של שקל חדש אחד מהרבי מליובאוויטש - 
ניתן למזכירו הרב ניסן מינדל, תש"נ 

מנחם  רבי  האדמו"ר  מאת  שהתקבל  אחד  חדש  שקל  של  שטר 
מנדל שניאורסון - הרבי מליובאוויטש. ו' שבט תש"נ ]1990[. 

בצד השטר נכתב: "מיד כ"ק אדמו"ר שליט"א, ביחידות אור ליום 
ה', ו' שבט, תש"נ, ערב ביקורי באה"ק ת"ו", חתום: "נ. מ." ]ניסן 

מינדל[.
7.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים ובלאי קל  X13.5

בשוליים. 

פתיחה: $200 

339. One Shekel Bill from the Lubavitcher 
Rebbe – Given to His Secretary Rabbi Nissan 
Mindel, 1990
One-shekel bill received from Rebbe Menachem 
Mendel Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe. 6th 
Shevat 1990.
Inscribed: "From the rebbe, in an audience of 
Wednesday night, 6th Shevat 1990, on the eve of 
my visit to the Holy Land", signed: "N.M." [Nissan 
Mindel].
Approx. 13.5 X 7.5 cm. Good condition. Folding 
marks. Minor marginal tears and wear.

Opening price: $200

339a
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ארץ ישראל וירושלים - מכתבים ומסמכים

341. תשובה בכתב-ידו וחתימתו של רבי אברהם אשכנזי רבה של ירושלים
דף עם תשובה ארוכה )4 עמודות( בכתב-ידו וחתימתו של הראשון לציון רבי אברהם אשכנזי רבה של ירושלים. 

]ירושלים, המאה ה-19[.
תשובה הלכתית בענין שטר צוואה שבפירושו נפלו חילוקי דעות בין היורשים והאפוטרופסים. תשובה זו נדפסה 

בספר "שו"ת מהר"א אשכנזי", שנדפס ע"י מכון "אהבת שלום" )ירושלים, תשנ"א, סימן י(. 
המפורסמים.  דורו  מגדולי  מופלג  גאון  בירושלים.  לציון"  ה"ראשון  )תקע"א-תר"מ(,  אשכנזי  אברהם  רבי  הגאון 
ניכר בכשרונותיו הברוכים ובשנת תק"פ, בהיותו בן תשע,  ילדותו  )יון( בשנת תקע"א. מטל  נולד בעיר לאריסה 
לציון  בגדולתו. הראשון  ירושלים  רבני  כבר בצעירותו הכירו  כדי לקבל תורה מפי חכמי העיר.  לירושלים  עלה 
רבי אברהם חיים גאגין פנה אליו בכדי לברר מדברי הפוסקים את כל מנהגי ירושלים ותקנותיה ולערוך את "ספר 
התקנות" )ירושלים, תר"ב(. ספר זה אותו ערך יחד עם החכם רבי יעקב קאפילוטו פירסם את שמו ברחבי העולם 
ומאז פנו אליו רבים במכתבי שו"ת לבירור סוגיות הלכתיות. בשנת תר"ד נשלח כשד"ר מטעם חכמי ירושלים לערי 
צפון-אפריקה, ובשנת תר"י בטרם מלאו לו ארבעים שנה נתמנה כחבר בית הדין של רבי בנימין נבון יחד עם עמיתו 
מהר"י קאפילוטו. בשנת תרכ"ט נתמנה לראשון לציון וחכם באשי בירושלים בהסכמת כל רבני העיר. שמו נודע 

לתהילה בין רבני העיר, וסמכותו היתה מוכרת בכל ענייני העיר ובענייני קהילות ישראל מרחבי העולם.
]1[ דף )כתוב בצפיפות משני צדיו, בארבע עמודות(. כ-30 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני קיפול. קרעים 

בסימני הקיפול וסימני עש, עם מספר פגיעות בטקסט. 

פתיחה: $300 

341. Responsum Handwritten and Signed by R. 
Avraham Ashkenazi Rabbi of Jerusalem 
Leaf with lengthy responsum (4 columns), handwritten 
and signed by the Rishon LeTzion R. Avraham Ashkenazi, 
rabbi of Jerusalem. [Jerusalem, 19th century].
Halachic responsum regarding a testament disputed by 
the heirs and guardians. The responsum was published 
in Responsa of R. A. Ashkenazi, published by the Ahavat 
Shalom institute (Jerusalem, 1991, section 10). 
R. Avraham Ashkenazi (1811-1880), prominent Torah 
scholar, Rishon LeTzion of Jerusalem. His opinion was 
conclusive on communal matters in Jerusalem and 
throughout the world. 
[1] leaf (closely written on both sides, in four columns). Approx. 30 cm. Good-fair condition. 
Stains and wear. Folding marks. Tears to folds and worming, affecting text in several places. 

Opening price: $300
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343. כתובה צבעונית מאוירת בפורמט גדול - ירושלים, 
תשרי תר"נ

כתובה   - טוב..."  מצא  אשה  מצא   - שמחה  וקול  ששון  "קול 
לנישואי החתן יצחק בן יוסף חאביליו, עם הכלה שרה בת "הרב 

המובהק" ניסים עזרא מאנדיל. י"ד תשרי תר"נ ]1889[. 
מאוירת  הכתובה  נאה.  מזרחית  כתיבה  גדול.  בפורמט  כתובה 
ומעוטרת בדיו צבעונית, בסגנון המכונה "הכתובה הירושלמית". 
עשויה מסגרות פרחוניות ומסתיימת בחלקה העליון בפרח מסוגנן. 

במסגרת העליונה אגרטל עם צמחיה ופרחים. 
חתימות החתן "יצחק יוסף חאביליו ס"ט", והעדים: רבי "שלמה 

משה סוזין" ורבי "דוד חי פריסקו ס"ט". 
רבי שלמה משה סוזין )השני(, מחכמי ירושלים, נכד הראשון לציון 
ירושלים בשנות התר"כ- יצא בשליחות  סוזין.  רבי שלמה משה 

תר"ל אל צפון אפריקה וארצות המזרח.
ישראל,  בארץ  הותיקות  המשפחות  מן  היא  חאביליו  משפחת 
שהתגוררו בחברון ובירושלים. ידועים רבנים וחכמים ממשפחה 
עזרא  ניסים  רבי  הכלה,  אבי  ה-17.  המאה  מתחילת  כבר  זו 
מאנדיל, נמצא חתום עם חכמי ירושלים על פסקי הלכה שונים, 
כמו לדוגמה בספר "כנסיה לשם שמים" )ירושלים, תרל"ד(; "שבר 

פושעים" )ירושלים, תרכ"ב(, ועוד. 
בלאי  רטיבות.  ונזקי  בינוני. כתמים  ס"מ. מצב   76 X54-כ דף.   ]1[
וקרעים גסים, עם פגיעות בטקסט. הדבקות נייר ישנות וחדשות. 

פתיחה: $800 

343. Large Decorated Ketubah – Jerusalem, 
Tishrei 1889
Ketubah recording the marriage of Yitzchak son of 
Yosef Havilio, to Sarah daughter of R. Nissim Ezra 
Mandil. 14th Tishrei 1889.
Large ketubah. Neat Oriental script. Decorated in 
colored ink, in the style of Jerusalemite ketubot. 
Signatures of the groom and witnesses, including R. 
"Shlomo Moshe Suzin" (the second; Jerusalem Torah 
scholar, grandson of the Rishon LeTzion R. Shlomo 
Moshe Suzin).
The Havilio family was a veteran and prominent 
family in Eretz Israel. The father of the bride, R. 
Nissim Ezra Mandil, is a signatory on various 
halachic rulings alongside Jerusalem rabbis. 
[1] leaf. Approx. 76 X 54 cm. Fair condition. Stains and 
dampness damage. Wear and large tears, affecting 
text. Old and new paper repairs. 

Opening price: $800

342. Emissary Letter – Jerusalem, 1870
Emissary letter in neat calligraphic script, signed 
with the signature-stamps of R. Avraham Ashkenazi 
and R. Refael Meir Panigel, with the stamps of 
community institutions and of the trustees of Vaad 
Pekidei Kushta (body in Constantinople centralizing 
the financial assistance to the residents of Eretz 
Israel): R. Chaim Nissim Baruch, R. Shlomo Abulafia, 
and others. Jerusalem, [Adar II 1870].
Addressed to R. Yehuda Chermon (a rabbi of Oran, 
Algeria), regarding the routine mission of R. Asher 
Avraham HaLevi son of R. Yaakov HaLevi to 
benefit the destitute Jews of Jerusalem, who were in 
a difficult financial situation due to a drought and 
locust plague.
[1] leaf. 30 cm. Fair condition. Dark stains and wear. 
Worming, affecting text. 
Emissary letter pasted on a printed leaf, galley proof 
from the book Ar'a DeRabbanan (Constantinople, 
1745) with handwritten corrections.

Opening price: $300

342. כתב שד"רות - ירושלים, תר"ל
מכתב שד"רות בכתיבה קליגרפית נאה, חתום בחותמות )בצורת 
חתימה( של ראשי הרבנים רבי אברהם אשכנזי ורבי רפאל מאיר 
"ועד  ממוני  של  וחותמות  הקהילה  מוסדות  חותמות  פאניזיל, 
פקידי קושטא": רבי חיים נסים ברוך, רבי שלמה אבועלפיא, ועוד. 

ירושלים, ]אדר ב' תר"ל 1870[.
אודות  אלג'יריה[,  והראן,  ]מרבני  צ'רמון  יהודה  רבי  אל  נשלח 
שליחותו של רבי אשר אברהם הלוי בן רבי יעקב הלוי "מהמשפחות 
יהודי  לטובת  נהוג"  כ"שד"ר  היוצא  שבירושלם",  המיוחסות 
ממצב  הסובלים  ואלמנות,  יתומים  והאביונים,  העניים  ירושלים 
כלכלי קשה וחרפת רעב שנגרמו כתוצאה מבצורת-גשמים ומכת 

ארבה - "כי פקוח נפשות יש כאן".

"שד"ר נהוג" - תואר לשליח-קבוע מארץ ישראל לקהילות חו"ל, 
ארץ- מעות  את  לגבות  מראש  קבועים  בזמנים  מבקר  שהיה 
ישראל, כפי המנהג הקבוע וההקצבה הקבועה בכל קהילה. מלבד 
שהיו  וחד-פעמיות,  מיוחדות  למגביות  שיצאו  שליחים  היו  זאת 

אוספים תרומות מחוץ למכסה הקבועה שנמסרה לשליח הנהוג.
]1[ דף. 30 ס"מ. מצב בינוני. כתמים כהים ובלאי. סימני עש, עם 

פגיעה בטקסט.
כתב השד"רות הודבק על דף מודפס, עלה הגהה מן הספר ארעא 

דרבנן )קושטא, תק"ה( עם תיקונים בכתב-יד.

פתיחה: $300 
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344. כתב-יד, מנהגי ישיבת המקובלים "בית אל" - 
כתיבת ידו של המקובל הרב היע"ר מתלמידי ה"בן 

איש חי"

קונטרס "מנהגי ק"ק בית אל יכב"ץ" - בכתב ידו של רבי יחזקאל 
עזרא רחמים - הרב היע"ר. ]ירושלים?, שנות התר"ס בקירוב[.

]כנראה,  בירושלים  אל"  "בית  המקובלים  ישיבת  מנהגי 
העתקה מספר "דברי שלום", מהדורת הרב אג"ן - רבי אברהם 
גאגין, ובנו הרב שמ"ח נפש[. בסוף הקונטרס רישומי כתובות 

של רבנים ובתי מסחר לספרים מרחבי העולם.
הגאון המקובל רבי יחזקאל עזרא רחמים - הרב היע"ר )תרל"ו-

בבגדאד  נולד  המפורסמים.  וירושלים  בבל  מחכמי  תרס"ח(, 
בהיותו  כבר  חי".  איש  ה"בן  המובהקים של  והיה מתלמידיו 
נמנה  הצעיר  גילו  ולמרות  וצדקותו,  בגאונותו  נודע  בבגדאד 
עם גדולי החכמים בעיר. בשנת תרס"ד עלה לירושלים והיה 
בקיצור  נפטר  הנהר".  "רחובות  המקובלים  ישיבת  ממייסדי 
יד, חיבורים בהלכה,  יבול רב של כתבי  והותיר אחריו  ימים 
באגדה ובקבלה. מקצתם יצאו לאור ע"י אחיו הצעיר רבי יצחק 
ניסים רחמים ]לימים, הראשון לציון והרב הראשי לישראל[ 
בשם "ספר עצי היע"ר" )בגדאד, תרע"א(, וחלקם נדפסו בבמות 
שונות ע"י מכון "אהבת שלום" בירושלים. בקובץ "מן הגנזים" 
ובו  אמרים"  אסיפת  "ספר  נדפס  )תשע"ח(  עשר  אחד  ספר   -
)ראה  חי"  איש  ה"בן  רבו  עם  היע"ר  הרב  של  שו"ת  חליפת 

חומר מצורף(. 
בלאי  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   14.5 כתובים(.  עמ'   19( דף   ]11[

וכתמים. חלק מהדפים מנותקים. ללא כריכה.

פתיחה: $500 

344. Manuscript, Customs of the Beit El Yeshiva for Kabbalists – Handwritten by HaRav 
HaYaar, Disciple of the Ben Ish Chai
Customs of the Beit El yeshiva for kabbalists, handwritten by R. Yechezkel Ezra Rachamim – HaRav 
HaYaar. [Jerusalem? ca. 1900s]. 
Presumably transcribed from the book Divrei Shalom published by R. Avraham Gagin. With 
addresses of rabbis and booksellers from around the world.
R. Yechezkel Ezra Rachamim – HaRav HaYaar (1876-1908), prominent Iraqi and Jerusalemite Torah 
scholar. A close disciple of the Ben Ish Chai in Baghdad. He founded the Rechovot HaNahar yeshiva 
for kabbalists in Jerusalem. 
[11] leaves (19 written pages). 14.5 cm. Good condition. Some wear and stains. Some detached 
leaves. Without binding.

Opening price: $500
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מכתבים  של  גדול  אוסף   .345
ודברי דפוס - רבי שלמה אהרן 
הגניזה  )מפרסם  וורטהיימר 
פרחה  הגברת  הקהירית(, 

ששון ומשפחת ששון

מכתבים,  עשרות  של  גדול  אוסף 
טיוטות מכתבים, קונטרסים מודפסים 
באמצע  שנשלחו  דפוס  וגליונות 
בין  רבות  התכתבויות   - ההדפסה 
וורטהיימר  אהרן  שלמה  רבי  הגאון 
הגניזה  ומפרסם  )חוקר  מירושלים 
ומחבר  מתימן  יד  וכתבי  הקהירית 
משפחת  בני  עם  ספרים(  עשרות 
כולל  בלונדון.  עזרא  ומשפחת  ששון 
מאויירים  טובה"  "שנה  מכתבי 
צבעוניות.  ליטוגרפיות  בהדפסות 
ירושלים, בין השנים תרפ"ד-תרצ"ה.

המכתבים כוללים התכתבויות מעניינות, דיונים ומחקרים אודות כתבי יד עתיקים, השתתפות בהדפסת ספרים, ועוד. 
האוסף כולל למעלה מ-24 מכתבים בכתב-ידו וחתימתו של רבי "שלמה אהרן ווערטהיימער". רבים מן המכתבים 
מהמכתבים  שניים  רש"י,  בכתב  המכתבים  )רוב  ששון  דוד  רבי  ובנה  ששון  פרחה  המלומדת  הגבירה  אל  מופנים 
)חלקם  וורטהיימר  הרב  אל  ששון  דוד  ובנה  ששון  פרחה  מהגברת  מכתבים  וטיוטות  מכתבים  כ-9   · באנגלית(. 
חתומים(. · מכתב במכונת-כתיבה )5 עמודים( ובו העתק פסק דין מ"בית דין הגדול בירושלים לעדת החסידים", מאת 
רבי אברהם צבי שור, רבי מרדכי רבינוביץ, ו"דוד בה"ג ח"מ ז"ל", והעתקת מכתב מרבי שלמה אהרן וורטהיימר - עם 
סיפור השתלשלות מוסדות הקופות לעדות השונות בירושלים, ספרדים, אשכנזים וחסידים. · גליונות דפוס שנשלחו 
באמצע ההדפסה ע"י הרב וורטהיימר, קטעים מהספרים: "אור התרגום" )בראשית-משפטים(, "שו"ת שאלת שלמה" 
חלק א' )ירושלים, תרצ"ב( וחלק ב' )ירושלים, תרצ"ד(. · קונטרסים מודפסים מספרי הרב וורטהיימר: בתי מדרשות, 
חלק שני, ירושלים תרנ"ד. · גנזי ירושלים, חוברת ראשונה, ירושלים, תרנ"ו. · גנזי ירושלים ח"ב, ירושלים תרס"א. · 
גנזי ירושלים, ח"ג, ירושלים תרס"ב. )שני עותקים(. · ספר שיר ציון, בארדיוב )סלאוואקי( תרפ"ו. · מדרש חסר ויתר 
שבתנ"ך, ירושלים, תר"ץ )שני עותקים - אחד מהם עם מאות הגהות והוספות בכתב-יד אשכנזי(. · בנוסף נמצאים 
באוסף שלפנינו: מודעה לעצרת הספד בירושלים, על פטירת הרב וורטהיימר )תמוז, תרצ"ה 1935(. · חוברת "המעלות 
· תמונות מודפסות של הרב   .)1935( ירושלים, תרצ"ו  גרייבסקי.  וורטהיימר, מאת פנחס  לזכרו של הרב  לשלמה" 
וורטהיימר. · חוברת )מודפסת במכונת כתיבה( אודות הקראים והיהודים מבני הודו, מאת בנו הרב משה וורטהיימר 

)ירושלים, תשכ"ד 1964(.
הגאון רבי שלמה אהרן וורטהיימר )תרכ"ו-תרצ"ה(, נולד בעיר פעזינג בהונגריה. בגיל תשע התייתם ועלה לירושלים. 
למד תורה מפי חכמי העיר האשכנזים והספרדים, והפליא בכשרונותיו הגאוניים את גדולי ירושלים. כיהן כראש 
ישיבה, דרשן, דיין ומו"צ בעיר. מחבר פורה אשר הוציא לאור וחיבר עשרות ספרים. היה הראשון שגילה ופרסם 
"בתי מדרשות",  ירושלים",  "גנזי  וכתבי-יד מתימן, בספריו:  "הגניזה הקהירית"  בדפוס את אוצרות כתבי-היד של 
"אוצר מדרשים", ועוד. בעשרות המכתבים שלפנינו, שנכתבו בימי זקנתו )חמשה מן המכתבים נכתבו בשנת תרצ"ה(, 

ניכר כוחו הרב וגבורת נפשו על חולשת גופו, כשהוא ממשיך במאמץ-רב להדפיס ולחבר ספרים רבים.
כ-60 פריטים, מהם כ-30 מכתבים. גודל ומצב משתנים. כולל 3 דפי ליטוגרפיה צבעוניים )בשניים מהם גזירות עם 

חסרון(.
מקור: אוסף משפחת ששון.

פתיחה: $800 
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346. Letter from Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld 
– Establishment of an Agricultural Colony in 
Eretz Israel – Jerusalem, 1922
Letter handwritten, stamped and signed by R. Yosef 
Chaim Sonnenfeld, from the early years of his tenure 
as rabbi of the Ashkenazi community in Jerusalem. 
Jerusalem, Cheshvan 1922.
Letter of blessings and support for the establishment 
of Orthodox agricultural colonies in the Jerusalem 
area, in compliance of all the laws pertaining to the 
land. Written by a scribe, with two lines handwritten 
and signed by R. Yosef Chaim: "With wholehearted 
blessings for those who endeavor on behalf of the 
settlement of Eretz Israel and the fulfilment of its 
commandments, Yosef Chaim Sonnenfeld".
[1] leaf, official stationery. 28 cm. Good-fair condition. 
Marginal wear and open tears (not affecting text). 
Folding marks.

Opening price: $300

346. מכתב מרבי יוסף חיים זוננפלד - הקמת מושבה בארץ ישראל - ירושלים, תרפ"ג
חיים  יוסף  רבי  הגאון  של  וחתימתו  חותמתו  בכתב-יד,  מכתב 
זוננפלד, מתחילת תקופת כהונתו כ"רב ואב"ד למקהלות אשכנזים 

בעיה"ק ירושלם תו"ב". ירושלים, חשוון תרפ"ג ]1922[.
מושבות  להקמת  חרדית  להתארגנות  ועידוד  ברכה  מכתב 
אשר  הקודש,  טהרת  על  ]ירושלים[  עיה"ק  "בסביבות  חקלאיות 
התלויות  מצוות  ויקיימו  והמצוה,  התורה  דרכי  עפ"י  יתנהגו 
ידו  בכתב  שורות  שתי  המכתב  בסוף  סופר.  ידי  כתיבת  בארץ". 
וחתימתו: "כעתירת לב ונפש המחכה ומברך בכל לב, המשתדלים 
חיים  יוסף  הק'  מצוותיה,  ובכל  בטהרתה  הקדושה  ארץ  ביישוב 

זאננעפעלד".
הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד )תר"ט-תרצ"ב(, מנהיגה הרוחני של 
ואיש קדוש וחכם.  היהדות החרדית בארץ ישראל. גאון מופלג, 
הגאון  ותלמיד  פרשבורג,  בישיבת  סופר"  ה"כתב  בעל  תלמיד 
רבי אברהם שאג רבה של קויברסדורף. עלה לירושלים בתרל"ג 
ונודע בה כאחד מגדולי תלמידי  יחד עם רבו רבי אברהם שאג, 
החכמים. כמו כן נודע בצדקתו ובקדושתו, זריז ופעלתן בפקחות 

רבה בפעילות חסד ובפעולות ציבוריות. כאשר עלה ארי מבבל, 
התקרב  תרל"ט,  בשנת  לירושלים  שעלה  דיסקין  מהרי"ל  הגאון 
דינו.  בית  וחבר  המובהק  לתלמידו  והיה  זוננפלד,  הרב  אליו 
הנוצרי  במיסיון  במלחמתו  גם  המהרי"ל  רבו  של  ימינו  יד  היה 
ובתנועות ההשכלה, שאיימו על הישוב הישן בירושלים. במשך 
זוננפלד לקבל עליו את משרת  יוסף חיים  שנים רבות סירב רבי 
רב העיר ירושלים )לאחר פטירת הגר"ש סלאנט בשנת תרס"ט(, 
קוק  הרב  ומינוי  הראשית"  "הרבנות  משרד  הקמת  לאחר  אך 
הקהילה  הוקמה   ,)1919-1921( תר"פ-תרפ"א  בשנים  ראשי  לרב 
יוסף  ורבי  למקהלות האשכנזים",  החרדית  "העדה  של  הנפרדת 
חיים נתקבל לרבה הראשון של "העדה החרדית" בתואר "מרא 

דארעא דישראל".
בלאי  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   28 רשמי.  מכתבים  נייר  דף,   ]1[

וקרעים חסרים בשולי הדף )ללא פגיעה בטקסט(. סימני קיפול.

פתיחה: $300 

345. Large Collection of Letters and Printed 
Items – Rabbi Shlomo Aharon Wertheimer 
(Who Publicized the Cairo Genizah), Mrs. 
Farha Sassoon and the Sassoon Family
Large collection of dozens of letters, letter drafts, 
printed booklets and printers' sheets – extensive 
correspondence between R. Shlomo Aharon 
Wertheimer of Jerusalem (researcher who publicized 
the Cairo Genizah and Yemenite manuscripts, 
and author of dozens of books) and members of 
the Sassoon and Ezra families in London. Includes 
illustrated Shana Tova letters in color lithographic 
print. Jerusalem, 1924-1935.
The letters include interesting correspondence, 
discussions and studies regarding early manuscripts, 
sponsoring of book publications, and more. The 
collection includes over 24 letters handwritten and 
signed by R. "Shlomo Aharon Wertheimer". Most 
of the letters are addressed to Mrs. Farha (Flora) 
Sassoon and her son R. David Sassoon (most letters 
are in Rashi script, two are in English).
· 9 letters and letter drafts from Mrs. Flora Sassoon 
and her son David Sassson, addressed to R. 
Wertheimer (some are signed). · Typewritten 
letter with a transcript of a Beit Din ruling from the 
Chassidic Beit Din in Jerusalem, and transcript of a 
letter from R. Shlomo Aharon Wertheimer, describing 
the development of the institutions of the various 
communities in Jerusalem. · Printers' sheets sent by 
R. Wertheimer during the printing process. · Printed 
booklets by R. Wertheimer. · Paper items related 
to R. Wertheimer – broadside announcing eulogies 
upon his passing, booklet in his memory, printed 
portraits and more. 
Approx. 60 items, including some 30 letters. Size and 
condition vary. Includes 3 color lithographs (pieces 
cut out of two of them).
Provenance: Sassoon Family Collection.

Opening price: $800
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347. Interesting Letter from Rabbi Moshe Blau – Summer 1923 – Regarding 
Rabbi Ben Tzion Yadler's Participation in the Thirteenth Zionist Congress 
in Carlsbad
Letter handwritten and signed by R. Moshe Blau leader of Agudath Israel in 
Jerusalem. Bad Reichenhall, 23rd Av [1923].
Written during R. Moshe Blau's trip at the head of the Jerusalem delegation to 
the first Knessiah Gedolah of Agudath Israel, which took place in Vienna. In this 
letter, presumably addressed to Central Agudath Israel in Jerusalem, R. Moshe 
informs them that R. Ben Tzion Yadler travelled to Carlsbad to attend the 13th 
Zionist Congress, at the initiative of R. Rubin (head of the Jerusalem Beit Din), and 
promises to explain their motives in a future letter.
R. Ben Tzion Yadler describes this trip in his memoirs, relating that he was sent to 
the Zionist Congress to try to alert the innocent delegates and participants of the 
destruction wrought by Zionists to Torah observance in Eretz Israel. 
[1] leaf. 14 X 9.5 cm. Fair condition. Dark stains (dampstains), tears and wear, 
affecting text. Filing holes.

Opening price: $300

347. מכתב מעניין מרבי משה בלויא - קיץ תרפ"ג - אודות נסיעתו של רבי בן ציון 
ידלר לקונגרס הציוני בקרלסבד

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי משה בלויא מנהיג "אגודת ישראל" בירושלים. רייכנהאלע )באד-
רייכנהאל, גרמניה(, כ"ג אב ]תרפ"ג[.

נכתב בעת נסיעת רבי משה בלויא בראש המשלחת הירושלמית אל ה"כנסיה הגדולה" הראשונה של 
"אגודת ישראל" שהתקיימה בווינה. רבי משה ממען את המכתב ל"כבוד הלשכה השחורה הי"ו" ]יתכן 
שזהו כינוי אירוני שנתן רבי משה בלויא לחברי לשכתו בירושלים "מרכז אגודת ישראל", על משקל 

הכינוי בו כינו החוגים הציוניים את ה"לשכה" בקובנא של העסקנים החרדים המתנגדים לציונות[.
רבי משה בלויא כותב כי הרב בן ציון ידלר נסע לקרלסבד, אל הקונגרס הציוני שהתקיים שם באותה 
עת - "...בטח תתפלאו על זה, אכן כן הוא הדבר. הוא נסע עפ"י האינצטיבא ]=היזמה[ של הרה"ג רובין 
ובהסכמת כולנו, וגם בהסכמת הצירים הציונים שנסעו אתנו על הספינה. התועלת מנסיעתו והנמוקים 

לזה, נודיע לכם במכתב... משה בלויא".
בראש המכתב מודיע רבי משה בלויא כי הגיעו לבאד-רייכנהאל בנסיעה ישרה מטריאסטה, וכי הם 

מתכוונים לצאת לווינה ביום שני הבא.
הקונגרס הציוני ה-13 נערך בתחילת חודש אוגוסט 1923, בעיר קרלסבד. הכנסיה הגדולה הראשונה 
של "אגודת ישראל" נערכה בעיר וינה כשבוע לאחר מכן, בין התאריכים ג-י' באלול )15-22 באוגוסט(. 
"המגיד הירושלמי" רבי בן ציון ידלר הגיע במשלחת רשמית מירושלים אל הכנסיה הגדולה בעיר וינה. 

תחילה נסע לעיר קרלסבד וביקר כמה ימים באופן בלתי-רשמי בקונגרס הציוני בעיר.
במכתב שלפנינו נראה כי רבי משה בלויא מנסה להצטדק בפני חבריו על נסיעתו של רבי בן ציון ידלר 
אל הקונגרס הציוני. רבי בן ציון ידלר עצמו מספר בזכרונותיו על מסעו לכנסיה הגדולה הראשונה, 
ואף מתייחס לסיבת הנסיעה הזו לקונגרס הציוני בקרלסבד ומתאר את מעשיו שם: "...בשבוע ההוא בו 
נסענו התקיים גם קונגרס הציונים בעיר קרלסבד. חברי ובראשם הגאון ר' מרדכי לייב ]רובין, ראב"ד 
ירושלים[ יעצוני לנסוע לשם, כדי למחות ולדבר על לב הצירים התמימים הנאספים שם לקול קריאת 
ראשי הציונים, לספר להם על מצב ההרס שהביאו ראשי הציונים על אר"י. כיון שרבו עלי הפצרות 
חברי הסכמתי להפנות את צעדי לקרלסבד. כל נוסעי הספינה השתתפו בהוצאות הנסיעה לקונגרס. 
בשבת  לקרלסבד...  המהירה  ברכבת  נסעתי  ד'  ביום  ולמחרת  לווינה  הגענו  אב  מנחם  כ''ה  ג'  ביום 
קודש אחה''צ דרשתי שם בבהכ''נ הגדול לפני קהל רב, ואחר השבת נפגשתי עם הרבה מהנאספים 
הציונים  מהחורבן שעשו  לפניהם  ספרתי  וגם  הציונות,  בעניני  על השתתפותם  בפרטות  והוכחתים 
מה שהקימו  על  וגם  ופריצות,  חילול שבת  וגימנזיות שלהם,  ספר  בבתי  החינוך  בענין  בפרט  בא"י, 
ירושלים,  )בטוב  וכולו על מאכלי טריפה..."  לאחרונה את המטבח הגדול בירושלים עבור הפועלים 

עמ' קלז(.
9.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים כהים )כתמי רטיבות(, קרעים ובלאי, עם פגיעות בטקסט.  X14 .1[ דף[

נקבי תיוק.

פתיחה: $300 
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348. Leaf Signed by Elder Jerusalem Tzaddikim 
and Chassidim – Rabbi Zelig'l of Kelm, R. Meir 
Schwartz Rabbi of Podhaitz and Rebbe Yehuda 
Moshe Thieberg of Alexander
Leaf from the ledger of one of the charity funds in 
Jerusalem, with handwritten confirmation of the 
receipt of funds, signed by elder Tzaddikim and 
Chassidim in Jerusalem, including: R. Zelig'l of 
Kelm (brother-in-law of the Alter of Novardok), the 
kabbalist R. Meir Schwartz Rabbi of Podhaitz, R. 
Yehuda Moshe Thieberg (later Rebbe of Alexander) 
and others. Jerusalem, 1937.
With list of recipients and the sum they each received. 
R. Meir Schwartz (1859-1953), disciple of R. Yitzchak 
Eizik of Zidichov and the Imrei Yosef of Spinka. 
Rabbi of Podhaitz (Pidhaitsi, Galicia) until his 
immigration to Jerusalem in 1927. A prominent 
kabbalist and wonder-worker. His manuscript 
works were lost after the fall of the Old city in the 
War of Independence.
Rebbe Yehuda Moshe Thieberg-Danziger of 
Alexander (1893-1973), author of Emunat Moshe. 
Immigrated to Eretz Israel before the Holocaust. 
After WWII, he was appointed by the remaining 
Chassidim as rebbe of Alexander.
R. Yehoshua Zelig HaLevi Tarshish – "R. Zelig'l 
Kelemer" (1862-1939), renowned Tzaddik and 
wonder-worker in Lithuania. Rabbi of Kurtuvenai, 
and later lecturer in the yeshiva of his brother-in-law 
R. Yozel Horowitz Alter of Novardok in Berditchev. 
He later left this position and devoted his life to 
prayer and Torah study. Settled in Jerusalem in his 
final years, and published the Ein Tarshish series on 
the Talmud.
[1] leaf. 16 cm. Good-fair condition. Stains. Marginal 
tears.

Opening price: $300

כשנתיים פרש גם ממשרה זו, ובשאר שנותיו ישב על התורה ועל 
קדוש  כאיש  נודע  וירושלים.  קלם  סלובודקה,  בערים  העבודה 
זאת  עם  ויחד  היום,  בכל  ובתפילה  בתורה  עוסק  מופת.  ובעל 
להתבודד  יוצא  היה  רבה.  בנדיבות  מופלאים  חסד  במעשי  עסק 
בשדות והיערות המקיפים את העיר קלם מעוטר בטלית ותפילין, 
כשהוא אחוז בדבקות בבורא ובתפילה אליו. באותן שעות יכלו 
מתפילתו  דעת  מסיח  היה  לא  והוא  רבים  אנשים  סביבו  לעמוד 
)ידועה היא תמונתו עומד ביער בתפילה בדבקות, כאשר סביבו 
בסביבות  הנכרים  בין הכפריים  גם  מטיילים(.  גדולה של  קבוצה 
כולם  היו  היער  אל  מהלך  ובעודו  קדוש,  כאיש  נודע  הוא  קלם 
בשדותיהם,  ידרוך  שהוא  מצפים  כשהם  ברעד,  לכבודו  נעמדים 
ארץ  את  מאד  חיבב  השדות.  בתבואת  הברכה  שתשרה  כדי 
סדרת  את  הוציא  בה  בירושלים,  התיישב  ימיו  ובסוף  ישראל 
ספריו "עין תרשיש" על הש"ס, ג' חלקים. לפני כמה שנים הדפיס 
יורק,  )ניו  אחד מצאצאיו את הקונטרס "ר' זעליג'על קעלעמער" 

תשמ"ה(, לתולדותיו ותולדות משפחתו.
]1[ דף. 16 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים בשוליים.

פתיחה: $300 

והחסידים  הצדיקים  זקני  חתימות  עם  דף   .348
מאיר  רבי  מקלם,  זעליג'על  רבי  בהם   - בירושלים 
משה  יהודה  רבי  והאדמו"ר  פודהייץ  אב"ד  שווארץ 

טהיברג מאלכסנדר 

דף מפנקס, עם אישורים על קבלת כספים בכתב-יד וחתימות זקני 
הצדיקים והחסידים בירושלים, בהם: הצדיק ר' זעליג'על מקלם 
)גיסו של הסבא מנובהרדוק(, המקובל החסיד רבי מאיר שווארץ 
משה  יהודה  ורבי  מזידיטשוב(  מהרי"א  )תלמיד  פודהייץ  אב"ד 
טהיברג )לימים, האדמו"ר מאלכסנדר(. ירושלים, תרצ"ז ]1937[. 

דף מפנקס אחת מקופות הצדקה בירושלים. בצדו האחד רשימות 
המקבלים וסכום הכסף שקיבלו, ובצדו השני אישורים על קבלת 
וחתימות  רישומים  לפנינו  המקבלים.  וחתימת  יד  בכתב  הכסף 
של הרבנים: "הק' מאיר שווארץ הרב מפאדהייץ", עם חותמתו; 
"אהרן אויערבאך"; "יהודה משה טהיברג"; "מאיר אורשטיין"]?[; 
"יעקב משה סופר"; "שלמה אהרן העניג" ]מחשובי חסידי לעלוב[; 
"משה  ממטולה[;  ]הרב  ויינברג"  דוד  "ישראל  תרשיש";  "זעליק 
בירושלים[;  החסידים  מישישי  ]מפולוצק,  איינפעלד"  אברהם 

"יעקב קצנלבויגן" ]מגדולי התלמידי חכמים בירושלים[.
מתלמידיו  )תרי"ט-תשי"ג(,  שווארץ  מאיר  רבי  המקובל  הגאון 
יוסף"  ה"אמרי  ושל  מזידיטשוב  אייזיק  יצחק  רבי  האדמו"ר  של 
עלה  תרפ"ז  ובשנת  בגליציה  פודהייץ  כאב"ד  כיהן  מספינקא. 
לירושלים. מסר שיעורים בקבלה בישיבות המקובלים בירושלים 
בגודל  נודע  ובנסתר.  בנגלה  הרבה  בבקיאותו  מפורסם  והיה 
קארלין.  בית  לאדמו"רי  מקושר  היה  ישועות.  וכפועל  קדושתו 
כשעלה האדמו"ר רבי אהרן מבעלז לירושלים, שמח מאד בביקורו 
של הרב מפודהייץ אצלו, ודיברו ביניהם באריכות מתוך ידידות 
רבה. רבי אהרן מבעלז העריכו מאד ואמר: "עליו אומרים שהוא 
מהם  קטעים  בקבלה,  רבים  ספרים  חיבר  קבלה".  ללמוד  ידע 
העיר  נפילת  לאחר  אבדו  שבכתב-יד  ספריו  בקונטרסים.  הדפיס 

העתיקה במלחמת השחרור.
)תרנ"ג- טהיברג-דנציגר  משה  יהודה  רבי  מאלכסנדר  האדמו"ר 

תשל"ג, אנצי' לחסידות, ב, עמ' מג-מד(, בעל "אמונת משה", גאון 
וצדיק מופלא. לפני השואה עלה לארץ ישראל, בעקבות המלצת 
בן דודו האדמו"ר מאלכסנדר בעל "עקדת יצחק" הי"ד, שאמר לו 
כי הוא רואה עננים שחורים מעל שמי אירופה. לאחר השואה בה 
נהרגו כל בית משפחת דודו האדמו"ר, הוכתר ע"י שרידי חסידות 

אלכסנדר לאדמו"ר והקים את תפארתה מחדש.
תרשיש  הלוי  זעליק  יהושע  רבי   - קעלעמער"  זעליג'על  "ר' 
)תרכ"ב-תשרי ת"ש(, גאון מופלג, צדיק ואיש מופת נודע בליטא. 
כיהן כתשע שנים כאב"ד קורטוביאן על מקום חמיו רבי שלמה 
בברדיטשוב,  בישיבה  כר"מ  לכהן  עבר  מכן  הורביץ. לאחר  זלמן 
שנפתחה ע"י גיסו של רבי יוזל הורביץ "הסבא מנובהרדוק". לאחר 
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349. Pinkas of the Keren Shmuel Charity Society – Jerusalem, 1935
pinkas is blank (apart from one page with a list of 
names).
The Otzar HaChessed society was founded in 1906 
with the objectives of providing interest free loans 
to the needy and for the building of houses and 
neighborhoods in Jerusalem. Kiryat Shmuel was one 
of the Jerusalem neighborhoods built by the society.
The emissary is most probably R. Yehuda Leibush 
Strizover (d. 1952), a Sanz chassid. 
[7] written pages, + many more blank leaves. 16.5 cm. 
Good condition. Stains and wear. Old binding, worn. 

Opening price: $300

Pinkas of the Otzar HaChessed – Keren Shmuel 
society, with a letter signed by the gabbaim and 
rabbis. Jerusalem, Cheshvan 1935. 
Pinkas in calligraphic script, with color title page, 
written for the society's emissary. The society's 
objectives are listed on the second leaf. The 
following pages contain an authorization for R. 
Yehuda Strizover to raise funds on behalf of the 
society, signed by three gabbaim of the society: 
"Tuviah Solomon, Zalman HaLevi Soloveitchik, Dov 
Wishnatsky"; letter of confirmation from the chief 
rabbinate, signed by R. Tzvi Pesach Frank and the 
secretary R. Shmuel Aharon Weber. The rest of the 

ירושלים,   - שמואל"  "קרן  החסד  אגודת  פנקס   .349
תרצ"ו

פנקס של אגודת הגמ"ח וקרן הבנין "אוצר החסד - קרן שמואל", 
תרצ"ו  חשון  ירושלים,  והרבנים.  הגבאים  בחתימות  מכתב  עם 

.]1935[
שד"ר  עבור  שנכתב  צבעוני,  עם שער  קליגרפית,  בכתיבה  פנקס 
קרן  החסד  אוצר  של  "מטרותיו  רשימת  השני  בדף  החברה. 
יהודה  רבי  לשד"ר  הרשאה"  "כתב  הבאים:  בעמודים  שמואל". 
סטריזובר "לאסוף תרומות ונדבות לשם המפעל הגדול לגמילות 
חסדים ולבנין ירושלים", בחתימות שלושת גבאי החברה: "טובי' 
אישור  מכתב  וישנאצקי";  דוב  סאלאווייציק,  הלוי  זלמן  סלומון, 
מהרבנות הראשית, בחתימות רבי צבי פסח פראנק והמזכיר רבי 
שמואל אהרן ובר. שאר דפי הפנקס ריקים )למעט עמוד אחד עם 

רשימת שמות בסופו(.
חברת "אוצר החסד" נוסדה בשנת תרס"ו כקופת גמילות חסדים, 
למען שתי מטרות: נתינת הלוואות ללא ריבית לנצרכים, ונתינת 
לאחר  בירושלים.  ושכונות  בתים  להקמת  ריבית  ללא  הלוואות 
פטירת רבי שמואל סלנט בשנת תרס"ט, נקראה החברה על שמו: 
"אוצר החסד - קרן שמואל". החברה בנתה כמה שכונות בפרברי 
ירושלים, בהן שכונת קרית שמואל )בין רחביה לקטמון(, שהוקמה 
בשנת תרפ"ו ביוזמת האגודה. קופת הגמ"ח העמידה אז לרשות 
החברים בוני השכונה הלוואות ללא ריבית, בסך של קרוב לשני 

שליש מעלות הרכישה והבנייה של בתיהם. 
)נפטר  סטריזובר  ליבוש  יהודה  רבי  הרה"צ  כנראה  הוא  השד"ר 
יהודה"  "מנחת  הספרים  מחבר  צאנז.  מחסידי  תשי"ב(,  אב 
תרצ"ז-תרצ"ח(,  )ירושלים,  החכמה"  "בחינת  תרפ"ז(,  )ירושלים, 
ו"ספר ישרים" )ירושלים, תש"ה(. בספריו ניכרת ידיעתו הרחבה 
בהלכה ובקבלה, בחסידות ובתולדות גדולי החסידות, ועניני מדע 
)גליציה( בשנת תרפ"ה בערך,  לירושלים מריישא  ורפואה. עלה 

וגר עשרות שנים בשכונת "בתי ראנד".
טוב.  מצב  ס"מ.   16.5 ריקים.  רבים  דפים  ועוד  כתובים,  עמ'   ]7[

כתמים ובלאי. כריכה ישנה בלויה.

פתיחה: $300 
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350. כתב-יד, סידור תכלאל, עם "פירושים" והגהות - תימן, תי"ד
כתב-יד, סידור "תכלאל" כמנהג יהודי תימן, עם פירושים - תפילות לימות החול ולשבתות, לחגים, 

מועדים ותעניות. ]תימן, תי"ד 1653 בקירוב[.
כתיבה תימנית נאה עתיקה, אופיינית למאה ה-17, רובה עם ניקוד עליון. פסקאות )קצרות יחסית( 
ונה,  מהר"י  פירושי  הינם  הפירושים  רוב  הטקסט.  בתוך  ב"חלונות"  הסופר  ששילב  "פירושים"  של 
ובתחילת כל פירוש מופיעה הכותרת "פ']ירוש[". בהגדה של פסח מופיע פירוש מלא, המיוחס לרבי 
יצחק )מהר"י( ונה, והוא נכתב סביב נוסח ההגדה )שנכתב במרכז הדף(. בשולי הדפים מופיעות הגהות 

רבות, חלקן ארוכות, מכותבים אחרים, בכתיבה תימנית, ובהן פירושים נוספים.
בראש הסידור: ]7[ דף עם הוספות והשלמות, בכתיבה פשוטה ומאוחרת ]אופיינית למאה ה-19/20[.

כתב-היד כולל: תפילות לימות החול, תפילות לשבתות השנה, פרקי אבות, זמירות לשבת ולמוצאי 

אזהרות  השבועות,  לחג  תפילה  פסח,  של  הגדה  הפסח,  לחג  תפילות  חודש,  לראש  תפילות  שבת, 
רבי שלמה אבן גבירול, תפילת התעניות, מגילת איכה וקינות, תפילות לימים נוראים, תפילות לחג 
ימי החנוכה,  ופיוטים לשמחת תורה, סדר  הסוכות ולשמיני עצרת, הושענות, תיקון הגשם, הקפות 
תקון פורים ופזמונים לפורים, מגילת אסתר )עם תפסיר(, מספדות, סליחות, "מרנות", סדר עבודה ליום 
הכפורים )לרבי אברהם אבן עזרא(, ברכות, עבור השנים ולוחות תקופה, נוסחי כתובות, גיטין ושטרות.

]166[ דף, 29.5 ס"מ בקירוב. חסרים דפים בתחילה ובסוף. מצב משתנה, טוב-בינוני עד בינוני-גרוע. 
כתמים רבים. בלאי וקרעים. נזקי עש קלים. כריכה חדשה.

לוחות התקופה שבסוף כתב-היד מתחילים משנת תי"ד ]1653[, ומכאן תארוך כתב-היד לתקופה זו.

פתיחה: $2000 

Yemenite Jewry – Manuscripts and Lettersיהדות תימן - כתבי יד ומכתבים

350a350b



306

מרץ 2021

 - תכלאל  סידור  כתב-יד,   .351
תימן, המאה ה-17 בקירוב

כתב-יד, סידור תכלאל למועדי השנה. 
בקירוב,  הת'  שנות  ראשית  ]תימן, 

המאה ה-17 בקירוב[.
כתיבה נאה. ניקוד עליון )חלקי(. כתב 
היד חסר בתחילתו. חסרים גם מספר 
בכתיבות  )הושלמו  באמצעו  דפים 

מתקופות שונות(. 
אבות.  פרקי  בסוף  מתחיל  היד  כתב 
שבת;  מוצאי  סדר  מופיעים:  אחריו 
הפסח,  וחג  חודש  ראש  תפילות 
העשייה  "סדר  פסח  של  הגדה  עם 
השבועות;  חג  תפילת  הפסח";  בלילי 
עם  באב,  ותשעה  התעניות  תפילות 
ראש  תפילות  באב;  לתשעה  קינות 
עם  הסוכות,  וחג  כיפור  יום  השנה, 
הושענות ועם שירים לשמחת תורה; 
ומגילת  בחנוכה"  העשייה  "סדר 
"סדר  פורים;  תפילת  חשמונאי;  בני 
)חודש  אשמורות"  ללילי  סליחות 
רחמים"  לא-ל  ו"סליחות  אלול( 
סדר  המזון,  ברכת  כיפור(;  )ליום 
"נוסח ברכת  וברכת המצוות;  ברכות 

אירוסין" וסדר נישואין - עם דברי סיום לכתב היד: "תם נשלם, תהלה לא-ל עולם - ברוך מי שעזרני 
להשלימו".

בסוף כתב היד נוספו שני דפים ]בכתיבה שונה[ מתוך חיבור לוחות העיבור, בהם מופיעים תאריכים 
בטעות התאריך:  הוטבע  )החדשה(  הכריכה  על   .]1686 תמ"ו  לשטרות,  ]א'תתקצ"ז  הת"מ  משנות 
"שנת רל"ג" ]1473[, כנראה על פי הכתוב באותם שני הדפים: "...הדה אלסנה שנת הרל"ג ליצירה 
ושנת א'תשפ"ד לשטרות...". אך למעשה נוסח זה מופיע בתכלאלים רבים, בהם הועתקה ההקדמה 
יותר  ועל אף שהתכלאלים עצמם מתאריכים  רל"ג,  אנונימי בשנת  ללוחות העיבור שכתב מחבר 
מאוחרים )ראה למשל: י' טובי, כתבי היד התימניים במכון בן צבי, עמ' 79, סעיף כ, שם נרשם כתב-

יד שמופיעה בו ההקדמה הנ"ל, אך לוח העיבור מתחיל רק משנת ש"מ; ראה גם כתב-יד אדלר 2250, 
אף בו לוח העיבור מתחיל משנת ש"מ(.

]99[ דף. 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. בלאי וקרעים. קרעים חסרים, עם פגיעה בטקסט. מספר דפים 
חסרים בחלקם הגדול. הדבקות נייר ושיקומים. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $500 

350. Manuscript – Tiklal 
Siddur with Commentaries 
and Glosses – Yemen, 1653
Manuscript, Yemenite rite Tiklal 
siddur with commentaries, 
prayers for every day, Jewish 
festivals, holidays and fast days. 
[Yemen, ca. 1653].
This Tiklal siddur is written in 
a neat, early Yemenite script, 
characteristic of the 17th century, 
with predominantly supralinear 
vocalization. In "windows" within 
the text, the scribe wrote (relatively 
short) commentaries, most by 
Rabbi Yitzchak (Mahari) Wanneh. 
Each commentary is titled with the 
letter "Peh" (perush = commentary). 
The Passover Haggadah contains a 
full-length commentary attributed 
to R. Yitzchak Wanneh, written 
as a surrounding border to the 
Haggadah text. The siddur also 
contains many glosses – some long 
– in other Yemenite hands, containing additional commentary.
At the beginning of the siddur are [7] leaves with additions and supplements, in a 
later, simple script (characteristic of the 19th/20th centuries).
The manuscript contains: prayers for every day, prayers for Shabbat, Pirkei Avot, 
songs for Shabbat and Motzei Shabbat, prayers for Rosh Chodesh, prayers for 
Passover, Passover Haggadah, prayers for Shavuot, Azharot of R. Shlomo ibn 
Gabirol, prayers for fast days, Megillat Eichah and Kinot, prayers for the High 
Holidays, prayers for Sukkot and Shemini Atzeret, Hoshaanot, a prayer for rain, 
Hakafot and Piyyutim for Simchat Torah, prayers for Chanukah and Purim, Purim 
songs, Megillat Esther (with Tafsir), eulogies, Selichot, "Maranot", Seder HaAvodah 
for Yom Kippur (by R. Avraham ibn Ezra), blessings, leap years and calendars of the 
Tekufot, texts for Ketubot, Gittin and contracts.
[166] leaves, approx. 29.5 cm. Lacking leaves at the beginning and end. Condition 
varies, good-fair to fair-poor. Many stains. Wear and tears. Minor worming. New 
binding.
The Tekufot calendars begin from the year 1653; this was the basis for our assessment 
of the date of this work's authorship.

Opening price: $2000
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352. Legal Document from the Sanaa Beit Din – Signed by the Maharitz and Rabbi 
Yichye Mishreqi – 1796
Document recording a testimony on monetary matters, in the Sanaa Beit Din, signed by the 
dayanim R. Yichye son of R. Yosef Tzalach – the Maharitz, and R. Yichye son of R. David 
Mishreqi. [Sanaa], Tammuz 1796.
[1] leaf. 13 cm. High quality paper. Wear, folding and rolling marks.

Opening price: $800

353. כתב-יד, הגדה של פסח - תימן, המאה ה-18/19 - חותמות רבי שלום בן אהרן הכהן עראקי
 - ]צנעא?, שנות הת"ק בקירוב  יחיא צאלח.  - רבי  והלכות מהמהרי"ץ  פירושים  כתב-יד, אגדתא דפסחא, עם 

המאה ה-18/19[.
כתיבה נאה, בסגנון סידורי צנעא מהמאה ה-18 ]דומה לכתבי היד שיצאו מתחת ידו של המהרי"ץ, ראש רבני 
הדינים  באמצע  המהרי"ץ  פסקי  מתוך  אחד  דף  חסר  תחתון.  ניקוד  עם  ההגדה  טקסט  תקופה[.  באותה  תימן 

והמנהגים שנכתבו בין קידוש לכרפס )ראה חומר מצורף(.
חותמות עתיקות )מטושטשות( של "הצעיר שלום בן אהרן הכהן עראקי" ]זה היה שמו של נשיא קהילת צנעא 
במאה ה-18 )נולד תמ"ה ונפטר תק"מ. ראה אודותיו: אנציקלופדיה לחכמי תימן, עמ' 471-472(. יתכן שהחותמות 

הן שלו או של אחד מצאצאיו[.
]19[ דף. 16.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים ובלאי. כל הדפים מנותקים. ללא כריכה.

פתיחה: $300 

 - יחיא משרקי  ורבי  המהרי"ץ  בחתימות   - בצנעא  הדין  מבית  352. שטר 
תקנ"ו

שטר קבלת עדות בעניני ממונות, בבית הדין בצנעא, בחתימות הדיינים רבי יחיא ב"ר יוסף 
צאלח - המהרי"ץ, ורבי יחיא ב"ר דוד משרקי. ]צנעא[, תמוז ב'ק"ז לשטרות ]תקנ"ו 1796[.

ראב"ד בית הדין בצנעא - רבינו יחיא ב"ר יוסף צלאח - המהרי"ץ )תע"ה-תקס"ה(, מגדולי 
הרבנים בתימן במאה ה-18, ומגדולי הפוסקים האחרונים. תלמיד סבו מרי צלאח, ותלמיד 
רבי אהרן הכהן עראקי, רבי יחיא עראקי ורבי דוד משרקי בעל "שתילי זיתים". בהיותו כבן 
43 נתמנה להיות רב ראשי וראב"ד לכל קהילות תימן, תפקיד בו כיהן למעלה מ-45 שנים. 
סמכותו הוכרה בכל תימן ללא עוררין, ועד היום נוהגים רבים מבני עדת תימן לפי מנהגיו 
ופסקיו. חיבר את סידור התכלאל עם פירושו "עץ 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.
הדיין רבי יחיא ב"ר דוד משרקי )תצ"ד-תקס"ט(, ממייסדי נוסח השאמי בעקבות אביו רבי 
דוד משרקי בעל "שתילי זיתים". התמנה לדיין זמני בשנת תקמ"ה ומשנת תקנ"ה הפך לדיין 
קבוע והיה חבר בבית דינו של המהרי"ץ. חידושיו ופסקיו נדפסו יחד עם חידושי אביו בספר 

"רביד הזהב".
]1[ דף. 13 ס"מ. נייר איכותי. בלאי וסימני גלגול וקיפול. 

פתיחה: $800 

351. Manuscript, Tiklal Siddur – Yemen, Ca. 17th Century
Manuscript, Tiklal siddur for the festivals. [Yemen, ca. 17th century].
Neat script. With supralinear vocalization (to part of the manuscript). The 
manuscript is lacking the beginning. Also lacking several leaves in the 
middle (completed by different writers in various periods). 
The manuscript begins at the end of Tractate Avot. It contains the order for 
Motzaei Shabbat; prayers for Rosh Chodesh and Passover, with Passover 
Haggadah; prayers for Shavuot; prayers and lamentations for fast days 
and Tisha B'Av; prayers for the High Holidays and Sukkot; Chanukah; 
Purim; Selichot; Birkat HaMazon and other blessings; blessings for the 
wedding ceremony. Writer's colophon at end of manuscript: "Completed, 
praise to G-d – Blessed be He who helped me complete it". 
Two leaves were added at the end of the manuscript (by a different writer), 
from a composition on the Hebrew calendar, mentioning the year 1686. 
The year 1473, also mentioned in these leaves, was mistakenly lettered 
on the new binding. This date, which appears in many Tiklal siddurim, 
was copied from the words of an anonymous author in 1473 and does not 
reflect the year of writing. 
[99] leaves. 20 cm. Fair condition. Stains. Wear and tears. Open tears, 
affecting text. Several leaves lacking a large part. Paper repairs. New 
leather binding. 

Opening price: $500
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354. כתב-יד, פירוש רש"י על התורה - תימן, תס"ה
כתב-יד, פירוש רש"י על התורה. ]תימן, תס"ה 1705[.

בדף האחרון - קולופון הסופר: "ישעיה... המכונה אלחצ'רי", שכתב את הספר ב"שנת ב' אלפין וי"ו 
שנין לשטרי", עבור "החבר הטוב... דאוד אבן אבראהם אלענאבי ישמרו צורו ויגן עליו יוצרו גם יעזרו 
וגם ינצרו...". מספר דפים מכותבים אחרים )כנראה דפים מכתבי-יד אחרים ששולבו בכרך כהשלמה 

לדפים שחסרו(.
חסרים שני הדפים הראשונים. ג-קצז דף )מיספור הדפים הראשונים נעשה במקור, ומיספור הדפים הבאים 
נעשה בעיפרון, בתקופה מאוחרת(. 20.5 ס"מ. מצב משתנה. כתמים, בלאי וקרעים. סימני עש. הדבקות 

נייר ושיקומים. בדפים רבים קרעים חסרים, עם פגיעות משמעותיות בטקסט. כריכת עור מקורית.

פתיחה: $500 

354. Manuscript, Rashi Commentary on the Torah – Yemen, 1705
Manuscript, Rashi commentary on the Torah. [Yemen, 1705].
Scribe's colophon on the final leaf: "Yeshaya… al-Husri", who wrote this book in 
1705 for "the good friend… Daoud son of Avraham al-Anabi…". Several leaves 
by other writers (presumably from other manuscripts, inserted in this volume to 
replace missing leaves).
Lacking first two leaves. 3-197 leaves (first leaves with original foliation, rest of 
leaves with later foliation, in pencil). 20.5 cm. Condition varies. Stains, wear and 
tears. Worming. Paper repairs. Open tears to many leaves, with significant damage 
to text. Original leather binding.

Opening price: $500

353. Manuscript, Passover Haggadah – Yemen, 18th/19th Century – Stamps 
of Rabbi Shalom son of Aharon HaKohen Iraqi
Manuscript, Aggadta DePischa, with commentaries and laws by the Maharitz – R. 
Yichye Tzalach. [Sanaa? 18th/19th century].
Neat script, in the style of the Sanaa siddurim of the 18th century (similar to 
manuscripts produced by the Maharitz, leading Yemenite rabbi in those times). 
Text of the Haggadah with sublinear vocalization. Lacking one leaf of the laws of 
the Maharitz, from the middle of the laws and customs written between Kiddush 
and Karpas (see enclosed material).
Early stamps (faded) of "Shalom son of Aharon HaKohen Iraqi" (name of the 
president of the Sanaa community in the 18th century, [b. 1685, d. 1780. See: 
Encyclopedia LeChachmei Teiman, pp. 471-472]. This stamp may be his or that of 
one of his descendants).
[19] leaves. 16.5 cm. Fair condition. Many stains and wear. All leaves detached. 
Without binding. 

Opening price: $300
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356. שני כתבי-יד - חומש, הפטרות ותפילות - תימן, 
המאה ה-19

שני כתבי-יד מתימן:
ארמי.  תרגום  עם  תימן,  כמנהג  השנה  לכל  הפטרות  כתב-יד,   ·

תנעם )תימן(, תקע"ח ]1818[. 
מקרא ותרגום פסוק אחר פסוק. המקרא בניקוד תחתון והתרגום 
רגלים,  לשלש  חלק ממחזור  נכרך  כתב-היד  בסוף  עליון.  בניקוד 
לסוכות.  והושענות  הפסח  לחג  בתורה  וקריאות  תפילות  כולל 
החבר  שם  על  ההפטרה  זאת  "נכתבה  ההפטרות:  בסוף  קולופון 
במתא  יזכהו...  הב"ה  סייאן,  קריית  מן  סלימאן  בן  סעיד  הטוב 
תנעם... ותהי השלמתה ביום ב' כ"ה לחדש סיון שנת התקע"ח, 
וספרא... יוסף... חמאמי". חסר בתחילתו וחסרים דפים באמצע. 

מספר דפי השלמה מתקופה מאוחרת יותר. ]191[ דף. 15 ס"מ.
]תימן,  רש"י.  ופירוש  ארמי  תרגום  עם  חומש שמות,  כתב-יד,   ·
המאה ה-19 בקירוב[. המקרא עם טעמים וניקוד תחתון, תרגום 
אונקלוס עם ניקוד עליון. פירוש רש"י נכתב בחלקו בתחתית הדף 
"עבור".  לוח  כתב-היד  בסוף  נפרדים.  בדפים  בהמשך  והושלם 

]172[ דף. 16 ס"מ.
2 כתבי-יד. מצב משתנה. מצב כללי בינוני. כתמים ובלאי. 

פתיחה: $400 

355. Manuscript – Yemenite Transcript of the 
First Folios of Tractate Bava Metzia – From 
Bomberg's Second Talmud Edition
Manuscript, transcript of the title page and first 
leaves of tractate Bava Metzia with Rashi and 
Tosafot, from the second Talmud edition printed by 
Daniel Bomberg [in 1531]. [Yemen, ca. 19th century].
Neat Yemenite script. The transcript follows the 
original page layout. 
Signatures and ownership inscriptions on p. 2a. 
[1], 2-4 leaves. 31 cm. Fair-good condition. Stains 
and wear. Worming, affecting text. Piece of paper 
pasted on title page, partially affecting text. Without 
binding.

Opening price: $300

355. כתב יד - העתקה תימנית של הדפים הראשונים 
ממסכת בבא מציעא - ממהדורת התלמוד השניה של 

דניאל בומברג

כתב יד, העתקת השער והדפים הראשונים ממסכת בבא מציעא 
עם פירוש רש"י ותוספות, מתוך מהדורת התלמוד שנדפסה "שנית" 

ע"י דניאל בומברג ]בשנת רצ"א[. ]תימן, המאה ה-19 בקירוב[.
נוסח  את  הכותב  העתיק  הראשון  בעמוד  נאה.  תימנית  כתיבה 
השער של מהדורת בומברג. בדפים הבאים מופיעה "צורת הדף" 
של המהדורה המקורית. במרכז דף ב/1 חתימות ורישומי בעלות.

אודות מסכת בבא מציעא, שנדפסה במהדורה התלמוד השניה 
שהדפיס בומברג, בשנת רצ"א, ראה: רבינוביץ, מאמר על הדפסת 
סופרים,  דקדוקי  ריבקינד,  יצחק   ;1 מג-מד, הערה  עמ'  התלמוד, 
בתוך: ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס, עמ' תיד, רשומה 15.

]1[, ב-ד דף. 31 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. סימני עש, 
עם פגיעות בטקסט. על דף השער הודבק דף נייר, הפוגע חלקית 

בטקסט. ללא כריכה.

פתיחה: $300 
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357. שני כתבי-יד - חומש והפטרות - 
תימן

שני כתבי-יד מתימן:
· כתב-יד, הפטרות לימות השנה ולמועדים - 
כמנהג תימן, עם תרגום ארמי. ]תימן, המאה 
נאה,  ה-19 בקירוב[. כתיבה תימנית מרובעת 
עם טעמים. כותרות מעוטרות. מקרא ותרגום 
פסוק אחר פסוק. חסר בתחילתו דף או שניים 
 22 דף.   ]131[ נח(.  פרשת  בהפטרת  )מתחיל 

ס"מ.
תרגום  עם  דברים,  וחומש  במדבר  חומש   ·
כתיבה  בקירוב[.  ה-19  המאה  ]תימן,  ארמי. 
תימנית נאה, עם ניקוד וטעמים. מקרא ותרגום 
אונקלוס עמוד מול עמוד. קולופון עם חתימת 
הסופר בעמוד האחרון: "דוד מנס קפרי" )ראה 
אודותיו: אנציקלופדיה לחכמי תימן, עמ' 580(. 

]157[ דף. 16 ס"מ.
2 כתבי-יד. מצב משתנה, טוב-בינוני. כריכות 

חדשות.

פתיחה: $400 

356. Two Manuscripts – Chumash, Haftarot and Prayers – Yemen – 19th 
Century
Two Yemenite manuscripts:
· Manuscript, Haftarot for the entire year, Yemenite rite, with Aramaic translation. 
Tanam (Yemen), 1818. Sublinear vocalization to Hebrew text and supralinear 
vocalization to translation. A section of a machzor for the Three Festivals is bound 
at the end. 
Colophon at the end of the Haftarot: "…in Tanam… completed on Monday 25th 
Sivan 1818… Yosef… Chamami". 
Lacking leaves at beginning and middle. Several leaves replaced at a later time. 
[191] leaves. 15 cm.
· Manuscript, Shemot, with Aramaic translation and Rashi commentary. [Yemen, 
ca. 19th century]. Hebrew text with te'amim and sublinear vocalization. A leap 
year calendar appears at the end of the manuscript. [172] leaves. 16 cm.
2 manuscripts. Condition varies. Overall fair condition. Stains and wear.

Opening price: $400

357. Two Manuscripts – Chumash and Haftarot – Yemen
Two Yemenite manuscripts:
· Manuscript, Haftarot for the entire year and for Festivals – Yemenite rite, with 
Aramaic translation. [Yemen, ca. 19th century]. Neat square Yemenite script, with 
te'amim. Ornamented titles. Lacking one or two leaves at the beginning (begins 
with the Haftarah of Parshat Noach). [131] leaves. 22 cm.
· Chumash Bamidbar and Chumash Devarim, with Aramaic translation. [Yemen, 
ca. 19th century]. Neat Yemenite script, with vocalization and te'amim. Hebrew 
text and Targum Onkelos on facing pages. Scribe's signature on the last page. [157] 
leaves. 16 cm.
2 manuscripts. Condition varies, good-fair. New binding.

Opening price: $400
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359. תיקון ליל שבועות - מגילת גוויל בתיק עץ 
שנות  ]תימן?/ירושלים?,  גוויל.  מגילת  על  שבועות,  ליל  תיקון 

הת"ר בקירוב, המאה ה-19/20 בקירוב[.
כתיבת סת"ם תימנית, על מגילת גוויל אדום-כהה. נתונה ב"תיק" 

עץ מחופה בבד.
לפנינו רק חלקו הראשון של "תיקון ליל שבועות" - תחילתן וסופן 
המגילה  בראש  הנ"ך.  ספרי  יתר  ללא  התורה,  פרשיות  כל  של 
חסרה יריעה ראשונה ]מתחילת ספר בראשית עד אמצע פרשת 

מקץ[.
תוצרת ביתית. נתון בתיק עץ מחופה בד )עבודה עממית מאוחרת(. 

שני "עצי חיים", עם ראשים מפליז.
לפי מנהג המקובלים יש לקרוא בליל חג השבועות, את הפרקים 

הפותחים והמסיימים כל אחד מספרי התנ"ך. לפי חלק מהדעות 
קוראים גם את פתיחות וסיומי מסכתות המשנה. בספרים מובא 

כי קריאה זו עולה לקוראה כאילו למד ספרים אלה במלואם. 
כולל  מירבי  גודל  ס"מ.   31 התיק:  גובה  ס"מ,   20.5 הגוויל:  גובה 
חסרים  קרעים  בינוני-גרוע.  מצב  ס"מ.  כ-47  חיים":  ה"עצי 
וסימני עש, עם פגיעות רבות בטקסט. אותיות מחוקות. העמודה 
האחרונה מחוקה כמעט לגמרי. הדבקות חלקי קלף בגב המגילה. 
קופסת עץ מחופה בבד צבעוני משובץ, עם חלקי עטרה של טלית. 
ראשי ה"עצי חיים" עשויים מפליז )מנותקים מעמודי העץ(. סופה 

של היריעה האחרונה אינו מחובר ל"עץ החיים".

פתיחה: $350 

358. Two Manuscripts – Three Megillot – Yemen
Two Yemenite manuscripts:
· Manuscript, three Megillot – Shir Hashirim, Ruth 
and Kohelet, with Aramaic translation and Rashi 
commentary. [Yemen, ca. 19th century]. Ornamented 
title page. Artistic scribal script, with vocalization 
and te'amim. The Hebrew text, the translation and 
the Rashi commentary are arranged in separate 
columns. 
56 leaves. 21.5 cm. Good condition. New binding.
· Manuscript, three Megillot – Shir Hashirim, Ruth 
and Kohelet, with Aramaic translation. [Yemen, ca. 
19th century]. 
[44] leaves. 23 cm. Good-fair condition. Stains and 
minor wear. Worming to first three leaves, affecting 
text. New bindings.

Opening price: $400

358. שני כתבי-יד - שלוש מגילות - תימן
שני כתבי-יד מתימן:

· כתב-יד, שלוש מגילות - שיר השירים, רות וקהלת, עם תרגום 
מעוטר.  שער  בקירוב[.  ה-19  המאה  ]תימן,  רש"י.  ופירוש  ארמי 
התרגום  המקרא,  וטעמים.  ניקוד  עם  אמנותית,  סופר  כתיבת 
בטיפוגרפיה  נפרדות,  בעמודות  אחד  כל  סודרו  רש"י,  ופירוש 

מסודרת ונאה. 
נו דף. 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה חדשה.

· כתב-יד, שלוש מגילות - שיר השירים, רות וקהלת, עם תרגום 
ארמי. ]תימן, המאה ה-19 בקירוב[. 

עש  פגעי  קל.  ובלאי  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   23 דף.   ]44[
בשלושת הדפים הראשונים, עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $400 
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360. Manuscript, Tiklal Siddur for Festivals – 
Yemen, 1858
Manuscript, Tiklal siddur for festivals. [Yemen, ca. 
1858].
Neat, vocalized script. Sublinear vocalization. 
Headings with red decorations.
The piyyut for Tisha B'Av night notes the number of 
years which have passed since the destructions of the 
two temples – 1790 and 2280 years (indicating that 
the Tiklal was written ca. 1858). 
[64] leaves (lacking end). 16.5 cm. Thick paper. Fair-
good condition. Dark stains and wear. Tears and 
worming, affecting text. Old binding (non-original).

Opening price: $300

360. כתב-יד, סידור תכלאל למועדים - תימן, תרי"ח
כתב-יד, סידור תכלאל למועדי השנה. ]תימן, תרי"ח בקירוב[.

כתיבה נאה ומנוקדת. ניקוד תחתון. עיטורי כותרות בדיו אדומה. 
כתב היד מתחיל בתפילות חג הפסח ו"תיקון הטל"; תפילות לחג 
וקינות  ותפילות  צומות"  ארבעה  "סדר  ו"אזהרות";  השבועות 
"סדר  בניה[;  ושבעת  חנה  ]סיפור  חנה"  "קצ'ת  באב;  לתשעה 
]לפי  נדרים.  והתרת  אלול(  )לחודש  אשמורות"  ללילי  סליחות 
"שומר הדף" בעמוד האחרון נראה כי כתב היד חסר בסופו את 

תפילות ראש השנה וכו'[.
בפיוט "לכן אנשי לבב" לליל ט' באב )דף 28/א( נכתב: "אנו מונין... 
לחרבן בית שני... אלף ושבע מאות ותשעים שני יגונותינו, ולחרבן 
אלפים  פה...  הגולים  אנחנו  גלותינו  אנשי  ולפיזור  ראשון  בית 
שנכתב  החורבן  לשנות  המניין  ]לפי  שנים..."  ושמונים  ומאתים 
פה נראה שהתכלאל נכתב בשנת תרי"ח בקירוב. בשוליים נכתב 
בדיו אדומה חישוב שנראה כטעות: "זה החשבון משנת התרכ"ה 

ליצירה"[.
כהים  כתמים  בינוני-טוב.  מצב  עבה.  נייר  ס"מ.   16.5 דף.   ]64[
ובלאי. קרעים וסימני עש, עם פגיעות בטקסט. כריכה ישנה )לא 

מקורית(. 

פתיחה: $300 

359. Tikkun Leil Shavuot 
– Gevil Scroll in Wooden 
Case
Tikkun Leil Shavuot, on 
a gevil scroll. [Yemen?/
Jerusalem?, ca. 19th/20th 
century].
Yemenite Stam scripts, on a 
dark-red gevil scroll. Placed 
in a fabric covered wooden 
case. 
The scroll only comprises 
the first part of Tikkun Leil 
Shavuot – the beginning and 
end of the Torah portions, 
without the rest of the books 
of the Bible. Lacking first 
membrane (beginning of 
Book of Bereshit until middle 
of Parashat Miketz).
Homemade. Placed in a wooden case covered with 
checkered fabric, incorporating parts of an atarah 
from a tallit (late, unskilled work). Two rollers, with 
brass finials (removable). 
Height of Gevil: 20.5 cm, height of case: 31 cm. 
Maximum height including rollers: approx. 47 
cm. Fair-poor condition. Open tears and worming, 
with significant damage to text. Erased letters. Final 
column almost completely erased. Parchment repairs 
on back of scroll. The last membrane is not attached 
to roller. 

Opening price: $350
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361. Manuscript, Zevach Todah – Scribed by 
Rabbi Shalem Kahlani – Yemen, 1865
Manuscript, laws of shechitah and terefot with the 
Zevach Todah commentary, by R. Yichye Tzalach – 
the Maharitz, scribed by R. Shalem Kahlani. Ahlal 
(Dhamar, Yemen), Shevat 1865.
Neat, organized script. The laws (compiled from the 
Shulchan Aruch) occupy the center of the page, and 
are surrounded by the Zevach Todah commentary. 
Colophon of the scribe R. Shalem Kahlani on the 
final leaf. 
[115] leaves. 22.5 cm. Thick, high-quality paper. Wide 
margins. Good-fair condition. Stains. Dampstains. 
Some wear. Old leather binding, with leather loop 
for closure (lacking one loop).

Opening price: $1000

361. כתב-יד, ספר זבח תודה - בכתיבת הסופר רבי שלם קהלאני - תימן, תרכ"ה
תודה,  זבח  פירוש  עם  טריפות  והלכות  כתב-יד, הלכות שחיטה 
שלם  רבי  הסופר  בכתיבת  המהרי"ץ,   - צאלח  יחיא  רבינו  מאת 
לשטרות  ב'קע"ו  שבט  תימן(,  )דרום-מרכז  אחלאל  קהלאני. 

]תרכ"ה 1865[.
השולחן  מן  )המלוקטות  ההלכות  פנים  ומסודרת.  נאה  כתיבה 
ערוך( במרכז וסביבו החיבור "זבח תודה". בראש הכרך "שאלות 
ותשובות" בענייני קידושין וגירושין וליקוטים שונים. בסוף הכרך 
וקידושין  גיטין  בהלכות  ליקוטים  לוי",  בן  יהושע  דר'  "מעשה 
פי  )על  והקדושין ושבע ברכות"  "סוד האירוסין  ובהלכות עדות, 

הקבלה( ו"חידות".
בדף האחרון קולופון הסופר רבי שלם קהלאני: "נשלם זה הספר, 
בעזרת שוכן שמי שפר, הש' ית' יחיש לנו צבי עופר, בס"ד במעלי 
בשבא ]בערב שבת[ דהוא ז' יומין לחדש שבט שנת ב'קע"ו לפ"ק 

במאתא אחלאל ת"ו ]תחרוב ותצדי[ וירושלם תתבני בו"ק בו"א 
]בעגלא ובזמן קריב בחיינו ובימינו אמן[, והכותב קל הקלים עפר 
רגלי החכמים שלם ן' סעדיא אלקהלאני...". הסופר רבי שלום בן 
)א, עמ'  סעדיה ממרכז תימן מוזכר באנציקלופדיה לחכמי תימן 
614(, כתלמיד חכם מובהק, שהגהותיו על דרך הפלפול מופיעות 
בשולי הדפים של ספר הרמב"ם. יתכן שמדובר באותו סופר, שכן 
הכפר אחלאל נמצא בדרום-מרכז תימן )באזור מכלאף, נפת אנס(, 

מצפון-מערב לדמאר )אנציקלופדיה לקהילות תימן, עמ' 11(.
]115[ דף. 22.5 ס"מ. נייר עבה ואיכותי. שוליים רחבים. מצב טוב-

בינוני. כתמים. כתמי רטיבות. מעט בלאי. כריכת עור ישנה, עם 
לולאת עור לסגירה )לולאה אחת חסרה(.

פתיחה: $1000 
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363. אוסף שרידי דפים עתיקים בכת"י שהוצאו מ"גניזת כריכות" - חיבורים שונים 
- תימן

כולם  שונים.  כריכות", מחיבורים  מ"גניזת  בכתב-יד, שהוצאו  עתיקים  דפים  מגוון של שרידי  אוסף 
בכתיבה תימנית:

· שרידי דפים מכתב-יד, משנה תורה להרמב"ם. קטעים מכארבעה כתבי-יד שונים.
· שרידי דפים מכתב-יד מדרש הגדול. כ-18 קטעים בגודל משתנה.

· שריד דף מכתב-יד, מדרש הגדול.
· שריד דף בכתב-יד, ספר בראשית עם תרגום ]פסוק אחר פסוק[. קטע מבראשית ג, טו. ניקוד עליון.

· שרידי דפים מכתב-יד, חיבור על הלכות שחיטה בערבית-יהודית.
· שרידי דף מכתב-יד, חיבור בהלכות טריפה.

· שריד דף מכתב-יד, מספר תפילות, עם סדר פיטום הקטורת ופיוט "נאם גבר אשר ידע" מאת רבי 
יחיא אלצאהרי.

כ-30 קטעי דפים. גודל משתנה. מצבי פגיעה משתנים כתוצאה מן הכריכה.

פתיחה: $400 

362. Five Yemenite Manuscripts – Prayers and Piyyutim
Five Yemenite manuscripts – prayers and piyyutim for various occasions:
· Manuscript, Seder Ma'amadot, piyyutim and Shabbat songs. [Yemen, 18th/19th 
century]. Yemenite script with supralinear vocalization.
· Manuscript, anthology of prayers and piyyutim. [Yemen, 19th century]. Contains: 
Hatarat Nedarim for Erev Rosh Hashanah, songs for Rosh Hashanah, Hosha'anot, 
songs for Simchat Torah, and more.
· Manuscript, prayers for Rosh Hashanah, for Aseret Yemei Teshuvah, for fast 
days and for Succot. [Yemen, 19th century?]. Vocalized Yemenite script.
· Manuscript, Hosha'anot and Hakafot for Simchat Torah. [Yemen, 19th/20th 
century]. 
· Manuscript, selections of prayers. [Yemen, 20th century]. Contains: Hosha'anot 
and Hakafot for Simchat Torah, Igeret Maharitz, Machberet HaTijan, Seder Rosh 
Chodesh Elul and Ashmorot.
5 manuscripts. Size and condition vary. Some lacking leaves.

Opening price: $500

362. חמשה כתבי-יד מתימן - תפילות ופיוטים
חמשה כתבי-יד מתימן - תפילות ופיוטים למועדים שונים:

· כתב-יד, סדר מעמדות, פיוטים וזמירות לשבת. ]תימן, המאה ה-18/19[. כתיבה תימנית עם ניקוד 
עליון.

· כתב-יד, קובץ תפילות ופיוטים. ]תימן, המאה ה-19[. כולל: התרת נדרים לערב ראש השנה, פזמונים 
לראש השנה, הושענות, פזמונים לשמחת תורה, ועוד.

· כתב-יד, תפילות לראש השנה, לעשרת ימי תשובה, לתעניות ולחג הסוכות. ]תימן, המאה ה-19?[. 
כתיבה תימנית מנוקדת.

· כתב-יד, הושענות והקפות לשמחת התורה. ]תימן, המאה ה-19/20[.
· כתב-יד, ליקוטי תפילות. ]תימן, המאה ה-20[. כולל: הושענות, הקפות לשמחת תורה, אגרת מהרי"ץ, 

מחברת התיג'אן, סדר ראש חודש אלול ואשמורות.
5 כתבי-יד. גודל ומצב משתנים. בחלקם חסרים דפים. 

פתיחה: $500 

362
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364. משנה תורה להרמב"ם - ונציה, ש"י-שי"א - הגהות בכתב-יד קדשו של רבינו 
שלום שבזי

ספר משנה תורה להרמב"ם, עם פירוש מגדל עוז לרבי שם טוב אבן גאון, עם הגהות מיימוניות. חלק 
שני. ]ונציה, ש"י-שי"א 1550-1551. דפוס יושטינייאן[.

בגליונות הספר עשרות הגהות ותיקונים קצרים בכתב-יד תימני עתיק, אשר זוהה ע"י חוקרים ככתיבת 
יד קדשו של רבינו שלום שבזי - גדול חכמי תימן.

רבינו שלום )שֵָׁלם( שבזי - הרש"ש )שע"ט-תנ"ה(, המכונה בפי יהודי תימן "אבא". גדול משוררי תימן, 
צדיק בעל מופת, חכם ומקובל, והאישיות הנערצת ביותר על יהדות תימן. נולד בכפר נג'ד אלוליד 
וסופרים.  חכמים  של  מיוחסת  כמשפחה  שנודעה  משתא,  למשפחת  תימן,  שבדרום  לתעז  הסמוך 
בצעירותו נדד לצנעא, שם התוודע לחכמיה ולמד בישיבותיה. לאחר מכן, חזר לעיר תעז ובה חי ופעל 
עד פטירתו. רבי שלום שבזי היה בקי עצום בכל חלקי התורה, בנגלה ובנסתר, בקבלה ובפילוסופיה, 
והיה מן המחברים הפוריים ביותר בדורו. כמו כן, עסק בקבלה מעשית והיה חכם בחכמת התכונה. 
מחמש  למעלה  כיום  ידועים  ומהם  מאלף  ליותר  שהגיעו  הרבים,  ובפיוטיו  בשיריו  נתפרסם  בעיקר 
מאות, אשר בהם טמונים סודות ורמזים עמוקים מחכמת הקבלה. שיריו ופיוטיו מלווים את יהודי תימן 

בשבתות ובחגים, בסעודות מצוה, ובכל תחנות וטקסי החיים.
בקרב יהודי תימן נפוצים אודותיו סיפורי נפלאות ומופתים. האגדה מספרת כי בכל ערב שבת נעשה 
לו נס "קפיצת הדרך", והיה מגיע לארץ ישראל לשבות בה, פעם בירושלים, פעם בטבריה, פעם בעכו 
או בחברון, ובמוצאי השבת היה שב אל ארצו. רבי יעקב ספיר שביקר בתימן כותב כי ראה באחד 
מחיבוריו של רבי שלום שבזי כי כותב על כך במפורש: "הייתי בירושלים וראיתי מחזה כך וכך, ובצפת 
כך וכך...". באחד משיריו כותב: "לבי בתימן, רק נשמתי פרחה ארץ צבי, הומה כמו אילת". ידועים 
מעשי נסים שפעל לישועת הכלל, ועל כוחותיו המופלאים ברפואת חולים, בפקידת עקרות, ועוד. בין 
היתר כתב ספר בשם "גורל החול" בקבלה מעשית, על מנת שיהודי דורו לא ילכו אחרי עושי נפלאות 
מקרב הגויים. גם קברו בעיר תעז ידוע כמקום קדוש אליו נהגו יהודי תימן לעלות לרגל מדי שנה בשנה.

עותק חסר. שצד-תצד, תצו-תקלד דף )חסרים: דף השער ודפים תקלה-תשסז, ]5[(. נמצאים הספרים: 
עם  עש,  סימני  קרעים.  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   39 נזיקין-שופטים.  הספרים  ללא  הפלאה-טהרה, 
בטקסט,  פגיעה  עם  דפים,  במספר  גדולים  חסרים  קרעים  נייר.  במילוי  משוקמים  בטקסט,  פגיעות 

משוקמים במילוי נייר. כריכת עור, פגומה.
זיהוי כתב היד ככתיבת ידו של רבי שלום שבזי, הוא על פי חוות דעת מצורפת של פרופ' אהרן גימאני 

והחוקר יואל אושרי מהמחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר אילן.

פתיחה: $1500 

363. Collection of Fragments of Early Manuscripts, from a "Bindings 
Genizah" – Various Compositions – Yemen
Assorted collection of fragments of early manuscript leaves, from a "bindings 
genizah", from various works.
All are in Yemenite script.
· Leaf fragments from manuscript Mishneh Torah by the Rambam, from some 
four different manuscripts.
· About 18 leaf fragments from a manuscript Midrash HaGadol. 
· And other leaf fragments from various manuscripts (chumash, halachic works, 
prayer book).
Approx. 30 leaf fragments. Size varies. Various degrees of damage due to use in 
binding.

Opening price: $400
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364 Mishneh Torah by the Rambam – Venice, 
1550-1551 – Glosses Handwritten by Rabbi 
Shalom Shabazi
Mishneh Torah by the Rambam, with the Migdal Oz 
commentary by R. Shem Tov ibn Gaon, with Hagahot 
Maimoniot. Part II. [Venice: Justinian, 1550-1551].
The book is annotated with dozens of brief glosses 
and corrections in early Yemenite script, identified 
by researchers as the handwriting of R. Shalom 
Shabazi, leading Yemenite Torah scholar.
Incomplete copy: 394-494, 496-534 leaves (lacking: 
title page and leaves 535-767, [5]). Contains the 
books Haflaa-Tahara; missing Nezikin-Shoftim. 39 
cm. Fair condition. Stains. Tears. Worming, affecting 
text, repaired with paper. Large open tears to a few 
leaves, affecting text, repaired with paper. Leather 
binding, damaged. 
The handwriting was identified as that of R. Shalom 
Shabazi by Prof. Aharon Gaimani and Yoel Oshri 
from the Department of Jewish History, Bar Ilan 
University (report enclosed).

Opening price: $1500
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365. Fragments of an Early Ketubah from 
Sijilmasa (Tafilalt) / Binding Inscribed with the 
Name of Baba Sali
Leaf fragments from an old binding, including a 
ketubah written in Tafilalt, Morocco, in 1838, and an 
endpaper with the name of the Baba Sali.
· Fragments of a decorated ketubah. Sijilmasa 
(Tafilalt, eastern Morocco), 24th Kislev 1838.
· Endpaper inscribed with the name of R. Yisrael 
Abuchatzeira, the Baba Sali. 
The binding which the ketubah fragments were 
found in may have been part of a book used by the 
Baba Sali.
Several leaves, mostly blank endpapers, with two 
ketubah fragments (lacking lower part of ketubah 
with signatures), and leaf with inscription of R. 
Yisrael Abuchatzeira. Size varies. Fair condition. 
Stains. Open tears and worming.

Opening price: $300

יתכן והכריכה ממנה הוצאו שרידי הכתובה השתייכה לספר אשר 
היה בשימושו של ה"בבא סאלי". 

האדמו"ר הקדוש רבי ישראל אבוחצירא - ה"בבא סאלי" )תר"נ-
מסעוד  רבי  לאביו  תאפילאלת  שבמחוז  בריסאני  נולד  תשמ"ד(, 
- רב המקום, וכבר מגיל צעיר היה נערץ אצל יהודי האזור כאיש 

קדוש ופועל ישועות. 
כיהן  הכתובה שלפנינו היא משנת תקצ"ט, כאשר בתאפילאלת 
אז ברבנות סבו של ה"בבא סאלי" - האדמו"ר הקדוש רבי יעקב 

אבוחצירא )תקס"ו-תר"מ( בעל "אביר יעקב". 
צרור דפים, רובם דפי בטנה ריקים, עם שני קטעים מתוך הכתובה 
)חסרה תחתיתה של הכתובה עם החתימות( ודף עם הרישום על 
רבי ישראל אביחצירא. גודל משתנה. מצב בינוני. כתמים. קרעים 

חסרים וסימני עש. 

פתיחה: $300 

 / שרידי כתובה עתיקה מסגלמסא )תאפילאלת(   .365
כריכה עם רישום שמו של ה"בבא סאלי"

כתובה  שרידי  בהם  ישנה,  ספר  מכריכת  שהוצאו  דפים  שרידי 
שנכתב בשנת תקצ"ט בתפילאלת שבמרוקו, ודף בטנה עם רישום 

שמו של ה"בבא סאלי":
· שרידי כתובה מעוטרת, לנישואי החתן "רבי יצחק בן אברהם 
"חנינ' בת ישראל הידוע בן שרביט".  ילוז", עם הכלה  בן  הידוע 
סגלמאסא )סיג'ילמסה; תאפילאלת, מזרח מרוקו(, "שלישי בשבת 
וחמש  אלפים  חמשת  שנת  כסלו  לחדש  יום  ועשרים  בארבעה 
מאות ותשעה ותשעים לבריאת עלמא" ]יום ג', כ"ד כסלו תקצ"ט 
את  לכתוב  נהגו  בתאפילאלת  שנעשו  ובגיטין  )בכתובות   .]1838
שם העיר סיג'ילמסה, ששכנה בימי הביניים באזור ועל חורבותיה 

ובקרבתה נבנו העיירות בתפילאלאת(.
· דף בטנה ועליו רישום שמו של רבי ישראל אבוחצירא ה"בבא 
ראשנו[  עטרת  ומורנו  ]אדונו  עט"ר  ומו'  אדו'  "כה"ר  סאלי": 
ישראל אביחצירא הי"ו כי--"א ]"ה' ישמרהו ויחייהו, כן יהי רצון 

אמן?[.
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יעקב  רבי  הצדיק  של  וחתימתו  קדשו  בכתב-יד  הלכתית  תשובה   .366
אבוחצירא ממרוקו, ה"אביר יעקב" - נוסח שלא נדפס

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

קדשו:  בכתב-יד  מסולסלת  קליגרפית  חתימה  התשובה  בסוף  ומסודרת.  נאה  כתיבה 
"יעקב אביחצירא סיל"ט ]=סיפיה לטב[".

תשובה הלכתית בדיני ירושה, שעבודים ומכירת קרקעות. בדבריו הוא חולק על דעת בעל 
הש"ך בנידון ומסתמך על דברי "מרן" בעל השולחן ערוך, כשהוא כותב בתוך הדברים: "...

וזהו לפי הש"ך, אבל אנן דגרירי בתר מר"ן בכל מילי, נראה דבר פשוט דגבי ממשעבדי...". 
גם בסיום הדברים הוא מחזק את ההסתמכות על דברי מרן בעל השולחן ערוך, ש"מפיו 
נקיט  דהכי  כיון  ממשעבדי,  שמעון  דגבי  "...ודאי  בנידון:  כדעתו  מסיק  והוא  חיים",  אנו 
מר"ן דמפיו אנו חיים כמו שכתבנו. זהו הנלע"ד וציי"מ ומ"ן אכי"ר ]=וצור ישראל יצילנו 

משגיאות ויראנו מתורתו נפלאות אמן כן יהי רצון[ יעקב אביחצירא סיל"ט".
בנוסח שונה.  קלו(, אך  )סימן  ליעקב"  "יורו משפטיך  נדפסה בשו"ת  התשובה שלפנינו 
אמנם המסקנות ההלכתיות דומות אך ישנם שינויים רבים בהתנסחות ובהסבר הדברים. 
הנוסח שלפנינו מאפשר להבין יותר לעומק את דבריו של רבי יעקב אבוחצירא בבירור 

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

אל כביר" ]=הרב הגדול[.
"מצבת  נכתב:  מצבתו  על  שבמצרים.  דמנהור  בעיר  ונקבר  ישראל  לארץ  בדרכו  נפטר 
קבורת... גברא רבא דאתי ממערבא, הרב המופלא סבא דמשפטים, מקובל אלוקי, חסידא 
וצניף  ראשנו  עטרת  ורבינו  ]מורנו  כמוהר"ר  וצ"ת  עט"ר  מו"ר  ובנסתר  בנגלה  קדישא 

תפארתנו כבוד מורנו ורבינו הרב רבי[ יעקב אביחצירה זצוק"ל זיע"א...".
מחיבוריו: גנזי המלך; יגל יעקב; שו"ת יורו משפטיך ליעקב; פתוחי חותם; דורש טוב; בגדי 

השרד; מחשוף הלבן; ועוד חיבורים רבים.
לכבודו ולזכרו נתחברו עשרות פיוטים, שחלקם נפוצים עד היום בין יוצאי מרוקו. תמונתו 
הידועה, יושב בשיכול רגלים עם ספר קודש בידיו, נתלתה בבתים רבים במרוקו, ותלויה 

עד היום הזה בארץ ישראל.
בניו ונכדיו נודעו בקדושתם ובתורתם. המפורסמים שבהם הנם: רבי ישראל אבוחצירא 
ה"בבא סאלי" ואחיו רבי יצחק ה"בבא חאקי", רבי מאיר אבוחצירא ה"בבא מאיר" ועוד 

עשרות רבנים מובהקים ואנשי סגולה ומופת.
]1[ דף. 29 ס"מ. 46 שורות בכתב יד קדשו. מצב בינוני. כתמים. כתם כהה במרכז הדף. 

בלאי וקרעים חסרים בקפלי הדף ובשולי הדף, עם פגיעות בטקסט.

פתיחה: $15,000 
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367. מכתב עם ברכת "ואתה שלום" - בכתב-יד קדשו וחתימתו של הצדיק רבי יעקב אבוחצירא ממרוקו, ה"אביר יעקב" 
מכתב בכתב-יד קדשו וחתימתו של הגאון הצדיק רבי יעקב אבוחצירא, ה"אביר יעקב" ממרוקו. תשע 

שורות בכתב-ידו ובחתימתו, בכתיבה ספרדית רהוטה. 
המכתב בערבית-יהודית, מופנה אל "ידי"ן ]ידיד נפשי[... כה"ר יוסף...". בחתימת המכתב הוא מסיים 

בברכת "...ואתה שלום - יעקב אביחצירא ס"ט".
מעבר לדף רישום הנמען בכתב-ידו של רבי יעקב אבוחצירא. 

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

גם בין גויי הארץ המוסלמים שהיו קוראים לו בהערצה "אלחזן אל כביר" ]=הרב הגדול[.
נפטר בדרכו לארץ ישראל ונקבר בעיר דמנהור שבמצרים. על מצבתו נכתב: "מצבת קבורת... גברא 

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

אביחצירה זצוק"ל זיע"א...".
בגדי השרד;  טוב;  דורש  חותם;  פתוחי  ליעקב;  יורו משפטיך  יעקב; שו"ת  יגל  גנזי המלך;  מחיבוריו: 

מחשוף הלבן; ועוד חיבורים רבים.
לכבודו ולזכרו נתחברו עשרות פיוטים, שחלקם נפוצים עד היום בין יוצאי מרוקו. תמונתו הידועה, 
יושב בשיכול רגלים עם ספר קודש בידיו, נתלתה בבתים רבים במרוקו, ותלויה עד היום הזה בארץ 

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

ואנשי סגולה ומופת.
]1[ דף. 11 ס"מ. מצב בינוני. כתמים כהים. קרעים משוקמים.

פתיחה: $9000 

366. Halachic Responsum Handwritten and Signed by 
Rabbi Yaakov Abuchatzeira of Morocco, the Abir Yaakov – 
Unpublished Version
Lengthy letter, halachic responsum on the laws of inheritance, 
collaterals and the sale of land; handwritten and signed by R. Yaakov 
Abuchatzeira, the Abir Yaakov of Morocco.
Neat script. Calligraphic signature at the end of the responsum: 
"Yaakov Abuchatzeira".
The present responsum was never published, however Responsa Yoru 
Mishpatecha LeYaakov (section 136) contains a parallel responsum 
by R. Yaakov Abuchatzeira, with many textual variations, where he 
reaches similar conclusions.
R. Yaakov Abuchatzeira – the Abir Yaakov (1806-1880), rabbi of Tafilalt, 
outstanding Torah scholar and kabbalist, leading halachic authority 
in his generation. Renowned as a wonder-worker. His sons and 
grandsons – Baba Sali, Baba Chaki, Baba Meir, and many others – were 
prominent rabbis and wonder-workers. 
[1] leaf. 29 cm. 46 autograph lines. Fair condition. Stains. Dark stain to 
center of leaf. Wear and open tears to folds and margins, affecting text.

Opening price: $15,000
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368. Manuscript Leaf, Handwritten by the Baba 
Sali – From the Kabbalistic Book Pri Etz Chaim
Manuscript leaf, from the book Pri Etz Chaim by 
R. Chaim Vital, handwritten in 1933 by the holy 
kabbalist R. Yisrael Abuchatzeira – the Baba Sali, 
from which he regularly studied.
Enclosed are two reports confirming the authenticity 
of the manuscript. One is from his son R. Baruch 
Abuchatzeira (Baba Baruch), attesting that the 
composition was copied by his father "and it 
remained with him, and he would read it often, 
primarily on Shabbat".
The second report, from the expert R. Yosef Avivi, 
pertains to the entire manuscript. He quotes the 
colophon at the end of the manuscript (not included 
in this item), signed by Baba Sali, in which Baba Sali 
attests that he copied this holy book himself in 1933. 
R. Avivi notes that the style of writing changes over 
the course of the manuscript and that these variations 
are typical of original manuscripts by the Baba Sali.
[1] leaf. Written on one side, in Maghrebi Rashi 
script. 20.5 cm. Good-fair condition. Restored and 
mounted on tissue paper.

Opening price: $700
368. כתב-יד קדשו של ה"בבא סאלי" - דף מהספר הקבלי "פרי עץ חיים"

דף בכתב-יד, מתוך ספר פרי עץ חיים למהרח"ו, שנכתב בשנת 
תרצ"ג ע"י המקובל הקדוש רבי ישראל אבוחצירא ה"בבא סאלי", 

בעצם כתב-יד קדשו.
המכתב  כתב-היד.  של  למקוריותו  אישור  מכתבי  שני  מצורפים 
ברוך"(, המעיד  )ה"באבא  אבוחצירא  ברוך  רבי  בנו  האחד מאת 
"והיה שמור עמו  שהחיבור הועתק בעצם כתב-יד אביו הקדוש 

והיה קורא בו לעתים קרובות, בעיקר בשבתות".
כתב-היד  מתואר  אביב"י  יוסף  ר'  המומחה  מאת  השני  באישור 
הבבא-סאלי  של  בחתימתו  הקולופון  את  מעתיק  הוא  כולו. 
המופיע בדף האחרון )שאינו לפנינו(, בו כותב הבבא-סאלי ומעיד 
הרב  תרצ"ג.  בשנת  הזה"  הקדוש  "הספר  את  בעצמו  העתיק  כי 
אביב"י מציין כי סגנון הכתב משתנה לאורך כתב-היד והשינויים 

הנ"ל אופיינים לכתיבותיו המקוריות של ה"באבא סאלי".

האדמו"ר הקדוש רבי ישראל אבוחצירא - ה"בבא סאלי" )תר"ן-
תשמ"ד 1889-1984(, בן רבי מסעוד רבה של תאפיללת )מרוקו(, 
בנו של האדמו"ר רבי יעקב אבוחצירא. גאון מופלג בנגלה ובנסתר, 
כיהן  יעקב.  רבי  זקנו  לאור מכתבי  הוציא  מנעוריו.  וטהור  קדוש 
לירושלים,  וסביבותיה. בשנת תש"י עלה  כרב ראשי של ארפוד 
ובשנת תשי"ז חזר למרוקו. בשנת תשכ"ד שב לארץ ישראל. קבע 
עצה  לקבל  לביתו  נהרו  וטובים  גדולים  נתיבות.  בעיירה  מושבו 
הם  ונכדיו  בניו  ישועות".  כ"פועל  שמו  בישראל  ונודע  וברכה, 

האדמו"רים המפורסמים לבית אבוחצירא.
ס"מ.   20.5 רש"י מערבית.  בכתיבת  מצידו האחד,  כתוב  דף.   ]1[

מצב טוב-בינוני. משוקם ומודבק על נייר שימור מקצועי.

פתיחה: $700 

367. Letter with Blessing "May Peace Be to You" 
– Handwritten and Signed by Rabbi Yaakov 
Abuchatzeira of Morocco, the Abir Yaakov
Letter handwritten and signed by R. Yaakov 
Abuchatzeira, the Abir Yaakov of Morocco. Nine 
autograph lines with his signature, in cursive 
Sephardic script.
Letter in Judeo-Arabic, addressed to his close friend 
R. Yosef. The letter concludes with the blessing: "…
may peace be to you – Yaakov Abuchatzeira".
Name of recipient on verso handwritten by R. Yaakov 
Abuchatzeira. 
R. Yaakov Abuchatzeira – the Abir Yaakov (1806-
1880), rabbi of Tafilalt, outstanding Torah scholar 
and kabbalist, leading halachic authority in his 
generation. Renowned as a wonder-worker. His 
sons and grandsons – Baba Sali, Baba Chaki, Baba 
Meir, and many others – were prominent rabbis and 
wonder-workers. 
[1] leaf. 11 cm. Fair condition. Dark stains. Tears, 
repaired.

Opening price: $9000
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369. מחזור לראש השנה - העותק של ה"בבא סאלי" עם חתימות ידו וחותמותיו, ועם ברכה בכתב ידו 
"שיכתבנו בספר חיים טובים, מזונות ופרנסה טובה"

זכור לאברהם, חלק ראשון, "והוא מחזור לימי"ן ]לימים נוראים[ כמנהג ק"ק ספרדים". ליוורנו, תשי"א ]1951[.
העותק של הרב הקדוש רבי ישראל אבוחצירא ה"בבא סאלי", עם חותמותיו וחתימות ידו. בעמוד האחרון של המחזור מופיעה 
חתימתו המלאה: "ע"ה ישראל אביחצירא ס"ט", ולצדה חותמתו, וכן רישום ברכה בכתב-ידו וחתימתו: "יה"ר מ"י ]יהי רצון 
מלפני יי'[ שיכתבנו בספר חיים טובים, מזונות ופרנסה טובה, אמן ואמן. ע"ה יש"א ]=עבד ה' ישראל אבוחצירא[ סי"ט". חתימה 
נוספת בכתב ידו, "ע"ה ישראל אביחצירא ס"ט", מופיעה בדף הבטנה האחרון, שם מופיעה גם חותמת נוספת שלו. חותמת 
נוספת מופיעה בדף הבטנה הקדמי. בפנים הכריכה הקדמית הודבקה פיסת קרטון )כנראה קטע מהכריכה המקורית של המחזור( 

ועליה חתימה נוספת של הבבא סאלי.
כפי הנראה, המחזור שלפנינו היה בשימושו של הבבא סאלי על שולחנו, שכן מופיעים בו כתמים כהים בסדר הקידוש והלימוד 

לסעודת ליל ראש השנה.
האדמו"ר הקדוש רבי ישראל אבוחצירא - ה"בבא סאלי" )תר"ן-תשמ"ד 1889-1984(, בן רבי מסעוד רבה של תאפיללת )מרוקו(, 
בנו של האדמו"ר רבי יעקב אבוחצירא. גאון מופלג בנגלה ובנסתר, קדוש וטהור מנעוריו. הוציא לאור מכתבי זקנו רבי יעקב. 
כיהן כרב ראשי של ארפוד וסביבותיה. בשנת תש"י עלה לירושלים, ובשנת תשי"ז חזר למרוקו. בשנת תשכ"ד שב לארץ ישראל. 
קבע מושבו בעיירה נתיבות. גדולים וטובים נהרו לביתו לקבל עצה וברכה, ונודע בישראל שמו כ"פועל ישועות". נכדיו הם 

האדמו"רים המפורסמים לבית אבוחצירא שליט"א.
]1[, 3-316 עמ'. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרעים קלים והדבקות נייר. קרעים משוקמים בדף השער. כריכת עור 

חדשה )קטע מהכריכה הישנה הודבק בפנים הכריכה החדשה(. 

פתיחה: $10,000 

369. Machzor for Rosh Hashana – Copy of the Baba Sali, with His Signatures and Stamps, and 
with His Handwritten Blessing "May They be Written in the Book of Good Life, Sustenance 
and Plentiful Livelihood"
Zechor LeAvraham, Part I, Sephardi rite machzor for the High Holidays. Livorno, 1951.
Copy of R. Yisrael Abuchatzeira, the Baba Sali, with his stamps and signatures.
His full signature appears on the final page of the machzor: "Yisrael Abuchatzeira", alongside his 
stamp and a blessing in his handwriting and with his signature: "May they be written in the book of 
good life, sustenance and good livelihood". Additional signatures and stamps of the Baba Sali.
This machzor was apparently used by the Baba Sali during the Rosh Hashana meals.
[1], 3-316 pages. 19.5 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Minor tears and repairs. Tears to title 
page, repaired. New leather binding (fragment of old binding pasted inside new binding).

Opening price: $10,000
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371. כתב-יד - גורלות וקמיעות בערבית-יהודית
כתב-יד, גורלות וקמיעות. ]צפון אפריקה, המאה ה-19 בקירוב[. ערבית-יהודית.

מכיל את החיבור "גורל החול", צירופי שמות, שמות מלאכים, כתב מלאכים ושרטוטים 
קבליים. 

]85[ דף )דפים חסרים(. 19 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים. בלאי וקרעים בשולי הדפים. 
במספר דפים קרעים עם חסרון ופגיעה בטקסט. חלק מהדפים או הקונטרסים מנותקים. 

ללא כריכה.
מקור: אוסף ד"ר מיכאל קרופ.

פתיחה: $300 

370. Shaarei Teshuvah by Yaakov 
Abuchatzeira of Morocco, the Abir Yaakov 
– Dedication Handwritten by the Baba Sali
Shaarei Teshuvah, on repentance and ethics, 
by R. Yaakov Abuchatzeira, the Abir Yaakov 
of Morocco. Jerusalem, 1956. Published by his 
grandsons.
On verso of title page: dedication handwritten 
by the Baba Sali, who published the book 
together with his brother R. Yitzchak – Baba 
Chaki. The dedication was written in Morocco 
in 1957. The titles of honor printed on this page 
near the name of Baba Sali were humbly deleted, 
in the same pen used to write the dedication.
176 pages. 22 cm. Good condition. Stains. 
Ownership inscriptions and stamps. Elaborate 
leather binding.

Opening price: $1000

370. ספר שערי תשובה לרבי יעקב אבוחצירא ממרוקו, ה"אביר יעקב" - הקדשה בכתב-ידו של 
ה"בבא סאלי"

ספר שערי תשובה, על תשובה חכמה ומוסר, מהגאון הצדיק רבי יעקב אבוחצירא - ה"אביר יעקב". ירושלים, תשט"ז 
]1956[. בהוצאת נכדיו.

מעבר לשער הקדשה בכתב-יד קדשו של ה"בבא סאלי", שהוציא לאור את הספר יחד עם אחיו רבי יצחק - ה"בבא 
חאקי". 

הקדשת ה"בבא סאלי" שלפנינו נכתבה במרוקו בשנת 1957: "לכבוד האדון ...רודף צדקה וחסד הגמו"ן ]הגביר מהולל 
ונבון[ שמעון בן יתאח ]איתאח[ יחש"ל ]יחי שמו לעד[ בעי"ת ]בעיר תהילה[ קצר-אסוק, והוא חתנא דאהו' חמו' 

כהה"ר אברהם אל--- בעי"ת קצר אסוק".
באותו עמוד נדפסו שמו וכתובתו של המו"ל ה"בבא סאלי" בירושלים ובאותה עט בה נכתבה ההקדשה נמחקו ביד 

קדשו וברוב ענוותנותו, המילים: "הרה"ג הקדוש כמוהר"ר".
האדמו"ר הקדוש רבי ישראל אבוחצירא, ה"בבא סאלי", )תר"ן-תשמ"ד 1889-1984( בן רבי מסעוד רבה של תאפיללת 
)מרוקו(, בנו של האדמו"ר רבי יעקב אבוחצירא. גאון מופלג בנגלה ובנסתר, קדוש וטהור מנעוריו. הוציא לאור מכתבי 
זקנו רבי יעקב. כיהן כרב ראשי של ארפוד וסביבותיה. בשנת תש"י עלה לירושלים, ובשנת תשי"ז חזר למרוקו ]שם העניק 
את הספר בעיר קצר-אשוק במחוז תאפיללת[. בשנת תשכ"ד שב לארץ ישראל. קבע מושבו בעיירה נתיבות. גדולים 

וטובים נהרו לביתו לקבל עצה וברכה, ונודע בישראל שמו. בניו ונכדיו הם האדמו"רים המפורסמים לבית אבוחצירא.
קעו עמ'. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. רישומים וחותמות בעלות. כריכת עור מפוארת.

פתיחה: $1000 
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372. Manuscript, Tikkun Karet – Morocco, 1902
Manuscript, Tikkun Karet – prayer to be recited at daybreak and study order from the 
books of the Rambam, on the laws of sins and repentance. [Morocco], 1902. 
Semi-cursive Sephardic script. Decorated title page, with name of owner and date of writing.
[1], 2-26, 25-29, [30-50] leaves (complete). 18 cm. Fair condition. Stains and wear. Traces of 
past dampness. Ink faded on some leaves. Many detached leaves. Old binding, worn and 
damaged, with leather spine.

Opening price: $300

372. כתב-יד, סדר "תקון כרת" - מרוקו, תרס"ב
בעלות  לומר  תפילה   - כרת"  תקון  של  "סדר  כתב-יד, 
שגגות  מהלכות  הרמב"ם  בספרי  לימוד  וסדר  השחר 

והלכות תשובה. ]מרוקו[, תרס"ב ]1902[.
כתיבה ספרדית בינונית. שער מעוטר, עם הכיתוב: "סדר 
של תקון כרת - שלי אני הצעיר ע"ה ב"ה אליהו רחמים 
 - לפ"ק  עליון  ב'ס'ת'ר'  יושב  רצון,  שנת   - הי"ו  אזולאי 

."5662
מועתקים  היסוד  תקון  זהר  "רשימת  האחרונים:  בדפים 
]ספר כרם חמ"ר  ברית"  הוד  מס']פר[ כרם חמר מחלק 

להחיד"א, ליוורנו תקנ"ז[.
מצב  ס"מ.  )שלם(. 18  דף  כה-כט, ]ל-נ[  ב-כו,   ,]1[
בינוני. כתמים ובלאי. עקבות רטיבות. דהיית דיו בחלק 
בלויה  ישנה,  כריכה  מנותקים.  רבים  דפים  מהדפים. 

ופגומה, עם שדרת עור.

פתיחה: $300 

371. Manuscript – Goralot and Amulets in Judeo-Arabic 
Manuscript, Goralot (lots) and amulets. [North-Africa, ca. 19th century]. 
Judeo-Arabic.
The composition includes Goral HaChol (geomancy), kabbalistic 
combinations of Holy Names, names of angels, Angelic script and 
kabbalistic diagrams.
[85] leaves (missing leaves). 19 cm. Fair condition. Many stains. Marginal 
wear and tears. Tears affecting text with loss to several leaves. Some 
leaves and gatherings detached. Without binding. 
Provenance: Collection of Dr. Michael Krupp.

Opening price: $300
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373. ששה פרסומים יהודיים שנדפסו בפורטוגל
ששה פרסומים יהודיים שנדפסו בפורטוגל, רובם בשנות ה-20 של המאה ה-20:

 Notas sôbre as Azharot ou Exortações, Moses ,Bensabat - ]אזהרות ]לחג השבועות ·
Amzalak ]בעריכת משה בן-שבת אמזלג[. קוימברה, ]תרפ"ב[ 1922.

שער-מעטפת עם כותר עברי בדיו אדומה. גוף החוברת בפורטוגזית, עם מספר מובאות בעברית 
ופרטים ביוגרפיים של כותבי הפיוטים.

· הצופה לחכמת ישראל בפורטוגל, Revista de Estudos Hebraicos ]כתב-עת למדעי היהדות[, 
 Instituto de Estudos Hebraicos de הוצאת  ראשון.  כרך  אמזלג,  בן-שבת  משה  בעריכת 
Portugal, ליסבון, ]תרפ"ח[ 1928. מלווה תצלומי פקסימיליה רבים של כתבי-יד וספרים עתיקים. 
 A Escola Israelita, palavras proferidas na sessão inauguração da Escola Israelita ·
de Lisboa, ]משלים יהודיים, לכבוד חנוכת בית ספר יהודי בליסבון[, מאת משה בן-שבת אמזלג. 

הוצאת Imprensa da Universidade, קוימברה, ]תרפ"ג[ 1923. גליונות לא חתוכים. 
 La observancia de la divina ley de Mosseh, manuscrito do século, XVII publicado ·
pela primeira vez com um estudo prévio de Moses Bensabat Amzalak, ]"שמירת 

תורת משה", מחקר של כתב-יד קדום, על ידי משה בן-שבת אמזלג[. קוימברה, ]תרפ"ה[ 1925. 
· Portuguese Hebrew grammars and grammarians, מאת משה בן-שבת אמזלג. ליסבון, 

1928. מלווה בתצלומי פקסימיליה רבים. כתמים רבים. 
 Estudios dedicatos A Menendez Pidal, Desinencias Adjetivates Romances En ·
J. M. Millas Vallicrosa. מדריד, ]תשט"ז[  La Onomastica De Nuestros Judios, מאת 

 .Worldcat-1956. חלק ראשון. לא מופיע בקטלוג הספריה הלאומית וב
6 ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400 

373. Six Jewish Publications Printed in Portugal
Six Jewish publications printed in Portugal, mostly in the 1920s. 
· Azharot (for Shavuot) – Notas sôbre as Azharot ou Exortações. Coimbra, 1922. Portuguese, with some Hebrew.
· Revista de Estudos Hebraicos (Journal of Hebrew studies), vol. I. Lisbon, 1928.
· A Escola Israelita, palavras proferidas na sessão inauguração da Escola Israelita de Lisboa (Jewish fables, in honor of the 
inauguration of the Jewish school in Lisbon). Coimbra, 1923.
· La observancia de la divina ley de Mosseh (study of an early manuscript). Coimbra, 1925.
· Portuguese Hebrew grammars and grammarians. Lisbon, 1928.
· Estudios dedicatos A Menendez Pidal, Desinencias Adjetivates Romances En La Onomastica De Nuestros Judios, Part I, by 
J.M. Millas Vallicrosa. Madrid, 1956.
The first five books were written or edited by Moses Bensabat Amzalak.
6 books and booklets. Size and condition vary.

Opening price: $400
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רבי שמואל חיבר חיבורים רבים, שחלקם נדפסו לראשונה בשנת תשס"ג וחלקם עדיין בכת"י. ספרו 
עפ"י  יעקב,  אברהם  אהלי  מכון  ע"י  תשס"ג  בשנת  נדפס  וטריפות  שחיטה  הלכות  על  זכרון"  "אבני 
כתבי-יד רבים שנשמרו מחיבור זה )ראה רשימה שם במבוא(. כתב היד שלפנינו הוא מן ההעתקות 

המוקדמות של החיבור, ונעתק ע"י רב מובהק ומפורסם מגדולי רבני כורדיסתאן.
וההקדמה להלכות  רק השער הראשון  וחסרים  לפנינו כמעט בשלמותו  נמצא  כפי הנראה, החיבור 

שחיטה. 
וקרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט. הדבקות  בינוני. כתמים כהים, בלאי  ]44[ דף. כ-14 ס"מ. מצב 

והשלמות נייר ישנות. כריכת קרטון חדשה. 
מקור: אוסף ד"ר מיכאל קרופ.

פתיחה: $500 

374. כתב-יד, ספר זאת זכרון ואבני זכרון לרבי שמואל ברזאני, בהעתקת רבי פנחס 
חרירי, מרבני כורדיסתאן באמצע המאה ה-17

כתב-יד, ספר זאת זכרון - אבני זכרון על הלכות שחיטה וטריפות, מאת רבי שמואל ברזאני )אדוני(. 
חריר )Harir, כורדיסתאן העירקית(, ]ראשית שנות הת', 1660 בקירוב[. שער מאויר במסגרת צבעונית 

בראש חלק ב'.
חלקו הראשון של החיבור - על הלכות שחיטה - נקרא "זאת זכרון", וחלקו השני - על הלכות טריפות 

- נקרא "אבני זכרון".
העתקה בכתיבה נאה של רבי פנחס חרירי, מרבני כורדיסתאן המפורסמים, הכותב את שמו בשער 
חלק ב': "...ונעתקה פה חריר יע"א, על ידי צעיר זמנים ורך בשנים פינחס בכה"ר יצחק חרירי נר"ו אמן". 
שמו וחתימת ידו )הקליגרפית( נכתבו גם בקולופון שבדף האחרון )הפגום(: "ונשלמה הלכות שחיטה 
פה חריר יע"]א בשנת ---?[ ליצירה, בחודש טבת יום ראש]ון ל---?[, הקטן המעתיק לתלמידי ידידי ]--

-?[, כה דברי הצעיר פינחס בכה"ר יצחק חרירי". מתחת לקולופון, חתימת בעלים בכתיבה קליגרפית: 
"ישראל ב"ר משה רוונזי מזרחי יזיי"א" ]כנראה מהעיר רוונדוז בכורדיסתאן[.

רבי פנחס חרירי )ת' בערך-תע"א בערך(, מרבני כורדיסתאן, מקובל חשוב ומחבר ספרים רבים, בנו של 
הפייטן הנודע "החכם השלם המקובל האלוקי" רבי יצחק ב"ר משה חרירי, מהעיר חריר אשר ממערב 
לעיר רוונדוז במחוז ארבל. ידוע על מכתב שכתב בשנת תכ"ד )1664( להרבנית אסנת בת רבי שמואל 
אדוני-ברזאני )ראה: אברהם בן יעקב, קהילות יהודי כורדיסתאן, עמ' 100(. רבי פנחס נתפס לאמונה 
המשיחית בשבתי צבי עוד בראשית ימי התפשטותה והתכתב בעניין עם ר' מתתיהו אשכנזי בלוך 
)ראה: א' בן יעקב, שם; ג' שלום, "תעודות שבתאיות חדשות", ציון, שנה ז, תש"ב, עמ' 165-179; מ' 

בניהו, קרית ספר, סיון תש"ך, עמ' 388(. 
נתנאל  בן רבי  גדול רבני כורדיסתאן.  )נפטר בשנת שצ"ג 1633(,  המחבר, רבי שמואל אדוני-ברזאני 
הלוי. כיהן ברבנות אשור ]מוסול[ ועמאדיה. חכם גדול בנגלה ובנסתר, איש קדוש ועושה נפלאות. 
הקים ישיבה גדולה במוסול ומכל ארצות בבל נהרו לשם תלמידים רבים. נודעו עליו ניסים וסיפורי 
נפלאות רבים, ומסופר עליו כי זכה לראות פעמים רבות את פני אליהו הנביא. חזיונות וגילויים בשמו 
ועוסק  שמים  וירא  נבון  "איש  עליו  הכותב  מהרח"ו,  של  החזיונות  בספר  הובאו  הגדול  אביו  ובשם 
בתורה ופרוש מן הבריות". לאחר פטירתו הנהיגו את קהילת יהודי כורדיסתאן חתנו רבי יעקב מזרחי 
ובתו הרבנית אסנת מזרחי, שלימדו תורה ברבים והדריכו את העם בשמירת ההלכה. ידועים מכתבים 
מלמדת  נשארתי  ש"אני  בעלה,  פטירת  לאחר  כותבת  היא  בה  האגרת  בהם  אסנת,  הרבנית  מבתו 
 Texts and Studies in ,תורה ומוכחת ודורשת לטבילה ולשבת ולנדה ולתפלה וכיוצא" )יעקב מאן
Jewish History and Literature, כרך א, 1972, עמ' 510(. הרבנית אסנת נודעה בכינוי "התנאית" 
נהגה  בעלה  בחיי  עוד  לרבים.  שמסרה  ושיעוריה  בכורדיסתאן  הישיבה  בראשות  עמידתה  שם  על 
למסור שיעורים לבני הישיבה, כפי שהיא כותבת באותה אגרת: "מתחילה הרב ז"ל טרוד היה בעיונו 
ולא היה לו פנאי ללמד התלמידים, כי אני הייתי מלמדת אותם במקומו, עוזרת הייתי כנגדו" )יעקב 

מאן, שם(.

יהדות המזרח הקרוב והמזרח הרחוק - בבל, סוריה וכורדיסטאן, 
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375. כתב-יד, מכלל המשנה - חיבור על ששה סדרי משנה בפרסית-יהודית - פרס, תרל"ד
כתב-יד, "מכלל המשנה" - חיבור מקיף לביאור מילים מן המשנה בפרסית-יהודית, לששה סדרי משנה, מאת רבי שלמה אבאבא בן נוריאל. 

]פרס[, תרל"ד ]1874[.
ניקוד במילות המשנה. בראש כתב היד הקדמה מעניינת של  כתב-יד שלם, על ששת סדרי המשנה במלואם. כתיבה פרסית נאה, עם 
המחבר ]הכותב בין היתר: "בראותי הצעיר והקטן שבתלמידים את הדור המבולבל והמשובש הזה... ואין דורש ואין מבקש ללמוד דת, 
וג"כ נתמעט כבוד התורה... ובעוונותינו הרבים שנפטר רבינו ומורינו... כה"ר המ' מ' רחמים תנאבה בן המ' כה"ר אליהו... והקב"ה העיר 
את רוחי בקרבי... לתקן מכלל המשניות בדרך קצור... ואני עבדכם הקטן שמי שלמה וכינויא באבא א' באבא... ונתכסתי בכסות המשנה 
הטהורה..."[. בסיום ההקדמה שילב המעתיק את תאריך הכתיבה של כתב היד שלפנינו: "והיה התחלתו של זה הספר ביומא טבא ובסימנא 

טבא ביום א' לשבת כ"ו לחודש אדר מבורך ובשנת תרל"ד ליצירה...".
בסוף כתב היד דברי חתימה מליציים של המחבר, הכותב על מעלת המשנה ועוד.

]5[, קסה דף. 18 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, כתמי רטיבות. בלאי וקרעים בשולי הדפים. רישומי בעלות. כריכת עור מקורית, פגומה 
במקצת. 

פתיחה: $400 

374. Manuscript, Zot Zikaron and Avnei Zikaron by R. 
Shmuel Barzani, Transcribed by R. Pinchas Hariri, Rabbi in 
Kurdistan in the Mid-17th Century
Manuscript, Zot Zikaron – Avnei Zikaron on the laws of Shechitah 
and Terefot, by R. Shmuel Barzani (Adoni). Harir, Iraqi Kurdistan, 
[ca. 1660]. Title page of part II within decorative, colored frame.
Part I – Zot Zikaron, laws of Shechitah; Part II – Avnei Zikaron, laws 
of Terefot.
Neatly transcribed by R. Pinchas Hariri (ca. 1640 – ca. 1711), a 
prominent Kurdish rabbi. His signature appears on the title page of 
part II and in the colophon on the final leaf. 
The author, R. Shmuel Adoni-Barzani (d. 1633), was a leading 
Kurdish rabbi. Prominent Torah scholar and kabbalist, renowned 
as a wonder-worker. He established a large yeshiva in Mosul. Some 
of his compositions, including Avnei Zikaron, were first published 
based on manuscripts in 2003. 
The present transcript of the work is almost complete, presumably 
lacking only the first title page and preface to the laws of Shechitah. 
[44] leaves. Approx. 14 cm. Fair condition. Dark stains, wear and 
open tears, affecting text. Old paper repairs. New card binding.
Provenance: Collection of Dr. Michael Krupp.

Opening price: $500 374b375

375. Manuscript, Michlal HaMishnah – 
Composition on the Six Orders of the Mishnah 
in Judeo-Persian – Persia, 1874
Manuscript, Michlal HaMishnah – comprehensive 
Judeo-Persian lexicon of words of the Mishnah, 
covering the Six Orders of the Mishnah, by R. Shlomo 
Ababa son of Nuriel. [Persia], 1874.
Complete manuscript, covering all Six Orders of the 
Mishnah. Neat Persian script, with vocalization to the 
words of the Mishnah. The manuscript opens with 
an interesting preface by the author, mentioning the 
date of writing this manuscript: "And the writing of 
this book began on Sunday, 26th Adar, 1874…".
[5], 165 leaves. 18 cm. Good-fair condition. Stains, 
dampstains. Marginal wear and tears. Ownership 
inscriptions. Original leather binding, slightly 
damaged.

Opening price: $400
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בקשת  עם   - חי"  איש  ה"בן  בעל  של  ידו  בכתב  קונטרס   .377
"שמירה"

קונטרס )16 עמ' כתובים( בכתב-יד קדשו של רבינו יוסף חיים מבגדאד בעל 
"בן איש חי". ]בגדאד, תר"ס בקירוב[.

קטע מתוך דרשות לחודש אלול ולעשרת ימי תשובה. כתיבה אוטוגרפית של 
ה"בן איש חי", עם מחיקות, תיקונים והוספות בין השורות. התוכן נדפס בשינויי 
עריכה בספרו "בן איש חיל" )חלק ב, ירושלים תר"ע, דרוש א' לשבת תשובה(, 
הדרשות.  הכנת  בעת  שנכתב  הדברים  של  הראשון  הנוסח  שלפנינו  ונראה 
בסוף אחד הקטעים )דף ]6/א[(, הוסיף ה"בן איש חי" בקשת "שמירה": "א-ל 

ש-ד-י יהיה בעזרתינו וישמרינו ויעזרינו תמיד אכי"ר ]=אמן כן יהי רצון[".
הקונטרס שלפנינו מתחיל באמצע סיפור על נסיך ווילנא, שרצה בעת ייסוד 
העיר לשחוט ולהקריב נער, בן-יחיד לאמו, בעקבות דברי החוזים בכוכבים, 
והנער אותו ביקש להקריב התווכח עמו בדברי חידות ופתרונותיהם )הסיפור 
הנ"ל מובא גם בספרו "נפלאים מעשיך", מעשה סא(. ה"בן איש חי" עושה 
שימוש בסיפור זה בדרך הדרוש ומעורר על נחיצות התשובה בחודש אלול 
מטעמים,  להם  ועשיתי  בדברים  הרחבתי  "...ואנכי  תשובה:  ימי  ובעשרת 

ועתה נביטה בשאלות הנער ופתרונם... ואמרתי בזה טעם נכון...". 
בדף האחרון מביא ה"בן איש חי" משל לדברי המוסר שבדרשתו, עפ"י סיפור 
עממי-סאטירי שפורסם בעתונות אותה תקופה: "ואמשיל משל על זה כמעשה 
אשר הובאה במכ"ע הנקרא שעשועים )אב תרנ"ט(" - אודות חותן כילי ורע 
עין שחתנו החכם השיב לו כגמולו )ראה מסגרת עם ציטוט הסיפור - הסיפור 
הנ"ל נמצא בעתון "גן שעשועים", שנה ראשונה, גליון 23, ליק, י"ג אב תרנ"ט, 

עמ' 7(.
ועוד  חי"  איש  "בן  בעל  )תקצ"ג-תרס"ט(,  מבגדאד  חיים  יוסף  רבינו  הגאון 
רבה  חיים  משה  רבי  בן  חיים  אליהו  רבי  של  בנו  חשובים.  ספרים  עשרות 
בגאונותו  נודע  מנערותו  סומך.  עבדאללה  רבינו  של  תלמידו  בגדאד.  של 
ובצדקותו. לאחר פטירת אביו בשנת תרי"ט, כשהיה רק בן כ"ו שנה, עלה על 
מקומו לדרוש בבית הכנסת הגדול, ומאז דרש שם מדי שבת כחמישים שנה. 
בדרשותיו בשבתות המיוחדות כשבת תשובה ושבת הגדול היו מתאספים 
הקהל  את  ומרתק  לפניהם  דורש  והיה  אנשים,  אלפים  מארבעת  למעלה 
נעימים. דרשותיו  כארבע וחמש שעות, כשהוא מתבל את דבריו במשלים 
היו בלולות בהלכה ובאגדה, פסקי הלכות ופירושי פסוקים ואגדות חז"ל, על 

דרך הפשט, על דרך הרמז ועל דרך חכמת הסוד.
רבינו ה"בן איש חי" היה גדול חכמי עירו וארצו, כל הרבנים והדיינים בבגדאד 
נכנעו למוצא שפתיו והוא היה המנהיג הבלתי מעורער של יהדות בבל. עסק 
ובנסתר התפרסמה בכל קצוי  גדולתו כ"חד בדרא" בנגלה  ב"תורה לשמה", 
תבל, ונודע בקדושתו הרבה. בשנת תרכ"ט נסע לארץ ישראל להשתטח על 
קברות הצדיקים, ואז נתגלה אליו מן השמים שהוא משורש נשמת בניהו בן 
יהוידע, רב  ולכן קרא לרבים מחיבוריו: בן איש חי, בן איש חיל, בן  יהוידע 
פעלים, עוד יוסף חי, ועוד. ספריו הנוספים הם: לשון חכמים, אדרת אליהו, 

שו"ת תורה לשמה )שהדפיס בעילום שם(, חסדי אבות, ברכת אבות ועוד.
]8[ דף, כתובים משני צדיהם. 13.5 ס"מ. מצב טוב. מעט קרעים ובלאי. כריכת 

עור חדשה. נתון בקופסת קרטון מהודרת.

פתיחה: $3500 

376. Manuscript – Illustrated Diwan – Persia
Manuscript, diwan – piyyutim and supplications. 
[Persia, 19th/20th century].
Tall, narrow format. Oriental script. Decorative 
frames, floral motifs, birds and peacocks.
[9] leaves. Height: 15 cm. Width: 10.5 cm. Fair 
condition. Stains and wear. Marginal tears. 
Inscriptions. Stamp. Damage and loss to text on 
final page. Old binding, with damage.

Opening price: $500

376. כתב-יד - דיואן מעוטר ומאויר - פרס
כתב-יד, דיואן - פיוטים ובקשות. ]פרס, המאה ה-19/20[.

של  ואיורים  עיטורים  מזרחית.  כתיבה  וארוך.  צר  פורמט 
מסגרות, מוטיבים פרחוניים ודמויות ציפורים או טווסים. 

כולל את הפיוטים הבאים: סנסני סנסני והוד סנה, מאת "ר' 
מרדכי בכה"ר עזריה"; אלהי נשמה שנתתה בי מושבה ]לרבי 
ישראל נאג'ארה[; אזכיר חסדי אל נאמן ]בקשה לשבת זכור, 
מאת רבי אברהם חייון[; רננו הצדיקים לצור שוכן שחקים, 
מאת רבי "רפאל מכלוף לווי"; פרוח תפרח מטה לבית לוי, 
מאת רבי עבדאל]לה[ בר כציר; חסדיך אל כל היום הוחלתי 
]"סימן חיים"[; יפה דמעתך ראיתי ]לרבי ישראל נאג'ארה[; 

זמרת יה ורננים, "לר]'[ זבולון קטן". 
]9[ דף. גובה: 15 ס"מ. רוחב: 10.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים 
ובלאי. קרעים בשוליים. רישומים. חותמת. פגיעה ומחיקה 

של הטקסט בעמוד האחרון. כריכה ישנה, עם פגמים.

פתיחה: $500 
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377. Booklet Handwritten by the Ben Ish Chai – With a Prayer for Protection
Booklet (16 written pages) handwritten by R. Yosef Chaim of Baghdad, the Ben Ish Chai. [Baghdad, 
ca. 1900]. 
Section from a composition of homilies for Elul and the Ten Days of Repentance. Handwritten by the 
author, the Ben Ish Chai, with deletions, emendations and interlinear additions. The contents of this 
manuscript were published, after being edited, in his book Ben Ish Chayil. The present manuscript 
presumably contains the preliminary version of the homilies, recorded while preparing his sermons. 
The Ben Ish Chai added a prayer for protection at the end of one section: "May G-d come to our 
assistance, protect us and help us always, Amen".
The booklet includes two tales which the Ben Ish Chai uses as allegories to arouse repentance. 
[8] leaves, written on both sides. 13.5 cm. Good condition. Some tears and wear. New leather binding. 
Placed in elegant slipcase.

Opening price: $3500

"יום לשנה, יום לשנה!!!" 

]במכתב- במכ"ע  הובאה  אשר  כמעשה  זה  על  משל  "ואמשיל 

עתי[ הנקרא שעשועים )אב תרנ"ט(: איש אחד כילי ורע עין לקח 

חתן לבתו ויבטיחו בשעת התנאים של הנדונייא לתת לו מזונות 

על שולחנו עשר שנים רצופות. ויהי כי עברו עשרה ימים אחר 

החתונה ויקרא לחתנו וילחש לו באזנו לאמר, דע לך חתני יקירי 

כי אני דרכי 'יום לשנה', כפי החשבון שעשה הקב"ה עם יחזקאל 

שמאל  צד  על  יום  ש"ץ  בשכבו  השלום[  עליו  ]הנביא  הע"ה 

וארבעים יום על צד ימין, באומרו לו 'יום לשנה יום לשנה נתתיו 

לך' ]יחזקאל ד, ד-ו[, ועל כן באלו העשרה ימים שהיית אוכל על 

שולחני ספו תמו מזונותיך עשר שנים אשר הבטחתי לך. 

ויען החתן ויאמר, צדקת חותני יקירי בזה החשבון, כי גם אנכי 

שנים,  לעשר  האלה  הימים  עשרת  את  וחשבתי  כך,  חשבוני 

ונמצא עתה אני ישבתי עם בתך עשר שנים ולא ילדה לי עדיין, 

ושורת הדין מחייבת שצריך לגרשה כדי לישא אשה אחרת, והנני 

מוכן עתה ללכת לב"ד לכתוב לה ספר כריתות כדת, ע"כ".

)העתקה מדברי רבינו יוסף חיים, בכתב היד שלפנינו(
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יהדות המזרח הקרוב והמזרח הרחוק - בבל, סוריה וכורדיסטאן, פרס והודו - כתבי יד וספרים

378. Responsum Letter from the Rabbis of Baghdad and Jerusalem – Regarding Old Synagogues in 
Baghdad – Baghdad and Jerusalem, 1925-1926 – Letters from Rabbi Sonnenfeld, Rabbi Kook, Rabbi 
Kletzkin and Rabbi Yaakov Meir

(the signatures were transcribed on the present leaf). 
This transcript of the responsum was sent to 
Jerusalem, where four prominent Jerusalem rabbis 
added their handwritten approbation to the ruling 
of the rabbis of Baghdad: two lines handwritten and 
signed by R. Yosef Chaim Sonnenfeld, approbation 
signed by R. Yaakov Meir (written by a scribe), 
approbation handwritten and signed by R. Kook, 
and approbation signed by R. Eliyahu Kletzkin 
(written by a scribe).
[1] double leaf (4 written pages). 22 cm. Good 
condition. Many stains. Some wear. Folding marks. 

Opening price: $400

Transcript of a responsum letter from the rabbis 
of Baghdad, with four letters of approbation 
handwritten and signed by rabbis of Jerusalem – 
R. Yosef Chaim Sonnenfeld, R. Avraham Yitzchak 
HaKohen Kook, R. Eliyahu Kletzkin and the Rishon 
LeTzion R. Yaakov Meir. Baghdad, Adar 1925 – 
Jerusalem, Adar 1926.
The responsum letter from the rabbis of Baghdad 
discusses a proposal to destroy old synagogues 
and Batei Midrash in Baghdad, and build a new 
synagogue on that plot. The rabbis of Baghdad 
write that they gathered to discuss this matter, and 
reached the conclusion that this is prohibited. The 
letter is signed by 22 rabbis and yeshiva deans of Iraq 

378. מכתב שו"ת רבני בגדאד ורבני ירושלים - אודות 
וירושלים,  בגדאד   - בבגדאד  הכנסיות העתיקים  בתי 
תרפ"ה-תרפ"ו - מכתבי הרב זוננפלד, הרב קוק, הרב 

קלצקין והרב יעקב מאיר

מכתבי  ארבעה  עם  בגדאד,  רבני  מאת  שו"ת  מכתב  העתקת 
הסכמה בכתב-יד וחתימות רבני ירושלים - רבי יוסף חיים זוננפלד, 
רבי אברהם יצחק הכהן קוק, רבי אליהו קלצקין והראשון לציון 

רבי יעקב מאיר. בגדאד, אדר תרפ"ה - ירושלים, אדר תרפ"ו.
העתקת מכתב שאלה ותשובה מחכמי ורבני בגדאד, אודות יוזמה 
להרוס את מתחם בתי הכנסיות ובתי המדרשות העתיקים בעיר 
ועלתה  יחדיו  שהתאספו  כותבים  בגדאד  רבני  מחדש.  ולבנותם 
ביניהם הסכמה לאסור את הדבר עפ"י דין. דף ההעתקה שלפנינו 
הרבנים  גדולי  ארבעת  וחתמו  כתבו  ועליו  לירושלים  נשלח 

בירושלים מכתבי הסכמה לפסקם של רבני בגדאד. 
בשולי הפסק של רבני בגדאד - שתי שורות בכתב-ידו וחתימתו 
של רבי יוסף חיים זוננפלד, הכותב: "הדברים פשוטי']ם[ שהדבר 
אסור, ולא באתי כ"א ]כי אם[ להצטרף לכינוסם של צדיקים, הק' 
הסכמה  מופיעה   - ממול  הריק  בעמוד  זאננענפעלד".  חיים  יוסף 
מאת הראשון לציון רבי יעקב מאיר )כתב-יד סופר וחתימת ידו(. 
"הנני  קוק:  הרב  של  וחתימתו  בכתב-ידו  הסכמה   - לדף  מעבר 
ג"א ]גם אנכי[ נמנה לדבר מצוה לבא בהסכמה ע"ז, וכל השומע 
הק'  בימינו[...  ]במהרה  בב"א  שלם  בבנין  לראות  ויזכה  יתברך 
אברהם יצחק הכהן קוק". לצד הסכמת הרב קוק - הסכמת רבי 

אליהו קלצקין )כתב-יד סופר וחתימת ידו(. 
במכתב השו"ת, שכותרתו "נוסח ההסכמה", מופיע בפירוט העניין 
הנידון: "אנו החו"מ חו"ר ]החותמים מטה חכמי ורבני[ בבל רבתי 
הקדמוניות  הכנסיות  בתי  דבר  על  שאלונו  לאשר  נדרשנו  עם, 
הנקראים  בהם,  מתפללים  היום  עד  ואשר  בהיכליהן,  הקיימות 
בשמותם: בהכ"נ הגדולה, בהכ"נ הקטנה )לגבי הגדולה(, בהכ"נ 
החדשה, מדרש אבו מנשה, מדרש בית זלכה, מדרש יעקב צמח 
שלהם  הבנינים  להרוס  שהוא  למי  נותנת  הדין  שורת  אם  וכו'... 
החו"מ  ואנו  אחת...  בהכ"נ  ולעשותם  לבנותם  ולחזור  היסוד  עד 
בשמעינו את השאלה הנ"ל נועדנו יחד ואחרי המשא ומתן בדברי 
הפוסקים כדבעי, לא ראינו שום צד היתר להקל בדבר ח"ו...". על 
פסק זה חתומים )לפנינו בהעתקה( 22 מרבני בבל וחכמי הישיבות, 
בהם רבי שלמה משה שאול לנייאדו, רבי ניסים כצורי, רבי יצחק 
ואליהם  ועוד;  כצורי  ששון  רבי  עבודי,  חוגי  סלמאן  רבי  ניסים, 
עזרא  באשי...  החכם  הרב  "הסכמת  בהעתקה(  )לפנינו  צורפה 

ראובן דנגור ס"ט".
)4 עמ' כתובים(. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים רבים.  ]1[ דף כפול 

מעט בלאי. סימני קיפול.

פתיחה: $400 
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379. כרך כתב-יד - דרשות, חידושים ותשובות בהלכה בכתב-יד קדשו וחתימותיו של הגאון הקדוש רבי יעקב ענתבי - ה"חכם באשי" של דמשק ומי שעמד במרכזה של "עלילת 
דמשק", התענה בעינויים קשים וזכה לקדש את השם בחייו - חיבור גדול מתורתו שלא נדפס - תיעוד חייו ופעילותו בדמשק ובירושלים

כתב-יד, דרשות, תשובות בהלכה וחידושים בש"ס ופוסקים, בכתב-יד קדשו וחתימותיו של רבי יעקב 
ענתבי אב"ד דמשק. ]דמשק וירושלים, תקע"ה-תר"ו 1815-1846[.

כרך עבה בכתב-יד )למעלה מחמש מאות עמודים כתובים(, רובו ככולו בכתיבה אוטוגרפית של הגאון 
"עלילת  של  במרכזה  שעמד  ומי  שנה  שלושים  במשך  דמשק  של  באשי"  ה"חכם  ענתבי,  יעקב  רבי 
- שלא  ואגדה  יעקב עתנבי בהלכה  רבי  לפנינו חיבור רחב היקף מתורתו של  )ראה להלן(.  דמשק" 

נדפס מעולם. 
בכתב-היד מופיעים תאריכים שונים, משנת תקע"ה ועד תר"ו, והוא נכתב בחלקו בתקופת ישיבתו של 

רבי יעקב ענתבי בדמשק ובחלקו בשבתו בירושלים. 
הכרך כולל למעלה מארבעים דרשות, חלקן ארוכות במיוחד, שחיבר ודרש רבי יעקב ענתבי. בראש 
הדרושים מופיעות לרוב כותרות, בהן מתאר רבי יעקב את מקום הדרשה, את קהל השומעים, תאריך 
]ת[קע"ה...",  ש'  דמשק,  פה  רבים  בקהל  שדרשתי  הגדול  לשבת  "דרוש  לדוגמה:  נוספים,  ופרטים 
זכור  הי"ו בשבת  רב  בקהל  "דרוש שדרשתי  ספרדים שנת התקפ"ב",  בק"ק  הגדול  "דרשתיהו בשבת 
דשנת התקצ"א...", ועוד. כפי הנראה, רוב הדרשות נאמרו בבתי הכנסת בדמשק. בדרוש לחודש אלול 
תקפ"ט כותב רבי יעקב: "דרשתיהו בק"ק גובאר יע"א" )ג'ובר - באותם ימים היה כפר בפאתי דמשק(. 
בשני מקומות כותב רבי יעקב שלבסוף לא נשא את הדרשה ברבים. במקום אחד, תחת הכותרת, "דרוש 
"ולא דרשתיהו אז מחשש הדבר...".  יותר:  למשמרת חדש רחמים... תקפ"ז...", הוסיף בכתיבה קטנה 

במקום אחר כותב: "דרוש זכור שסדרתיהו לדרוש ש' התקצ"ד ומשום מעשה שהיה לא דרשתי...". 
ומלבדן  בעניינים שונים,  גם למעלה מעשר תשובות הלכתיות ארוכות  כולל הכרך  מלבד הדרשות 
מופיעים בדפים רבים )בשולי הדרשות והתשובות או ביניהן( עשרות קטעים של חידושים על סוגיות 

שונות בש"ס ועניינים שונים בפוסקים ובספרים שונים. 
בסיום כמה מן הדרשות וכמה מן התשובות ההלכתיות חותם רבי יעקב ענתבי בחתימת ידו: "הצעיר 

יעקב ענתבי ס"ט". בדף ]49[ הוסיף רבי יעקב סלסול נאה לחתימתו.
פרשת  לשבת  אלול",  חודש  ל"משמרת  הגדול,  לשבת  שונים,  לזמנים  דרושים  כולל  שלפנינו  הכרך 
נשים  למעלת  ואם,  אב  לכיבוד  לנישואין,  זכור,  לשבת  תשובה,  ולשבת  השנה(  ראש  )ערב  נצבים 
צדקניות, ועוד. השנים הנזכרות בכותרות הן: תקע"ה, תקפ"ב, תקפ"ה, תקפ"ו, תקפ"ז, תקפ"ח, תקפ"ט, 

תק"ץ, תקצ"א, תקצ"ב, תקצ"ד.
לח"ר  שנה  "לתשלום  בהם:  שונים,  אישים  על  להספד"  "דרושים  מוצאים  אנו  הדרשות  בין 
כמהריו"ס  ח"ק  הרב  "לשמועת  הינ"נ",  הרוג  על  דרשתי  ]ת[קע"ה  בהעלותך  "סדר  זלה"ה",  עזרא 
שדרשתי  הספד  "דרוש  עמרם",  כמהר"ח  הרב  שמועת  ועל  שמועתו  על  דרשתיהו  זלה"ה 
מארי...",  אבא  לעט"ר  השנה  בתשלום  שדרשתי  "דרוש  הכ"מ",  מארי  אבא  לפטירת  בחודש 
בחדש  "שדרשתי  לאניידו",  להר"ח  שנה  "לתשלום  נ"ע...",  לאניידו  בכור  הר'  על  "שדרשתי 
ועוד.  נ"ע...",  פרחי  מנחם  לגי'  שנה  לתשלום  "דרשתי  נ"ע",  פרחי  מנחם  גי'  השר  הח'   להגביר 
התשובות ההלכתיות עוסקות בעניינים שונים, כגון הלכות פסח, כתיבת ספר תורה, הלכות שכירות, 
תנאי כתובה, ועוד. אחת התשובות המעניינות בקובץ שלפנינו היא תשובה פולמוסית על מחלוקת 

שהתעוררה בינו לבין הראשון לציון, רבי שלמה משה סוזין, בדין יבמה.
בשולי אחת מתשובותיו, העוסקת בשאלה אם מותר לישראל למול גויים, כותב רבי יעקב )ברישום 
מאוחר יותר שנוסף לאחר חתימתו( "ואני ג"כ הסכמתי והתרתי למול בן הישמעאלי... ומלתי בן גוי 

בבלי סייד מחמד סעד בחורף ש' התקצ"ט ליצירה". 
בהיותו  כבר  שנכתבה  יתומה,  שידוכי  בעניין  העוסקת  היד,  בכתב  האחרונות  התשובות  באחת 
בירושלים, הוא כותב על הימנעותו מלפסוק בשאלות הבאות מדמשק ומוסיף דברי ביקורת חריפים 

על יהודי העיר, אך מזכיר לשבח את חתנו רבי שלמה סוכרי )אב"ד דמשק(: "...אע"פ שקיבלתי עלי 
מיום צאתי ממתא דמשק יע"א שלא להטפל בשום ענין הנוגע להתם ודדמי להו מכמה טעמי ואפילו 
אות א' איני משיב להשואלין לי בענין דינא מהתם כי בזה"ז טוב לחשות יען כי שם נשתנו סדרי דאין 
מקבלים דבר הלכה אלא לפי דעתם וכל א' וא' התובע והנתבע רוצה שהוא יזכה בדינו לפי דעתו 
ואין אפשר דבר זה להיות כלל ומי שיצא חייב יהיה שונא הדיין ואם יוכל ירדפהו לדיין בכל מה דמצי 
להזיקו והטוב טוב שלא להיטפל בשום דין השייך לשם כלל, ברם הא שאני דכיון דהך פסק"ד הוא 
חתני ואו"ע זה הח' הש' והכולל הדה"מ כמה"ר שלמה סוכרי יצ"ו ויהי ה' אתו ויברכהו ויגדיל תורתו 
ויגל לבי בתורתו כי אני ג"כ טרחתי עליו בת"ת ועליו אני אומר שישו בני מעי שישו כל מין דין סמוכה 

לנה אי לזאת בזה אני יצאתי ממחיצתי וזאת אשיב בקצ"ר אמי"ץ...".
בירושלים,  יעקב בעניין חזקות הבתים  רבי  בדפים האחרונים של כתב היד מופיעה תשובה שכתב 
הנוגעת לסיפור אישי שאירע עמו ביושבו בירושלים. תשובה זו היא תיעוד היסטורי מרתק על קורותיו 
של רבי יעקב ענתבי בירושלים ועל חיי העיר באותם ימים. רבי יעקב מספר על בית ששכר בירושלים 
כספים  ממנו  לסחוט  ניסו  הבית,  על  לחזקה  ונשנות שסבל מאנשים שטענו  חוזרות  ועל התנכלויות 
]הרב  גאגין  חיים  אברהם  רבי   - לציון  הראשון  של  מעורבותו  ועל  כהוגן,  הבית שלא  מן  ולהוציאו 
אג"ן[ בעניין: "...ואני הצעיר שכרתי בית א'... ואחר ששכרתיו באה אלמנה א' ותבעה ממני... ואני 
דיני  מנהגי  מהות  ידעתי  ולא  באתי  ומחדש  אני  גר  כי  אג"ן...  הרב  לציון  ראשון  להרב  אז  שאלתיו 
החזקות דנהיגי בעה"ק... וענני כך... רצו הגויים להוסיף עלי שיעור השכירות עד אלף והותר... צעקו 
וכעסו באומרם... אמרתי להרב יצ"ו היאך חייבתני... והשיבני אין לי פנאי אני ללמוד בעניין זה רו"מ 
כת"ר ילמוד ולהקל מעלי ירשום לי מה שיראה לו בעניין זה...". לאחר שנושא ונותן באריכות בנידון 
ההלכתי הוא מוסיף ומספר את תלאותיו בעניין הזה: "...וחתמתי שמי ושלחתיו לו וכתב הרב יצ"ו 
בזה פסק"ד באורך וחלק עלי ברמה... ואחר תשלום השנה ההיא הלכו האלמנה וקרוביה המסייעים 
בידה כת פועלי און הם וקשרו עם הגוי שיתנו לו שוחד ויוסיפו על השכירות שיוציאוני מהבית והגוי 
בא עלי בעלילות ובחזקת יד ובבזיונות וקללות דת שהוא רוצה להשכירו לאפיקורוסים... ודחק אותי 
מאד והביא שם א' מהאפיקורסים... ודחקתי את עצמי והוכרחתי לצאת משם תכף ובו בפרק אחר 
ששכרתי מקום קודם צאתי באו יהודים והגידו לי כי האלמנה הנז' ובני משפחתה קשרו עלי עם הגוי... 
ונתנו שוחד עלי שיוציאו אותי... ויום ש"ק הכריז הרב יצ"ו ע"י השמש תדעו חזקת חצר ב' היא לי..." 
)על המחלוקות בירושלים בעניין "תקנת החזקות" ומעורבותו של הרב אג"ן בנושא, ראה קטלוג קדם, 

מכירה 74, פריט 267(. 
בדף הבטנה של הכריכה הקדמית אנו מוצאים שלושה רישומים אוטוביוגרפיים-משפחתיים שכתב 
"התר"ב  לירושלים:  ובואו  דמשק  את  עזיבתו  על  היסטורי  תיעוד  שבהם  בראשון  ענתבי.  יעקב  רבי 
ליצירה, יצאתי מדמשק יום טו"ב סיון לחט"ו ]=לחיים טובים ולשלום[... ובאתי לחט"ו אני וביתי הי"ו, 
יום עש"ק כ"ה סיון ש' התר"ב  ירוש' ת"ו  וב' בנותי הי"ו, לעה"ק  ובני הי"ו  ]=נות ביתי[  נ"ב  דהיינו 
ליצירה"; "והיום עש"ק י"ג חדש רחמים היו נישואי בתי סי' אסתר תמ"א יה"ר שיהיה זיווגם עולה 
יפה... עם הח' כמה"ר שמואל עקיבא יצ"ו בן הר' ר' ישעיה יצ"ו והלך לחו"ל לחט"ו מוצאי פסח תר"ד 
ויה"ר יחזור לחט"ו"; "עש"ק ז"ך תמוז תר"ה נ"ב נלבע"ה ]=נות ביתי נפטרה לבית עולמה[ תנצב"ה". 
מתחת לרישום האחרון הוסיף בנו: "פטירת עט"ר מור אבי ליל ד' לח' תשרי שנת תר"ז הצעיר משה 

חיים ענתבי ס"ט".
ליקוטים שונים בדפים הראשונים והאחרונים. בדף הראשון בין היתר: "נוסח פרוזבול שעשיתי בשנת 
זה  "וכח  ולהצלחת הדרשה:  לפני הדרשה  ותפילות לאמירה  קודש  התקפ"ו ש' השמיטה..."; שמות 
השם יסדר הדברים בפיך ויסדרם בלשונך וירגלם בפיך שלא תשכחם...", "האי שמא קדישא מצלח 
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הראש"ל והרבנים כולם ויצאו לקראתו וכשנתראו פנים אל פנים נתחבקו יחד באהבה ובידידות רבה 
והראש"ל פשט את המצנפת שלו להלבישה לר' יעקב ענתבי, ור' יעקב לא רצה בשום אופן ללובשה 
ואמר לו ח"ו די לי, עמי היתה ושלחתיה ברוך ה' יצאתי ידי חובתי עם הרבנות והצבור ושלי"ת ]ושבח 
בירושלים  טוב  ובישוב  בישוב הדעת  ה'  ובאתי לעבוד  ויצאתי בשלום  נכנסתי בשלום  יתברך[  לאל 
בהשקט ובטח... עכשיו אני פטור מעול הציבור בשמים ובארץ, אכלתי, לקיתי ושילמתי, גבר עלי חסדו 
שזכיתי לבוא לירושת"ו לחטו"ל ]לחיים טובים ולשלום[..." )על פעילותו של רבי יעקב ענתבי בהיותו 
בירושלים להשכנת שלום בין הצדדים הניצים במחלוקת בין הרב אג"ן ורבי יהודה נבון ראה: מאיר 
בניהו, חמש שנים שעשו את ירושלים לבוקה ומבוקה ומבולקה, בתוך: אסופות, ו, ירושלים תשנ"ב, 

עמ' רמז-תכא(.
רבי יעקב נפטר בירושלים בתשרי תר"ז )1846(, ועל מצבתו נכתב: "הרב הגדול המפורסם בקדושתו 
וחסידותו שמסר עצמו וגופו ונפשו וקידש שם שמים ברבים וסבל זמן רב כמה עינויים ויסורין קשים 
ומרים בלי שעור על העלילה הרעה הידועה אשר בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו ונתקדש ש"ש 

ברבים בשנת הת"ר בהיותו רב ומו"ץ בעוב"י דמשק יע"א כקש"ת יעקב ענתיבי זלל"ה...".
בספר "עוד יוסף חי" - עובדות והנהגות של הצדיקים המקובלים רבי יוסף דיין ורבי יוסף וולטוך )עמ' 
קב(, מובא בשם צדיקי אמת כי סגולה להפקד בבנים זכרים להשתטח על קברי האור החיים הקדוש, 

הרש"ש ורבי יעקב ענתבי, ביום הטבילה, בט"ו לחודש או בערב ראש חודש. 
]264[ דף )כתובים משני צדיהם(. 23 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. קרעים במספר דפים. סימני עש 
רבים בכל הדפים, עם פגיעה בטקסט )בחלק מהדפים הפגיעה מעטה ובחלקם הפגיעה משמעותית(. 

מספר דפים מנותקים או רופפים. כריכת עור מקורית, קרועה ופגומה.

פתיחה: $35,000 

לפתיחת הלב...". בדף האחרון מספר סגולות: "סגולה למגיפה... העתקתי 
מכ"י ח"ר שמואל פינטו ז"ל...", "לשותה סם המות, יכתוב שמות אלו על 
מעה"ק  שכתבו  "סגולה  מסוגלים...",  למגיפה  גם  ויתרפא,  ויבלעם  נייר 

שמצאוה בכת"י מהרח"ו זצוק"ל...".
הגאון הקדוש רבי יעקב ענתבי )תקמ"ז-תר"ז(, מחכמי ארם-צובא ומגדולי 
דורו, צדיק וחסיד, גאון ומקובל, ששימש כרבה הראשי )"חכם באשי"( של 
דמשק וגלילותיה במשך כ-30 שנה. למשרה זו נתמנה כבר בצעירותו ונהג 
בה ביד רמה. רבי יעקב כתב שירים ופיוטים שנפוצו בקהילות המזרח. רק 
מעט מתשובותיו בהלכה, דרשותיו וחידושיו בש"ס ופוסקים, זכו לראות 

את אור הדפוס, ולפנינו כרך שלם מתורתו שטרם זכה להתגלות. 
רבי יעקב זכה לכינוי "הרב הקדוש והצדיק המפורסם", כאשר נתפס למאסר 
ועינויים קשים בעלילת הדם בשנת ת"ר, הידועה בשם "עלילת דמשק". 
עלילה זו, שעוררה זעזוע בכל העולם היהודי, החלה עם היעלמותם של 
נזיר נוצרי עם משרתו המוסלמי. מושל סוריה והקונסול הצרפתי במקום 
החלו להפיץ כי היהודים רצחו אותם לצורך שימוש פולחני בדמם לאפיית 
מצות. ַסָּפר יהודי מדמשק שנחשד בהריגתם והובא לחקירה עונה קשות 
הקהילה  מנכבדי  של שבעה  בשמותיהם  ולנקוב  באשמה  להודות  ואולץ 
יעקב  רבי  נאסרו  כך  בעקבות  ענתבי.  יעקב  רבי   - הקהילה  רב  ובראשם 

והנכבדים האחרים ועברו עינויים קשים ומרים.
ונעשו מאמצי השתדלות  זו  העולם היהודי היה כמרקחה לשמע עלילה 
שונים לבטל את הגזירה. בין הפעילים המרכזיים בעניין היה השר משה 
ולא-יהודים(  )יהודים  ואישים רמי-דרג  וכן משפחת רוטשילד  מונטיפיורי 

נוראים וקשים  מכל רחבי העולם. במשך מספר חודשים היה רבי יעקב אסור בבית הכלא בתנאים 
מנשוא. במטרה לגרום לו להודות באשמה עונה רבי יעקב בעינויים אכזריים. בין היתר, הושם רבי 
יעקב בתא כלא צר, שגודלו אמה על אמה, שהיה פתוח לרחוב, וסבל מהצקות וגידופים בלתי פוסקים 
ואת  העלילה  את  בפרוטרוט  תיאר  למונטיפיורי  שכתב  מפורסם  במכתב  הגויים.  הרחוב  מעוברי 
)לפי המסופר בשמו, כאשר פגש אותו  העינויים הקשים בעת המאסר. תיאורים אלה מסמרי שיער 
מונטיפיורי לימים אמר לו שאי אפשר להאמין כי סבל את כל היסורים הקשים, ולאחר הפצרות רבות 
שיגלה לו את טעם הדבר, גילה לו רבי יעקב כי הוא ניצוץ משיח בן יוסף - ראה חומר מצורף(. מכתב 

עדות זה של רבי יעקב נדפס לראשונה בספר "באור החיים" לרבי חיים כפוסי )ירושלים תרפ"ט(. 
לבסוף נשאו המאמצים פרי ורבי יעקב שוחרר ממאסרו ביום ח' אלול ת"ר. יום זה נקבע אצל יהודי 
דמשק כיום שמחה ונהגו שלא לומר בו תחנון. מנהג יהודי דמשק היה להזכיר בליל יום הכפורים, 
ורבינו  מורינו  ומגדול  מעוז  "הרב  במילים האלה:  יעקב  רבי  את  הצדיקים,  מנוחת  על  כשמתפללים 
עטרת תפארת לראשנו החסיד העניו ראש בית דין דמשק שסבל כמה עינויים קשים מרים להצלת 

ישראל רבי יעקב ענתבי". 
בשנת תר"ב עזב את דמשק והגיע לירושלים )כפי שמתועד בכתב-היד שלפנינו, ולא בשנת תר"א כפי 
שמובא במקורות אחרים(. על בואו לירושלים מובא סיפור מופלא, בספר ליקוטי דוד, מאת רבי דוד בן 
ציון לאניידו )ירושלים תשל"ז, חלק "לקדושים אשר בארץ", עמ' קכב(: "ושמעתי מחכם זקן ממשפחת 
רבי  לציון  ]=הראשון  הראש"ל  הרב  בחלום  ראה  לירושת"ו  ענתבי  יעקב  רבי  שהגיע  קודם  ענתבי, 
אברהם חיים גאגין - הרב אג"ן[ שאמרו לו: יעקב אבינו בא לירושת"ו ]לירושלים תבנה ותכונן[ ואתה 
שוכב על מטתך? ולא ידע מה החלום ומה פתרונו. השכים בבוקר והלך לבית המדרש ואמר לחכמים 
בלילה הזה הראוני בחלומי... אז ענה לו חכם אחד מחכמי הישיבה, זה פתרונו: שמעתי שהרב החסיד 
הקדוש ר' יעקב ענתבי שנתייסר ביסורים קשים ומרים בעלילת הדם... בא כעת לירושת"ו, ואז נתאספו 
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records the marriage of his daughter, and the third, the passing of his wife on 27th 
Tammuz 1845. 
R. Yaakov Antebi (1787-1846), leading Torah scholar of his times and prominent 
kabbalist, chief rabbi of Damascus and the region for thirty years. Only a small 
amount of his responsa, homilies and novellae have been published so far, and 
the present item is an entire volume of his hitherto unpublished teachings. 
During the Damascus Affair in 1840, which began when a Christian friar 
disappeared and the Jews were accused of murdering him for ritual purposes, 
R. Yaakov Antebi was imprisoned alongside seven community leaders, and they 
were brutally tortured to extort a confession. The affair drew wide international 
outrage, and after the intervention of influential westerners, including Sir Moses 

Montefiore and members of the Rothschild family, the prisoners were released 
and their innocence eventually recognized. R. Yaakov Antebi later immigrated 
to Jerusalem, where he refused to assume an official position. He passed away 
there in 1846.
[264] leaves (written on both sides). 23 cm. Fair condition. Stains and wear. Tears 
to several leaves. Significant worming to all leaves, affecting text (some leaves with 
minor damage, on other leaves significant damage). Several detached and loose 
leaves. Original leather binding, torn and damaged.

Opening price: $35,000 
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379. Manuscript Volume – Homilies, Novellae and Halachic Responsa Handwritten and Signed by Rabbi Yaakov Antebi – Chief Rabbi of Damascus, 
Central Figure in the Damascus Affair, Brutally Tortured – Large Unpublished Composition of His Teachings – Documentation of His Life and Works in 
Damascus and Jerusalem

The manuscript also contains over ten lengthy halachic responsa on various topics, 
as well as dozens of novellae and various selections, including several segulot. 
Some homilies and responsa are signed at the end by R. Yaakov Antebi.
In the final leaves of the manuscript, there is a responsum by R. Yaakov regarding 
property ownership disputes in Jerusalem, which serves as a fascinating historical 
documentation of life in Jerusalem in those times. R. Yaakov relates there that he 
was personally involved in such a dispute when he rented a house in Jerusalem, 
and was repeatedly harassed by people claiming to be the true owners.
The front endpaper bears three autobiographical-familial inscriptions written by 
R. Yaakov Antebi. The first one documents his departure from Damascus on 17th 
Sivan 1842, and his arrival in Jerusalem on 25th Sivan. The second inscription 

Manuscript – homilies, halachic responsa and novellae, handwritten and signed 
by R. Yaakov Antebi Rabbi of Damascus. [Damascus and Jerusalem, 1815-1846].
Thick manuscript volume (over five hundred written pages), almost completely 
handwritten by the author, R. Yaakov Antebi, chief rabbi of Damascus for over 
thirty years and central figure in the Damascus Affair. The present manuscript 
contains a large, hitherto unpublished composition by R. Yaakov Antebi, written 
in part during his tenure in Damascus and partly in Jerusalem.
The volume comprises over forty homilies for various occasions and eulogies, 
including some particularly lengthy ones, composed and delivered by R. Yaakov 
Antebi. Most of the homilies begin with a heading listing the place, audience and 
date of the sermon, and other details. 
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380. Two Manuscripts – Quba, Azerbaijan
Two manuscripts – Quba, Azerbaijan:
· Manuscript, burial service. Quba, 1918.
[6] leaves (including 4 leaves written on both sides). 
22 cm. Good condition. Stains and creases. New 
binding.
· Manuscript, laws of Shechitah. [Quba? ca. 20th 
century]. Inscriptions on final page.
[9] leaves. 17 cm. Good condition. Stains. Worming. 
New binding.
Provenance: Collection of Dr. Michael Krupp.

Opening price: $400

381. אוסף מגוון של כתבי-יד, דפים בכתב-יד ובדפוס, 
ושרידי דפוסים עתיקים

דפוס,  ומספרי  מכתבי-יד  דפים  שרידי  כתבי-יד,  של  מגוון  אוסף 
ועוד.

האוסף כולל:
כתבי-יד שונים בכתיבה מזרחית ]ארצות המזרח, רובם מבגדאד 
· כתב- ושמחת התורה.  פזמונים להקפות  · כתב-יד,  הודו[:  או 

יד, הפטרת תשעה באב , עם "שרח". · כתב-יד, הגדה של פסח, 
שבת  זמירות  כתב-יד,   · בערבית-יהודית[.  ]תרגום  "שרח"  עם 
עם ברכת המזון. · כתב-יד, פזמונים לזמנים שונים ]שבת הגדול, 
· כתב-יד, "פזמונים לעולים של שמחת התורה".  ועוד[.  חנוכה, 
· כתב-יד, מי כמוך לפורים ]פגום וחסר[. בדף הראשון הקדשת 
הכותב: "מנחה שלוחה להיקרה... אשת הגביר עזרא מאיר בכ"ר 
אברהם שלום סלימאן שמעון יצ"ו בעיר סינגאפור". · מספר דפים 
מכתב-יד, ביאור על ספר תהלים )פרקים יז-יח( ועוד כתבי יד או 

חלקי כתבי-יד.
מכתב-יד  דפים  ביניהם  מכתבי-יד,  דפים  עשויה  ספר,  כריכת   ·
"מנהגי פאס יע"א" )בהלכות טריפות(, וכתבי יד נוספים )עם ניסויי 

קולמוס ועוד(.
· שרידי דפי דפוס עתיקים שהוצאו מ"גניזת כריכות", ביניהם: דף 
ממסכת בבא קמא, מהדורת בומברג, ונציה רפ"א; דפים מחומש 
תורת ה' תמימה, עם תפסיר רס"ג ותרגום לפרסית, קושטא ש"ו, 
דפוס שונצינו; דף מחומש עם תרגום ליוונית ולאדינו, קושטא ש"ז, 
דפוס שונצינו; קטע דף מרב אלפס, קושטא רס"ט; ודפים נוספים 

)ביניהם מספר דפים מדפוס שונצינו בקושטא, בשנות הר'(. 
· ]7[ דף מספר קהלת עם פירוש רש"י. דפוס לא מזוהה.

· דפים מודפסים שונים, חלקם כרוזים הקשורים לעדת הבבלים 
בירושלים, ועוד.

כ-50 פריטים. גודל ומצב משתנים.
מקור: אוסף משפחת ששון.

פתיחה: $1000 

380. שני כתבי-יד - קובה, אזרבייג'ן
שני כתבי-יד - קובה, אזרבייג'ן:

· כתב-יד, סדר הקפות למת. קובה, תרע"ח 1918. קולופון בעמוד 
אלול  ה'  יום  צרה[,  פעמיים  תקום  ]=ולא  "...ולתפ"ץ  האחרון: 

תרע"ח 1918 קובא יב"ץ". 
]6[ דף )מתוכם ארבעה דפים כתובים משני צדיהם(. 22 ס"מ. מצב 

טוב. כתמים וקמטים. כריכה חדשה.
ה-20  המאה  ]קובה?  שחיטה.  בהלכות  דינים  ליקוטי  כתב-יד,   ·
בקירוב[. על הכריכה החדשה נכתב "לקוטי דיני שחיטה - מנהג 

קובה". בעמוד האחרון רשימת לידות ורישומים נוספים.
]9[ דף. 17 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש. כריכה חדשה.

מקור: אוסף ד"ר מיכאל קרופ.

פתיחה: $400 
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382. אוסף כתבי-יד מאוסף מיכאל קרופ - הודו
אוסף כתבי-יד, רובם הגדול מהודו, המאות ה-19 וה-20, מאוסף ד"ר מיכאל קרופ.

וטריפות  שחיטה  דיני  כתב-יד,   · משה"(.  בר  חי  יוסף  של  כתב  "זה  )בראשו:  למועדים  תפילות   ·
בקצרה, עם תרגום למראטהית )שורה מול שורה(. · תפילות ופיוטים. עברית ומארהטי. · כתב-יד, 
תפילות לחולים והשכבה לנפטרים, עם תרגום לאנגלית. · סדר עבודה ליום הכיפורים, עם פיוטים 
לשעת נעילה. · תפילות ראש השנה ויום כיפור )רישום בסוף: "כתב זה של יוחנן בר אליה הצעיר 
הכותב לשון הקודש"(. · סדר טהרת המת ופיוט. כותרות במארהטי )בראשו רישום בעלות: "שלמה 
בן דוד חזן"(. · חמשה כתבי-יד במארהטית. · קינות לתשעה באב. · צרור דפים מכתבי-יד שונים 

)תפילות, פיוטים ועוד(. 
13 כתבי-יד + צרור דפים מכתבי-יד שונים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $2000 

381. Assorted Collection of Manuscripts, and Handwritten and Printed 
Leaves, Including Fragments of Early Printed Leaves
Assorted collection of manuscripts, manuscript and printed leaf fragments, and 
more.
The collection includes: 
· Various manuscripts in Oriental script [mostly Baghdad or India]
· Binding of a book made from manuscript leaves, including leaves from a 
manuscript of Minhagei Fez and other manuscripts.
· Fragments of early printed leaves from a "bindings genizah", including leaf 
fragment from a Bomberg edition of the Talmud (Venice 1521), leaf fragment from 
Rav Alfas, Constantinople 1509 and other leaves (including several leaves from 
books printed by Soncino in Constantinople, 16th century)
· [7] leaves from the Book of Kohelet with Rashi.
· Various printed leaves, including broadsides related to the Babylonian 
community in Jerusalem, and more.
Approx. 50 items. Size and condition vary.
Provenance: Sassoon Family Collection.

Opening price: $1000
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383. אוסף ספרים וקונטרסים - דפוסי הודו
אוסף ספרים, חלקי ספרים וקונטרסים מדפוסי הודו:

· זבח תודה, ביאור על הלכות שחיטה והלכות טריפות. כלכתה, 
שלושה  בהם  עותקים,  ארבעה   .]1851-1852 ]תרי"א-תרי"ב 
ימין משה, על הלכות שחיטה. כלכתה,  · ספר  עותקים חסרים. 
שוחטי  וספר  ישראל  לבני  זכרון  ספר  עם:  נדפס   .]1844 ]תר"ד 
כחלחל.  נייר  על  מהדפים  חלק  ספר(.  לכל  נפרד  )שער  הילדים 
שלושה עותקים. העותק השלישי חסר ופגום. · ספר זכרון לבני 
ישראל וספר שוחטי הילדים. כלכתה, ]תר"ד 1844[. שני עותקים. 
באחד העותקים חסר דף אחרון בספר שוחטי הילדים. שני ספרים 
אלו נדפסו במקור כחלק מספר ימין משה, עם דפי שער נפרדים. 
· ספר שוחטי הילדים. כלכתה, ]תר"ד 1844[. נדפס במקור כחלק 
מספר ימין משה עם דף שער נפרד. נייר כחלחל. · ספר יוסיפון, 
 .]1841-1842 ]תר"א-תר"ב  כלכתה,  הכהן.  גוריון  בן  יוסף  מאת 
בעריכת  מעשיות  סיפורי  המעשיות,  ספר   · חסרים.  קרעים 
עותקים  שני   .]1842 תר"ב  ]כלכתה,  עראקי.  אלעזר  המדפיס 
חסרים. · ספר הישר, סיפורים ומדרשים שונים לפי סדר פרשות 
דף  חסר   .]1843 תר"ג  ]כלכתה,  ושופטים.  יהושע  וספר  התורה 
השער ושני דפים באמצע. · חיי אברהם, הלכות ומנהגים, מאת 

עותקים  שני   .]1844 תר"ד-תר"ה  ]כלכתה,  כלפון.  אברהם  רבי 
יחיא  לרבי  שחיטה,  הלכות  קצור  קדושה,  שערי  ספר   · חסרים. 
בן  ספר   · חסרים.  עותקים  שני   .]1851 תרי"א  ]כלכתה,  צאלח. 
 .]1856-1857[ סירא, עם ספר אלדד הדני. כלכתה, תרט"ז-תרי"ז 
חסר דף השער של ספר בן סירא ודף אחרון של ספר אלדד הדני. · 
ספר בן סירא. כלכתה, תרט"ז ]1856[. · ספר אלדד הדני. כלכתה, 
תרי"ז ]1856[. נדפס במקור עם ספר בן סירא. · ספר שיר חדש, 
פירוש על שיר השירים, מתוך ספר משמרת הקדש, סידור ליום 
השבת. ]כלכתה, תר"ג 1843[. עותק חסר. · ספר הפזמונים, מאת 
רבי אהרון סעדיה עראקי. כלכותה, ]תרט"ז 1856[. שני עותקים 
 B. S. מאת   ,The elementary Hebrew reader  · חסרים. 
Ezekiel Mazgaonkar. בומביי, ]שנות ה-50 של המאה ה-20[. 
בעברית,  הסברים  בעברית.  ותפילות  האלף-בית  ללימוד  ספר 
בומביי,  למראטהי.  בתרגום  אבות,  מסכת   · ומראטהי.  אנגלית 

]תר"ל[ 1870. הטקסט כולו במראטהי. 
26 ספרים וחלקי ספרים. גודל ומצב משתנים. 

רשימה מפורטת יותר של העותקים החסרים תשלח לכל דורש.

פתיחה: $500  

382. Manuscripts from the Collection of Dr. 
Michael Krupp – India
Collection of manuscripts, mostly from India, 19th 
and 20th centuries, from the collection of Dr. Michael 
Krupp. 
The collection includes manuscripts of prayers 
and piyyutim for festivals and the High Holidays, 
prayers for ill people and the deceased, a halachic 
work, and more. Hebrew, Marathi and English.
13 manuscripts + several leaves from various 
manuscripts. Size and condition vary.

Opening price: $2000
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עם  פסח  של  הגדה   .384
הודו,  בומביי,   - איורים 
1846 - הגדת "בני ישראל" 

הראשונה

לשפת  תרגום  עם  הגדה,  סדר 
"בומבאי"  ואיורים.  המראטהי 
 .]1846 ]תר"ו  הודו(,  )בומביי, 
כתב-יד.  של  ליטוגרפי  דפוס 

מקור ותרגום, עמוד מול עמוד.
איורים מקוריים להגדה זו. שער 
מאויר, עם דמויות משה ואהרן 
)בהשראת שער הגדה של פסח, 
תע"ב(.  אמשטרדם  מהדורת 
איורים לסימני הסדר וקערת ליל 
הגדות  איורי  )בהשראת  הסדר 

ליוורנו(.
שנדפסה  הראשונה  ההגדה 
בנוסח עדת "בני ישראל" בהודו. 
העורכים  פרטי  מופיעים  בשער 
בלשון  הגדה  "סדר  והמו"לים: 
הקדש ועם פירוש של מראט"י... 
אשר איזן וחיקר... הרב המובהק 
יצ"ו  חליגואה  יוסף  חיים  כה"ר 

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...".

]5[, לה ]צ"ל לו[ דף. 24 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. כתמי רטיבות. כריכה חדשה.
יערי הגדות 656; אוצר ההגדות 895. יערי, הדפוס העברי בארצות המזרח, בומבי, מס' 92. 

פתיחה: $1500 

384. Illustrated Passover Haggadah – Bombay, India, 1846 – First Bene Israel Haggadah
Illustrated Haggadah, with Marathi translation. Bombay (Mumbai, India), [1846]. Lithographed manuscript. Text 
of Haggadah and translation on facing pages. 
Original illustrations. Illustrated title page, depicting Moshe and Aharon (inspired by the Amsterdam 1712 Passover 
Haggadah). Illustrations of the Seder steps and Seder plate (inspired by Livorno Haggadot).
First printed Haggadah following the rite of the Bene Israel community in India. 
[5], 35 [i.e. 36] leaves. 24 cm. Good-fair condition. Stains. Dampstains. New binding. 
Yaari Haggadot 656; Otzar Haggadot 895.

Opening price: $1500

383. Collection of Books and Booklets 
Printed in India
Collection of books, book fragments and booklets 
printed in India, most  ca. mid-19th century.
Books on the laws of Shechitah, tales, midrashim, 
Ben Sira and more.
26 books, booklets and book fragments. Size and 
condition vary. 
For further information, see Hebrew description. 

Opening price: $500
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385. 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 edition of the Romm Vilna Talmud.
19 volumes. Approx. 26 cm. Brittle paper in approx. half the volumes. Overall good 
condition. Stains, including dampstains in one volume. Marginal wear and tears 
to some leaves. Open tear to one leaf in Bava Metzia volume, affecting text. Stamps 
and handwritten ownership inscriptions. New, matching bindings.
Tractate Yevamot was not printed in Shanghai.

Opening price: $1000

385. 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.
"ועד ההדפסה" של ישיבת מיר נזכר בשערי הכרכים בכינויים: "בית אוצר הספרים עזרת תורה שע"י 

ישיבת מיר", "ועד ההדפסה תורה אור", "ישיבת מיר", ו"הוצאת מנדבים".
19 כרכים. 26 ס"מ בקירוב. כמחצית מהכרכים נדפסו על נייר יבש. מצב כללי טוב. כתמים, בהם כתמי 
רטיבות באחד הכרכים. בלאי וקרעים בשולי חלק מהדפים. קרע חסר באחד מהדפים בכרך בבא מציעא, 

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

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

פתיחה: $1000 

The Holocaust and She'erit HaPletahשואה ושארית הפליטה
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387. ספר תנ"ך מעוטר לוחית כסף, עם הקדשה למרדכי 
חיים רומקובסקי - גטו לודז', 1941

ספר תנ"ך קטן שניתן במתנה ליושב ראש גטו לודז', מרדכי חיים 
רומקובסקי, מעוטר בלוחית כסף מעשה ידי צורף יהודי בגטו. גטו 

לודז', טבת תש"ב )דצמבר 1941(.
לפנינו עותק לא שלם של התנ"ך בדפוס דניאל ארנסט יבלונסקי 
והוענק  בגטו  מחדש  נכרך  הנראה  שכפי   ,)1710 ת"ע  )ברלין, 
לרומקובסקי. לכריכה הקדמית מוצמדת לוחית כסף עם הקדשה 
תנך,  רומקובסקי[,  מרדכי  ]חיים  חמר  הנעלה  "נשיא  חקוקה: 
- דצמבר  ]טבת תש"ב  ליצמאנשטאט געטא, ח' טבת שנ' שבת" 
שבעה  ומנורת  דוד  מגיני  שני  חקוקים  ההקדשה  מעל   .]1941
קנים, שנרותיה משפיעים קרני-אור על המילים "נשיא הנעלה". 
ההקדשה והאיור מוקפים במסגרת דקה בצורת עלי זית, והפינה 
בדף  הכריכה,  פתיחת  עם  קיפול.  מדמה  השמאלית-תחתונה 
הבטנה הראשון, מתגלה הקדשה נוספת בכתב-יד: "למזכרת נצח, 

מאת צבי פרץ".
היודנראט  יושב ראש  )1877-1944( היה  רומקובסקי  חיים  מרדכי 
לאחת  נחשב  רומקובסקי  קיומו.  שנות  כל  במשך  לודז'  גטו  של 
הגטו  וכמנהל  השואה,  בתולדות  במחלוקת  השנויות  הדמויות 
תמונותיו  תליית  מצעדים,  עריכת  קיצוני:  אישיות  פולחן  הנהיג 
בבתי הספר, הנפקת שטרות ובולים עם דיוקנו ופעולות נוספות, 
מדינה,  בתוך  כ"מדינה  שלטונו  את  שהגדירו  כאלה  שהיו  עד 
בין תפקידיו היה רומקובסקי  מיניאטורה פאשיסטית מושחתת". 
 1944 בשנת  ההשמדה.  למחנות  המגורשים  רשימות  על  אמון 
שם  אושוויץ,  ההשמדה  למחנה  הגטו  תושבי  אחרוני  עם  נשלח 

נרצח ככל הידוע עוד באותו היום.
ושם" שמורים כמה חפצי כסף  "יד  באוסף החפצים של מוזיאון 
יחידאיים שנעשו בידי צורפים יהודים בגטו לודז' בתקופת השואה, 
שנתן  קטן,  ספר-תפילה  לצורת  מתקפלת  כסף  חנוכיית  ביניהם 
)החנוכיה  בגטו  הנייר  מפעל  מנהל  אייבשיץ,  זיסו  לרומקובסקי 
נמצאה בהריסות ביתו של רומקובסקי בגטו(; נרתיק כסף מעוטר 
בגטו  שנעשתה  סיכה  לרומקובסקי;  כשי  ניתן  הוא  אף  למגילה, 

בידי האמן חיים קליגר; ופריטים נוספים.
וישעיה.  דברים  בראשית,  הספרים  ללא  התנ"ך,  של  חסר  עותק 
כמה דפים נוספים חסרים וכמה דפים כרוכים שלא כסדרם. הספר 
ס"מ   10.5 סימניית-שרוך.  עם  בד,  מחופה  בכריכה  מחדש  נכרך 
קלים בשוליים  קלים. קרעים  ופגמים  טוב. כתמים  בקירוב. מצב 
)משוקמים  ספורים  בדפים  חסרים  קרעים  דפים.  מספר  של 
באמצעות נייר דבק והשלמות נייר(. רישום בעלות בדף האחרון 

של ספר מלאכי )חלק(.

פתיחה: $800 

386. 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 congregated in the DP camps exceeded 
the few copies that were available for the refugees. 
From 1946, the "Union of Rabbis" in Germany, with the 
assistance of the American army and the JDC began to 
print the Talmud for survivors. This is the first complete 
Talmud edition printed after the Holocaust.
Two title pages in each volume. The first title page was 
especially designed to commemorate the printing of the 
Talmud on the scorched soil of Germany – at the top is 
an illustration of a Jewish town; and at the bottom is an 
illustration of barbed wire fences and a labor camp.
19 volumes. Approx. 39 cm. High-quality paper in most 
volumes; dry paper in several volumes. Good condition. 
A few stains. Glosses in several volumes. Original front 
and back boards, with new leather spines (the books 
were rebound). Minor damage and wear to edges and 
corners of original boards. 

Opening price: $1000

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

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

פיקודיך".
19 כרכים. כ-39 ס"מ. נייר איכותי במרבית הכרכים, במספר 
במספר  הגהות  כתמים.  מעט  טוב.  מצב  יבש.  נייר  כרכים 
עור  שדרות  עם  מקוריות,  ואחוריות  קדמית  כריכות  כרכים. 
חדשות )הספרים עברו כריכה מחודשת(. פגמים קלים ובלאי 

בשולי ובפינות הכריכות המקוריות.

פתיחה: $1000 

386
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387. A Presentation Bible – Engraved Silver 
Plaque with a Dedication to Mordechai Chaim 
Rumkowski – Lodz Ghetto, 1941
A small presentation Bible given to the head of the 
Judenrat of the Lodz Ghetto, Mordechai Chaim 
Rumkowski, mounted with a silver plaque made by a 
Jewish silversmith in the ghetto. Lodz Ghetto, December 
1941.
An incomplete copy of the Bible (Berlin: Daniel Ernst 
Jablonski, 1710), presumably re-bound in the ghetto and 
presented to Rumkowski. A silver plaque mounted on 
the front board, with an engraved dedication: "Exalted 
President C.M.R. [Chaim Mordechai Rumkowski], 
Bible, Litzmannstadt Ghetto, 8th Tevet 5702 [December 
1941]". Engraved above the dedication are two Stars of 
David and a seven-branched menorah, whose candles 
send beams of light to the words "Exalted President". 
The dedication and illustration are surrounded by 
a narrow olive branch border, the lower left corner 
imitating a fold. Additional handwritten dedication 
on front endpaper: "As an eternal keepsake, from Tzvi 
Peretz".
Mordechai Chaim Rumkowski (1877-1944) headed the 
Judenrat of the Lodz Ghetto throughout its entire existence. Rumkowski is considered one of the most controversial figures in the history of the Holocaust 
and as the head of the ghetto instituted an extreme personality cult. Among his roles, Rumkowski was responsible for providing lists of people to be 
sent to the extermination camps. In 1944, he was sent with the last inmates of the ghetto to the Auschwitz extermination camp, where he was murdered, 
presumably, that same day.
The Yad VaShem collection of artifacts contains several unique silver artifacts made by Jewish silversmiths in the Lodz Ghetto during the Holocaust, some 
of which were gifted to Rumkowski.
Incomplete copy of the Bible, missing the books Bereshit, Devarim and Yeshaya. Several other leaves are missing and several leaves are bound out of order. 
The book was re-bound in a cloth-covered binding, with a shoelace bookmark. Approx. 10.5 cm. Good condition. Stains and minor damage. Small marginal 
tears to several leaves. Open tears to several leaves (repaired with tape and paper). Ownership inscription on the last leaf of Malachi (blank).

Opening price: $800 

387b
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388. Early Amulet for Protection of the Home, Customarily Given by 
Rebbe Yeshaya of Kerestir and the Yismach Moshe
Early amulet for protection of the home from theft and harm, containing text 
customarily used by R. Yeshaya Steiner of Kerestir, the Yismach Moshe and other 
rebbes. [Europe, late 19th century].
Written by a scribe on a piece of paper. The text is comprised of the initials of the 
words in three verses of protection (Psalms). 
Paper amulet, approx. 4 X 10 cm. Good condition. Worming.
Expert report enclosed.

Opening price: $1500

388. קמיע עתיק לשמירה על הבית, שנהגו לתת הצדיק רבי ישעיה קרעסטירר ובעל 
ה"ישמח משה"

ישעיה'לה  )"ר'  מקרעסטיר  שטיינר  ישעיה  רבי  הצדיק  לתת  שנהגו  הבית,  על  לשמירה  עתיק  קמיע 
קרעסטירר"(, האדמו"ר בעל "ישמח משה" ואדמו"רים נוספים. ]אירופה, אמצע שנות הת"ר[.

כתיבת סת"ם על פיסת נייר: "ילשת באשר בוליב / והאפה הבמוג ולה".
נוסח זה של קמיע נהג לתת האדמו"ר רבי משה טייטלבוים בעל "ישמח משה" לשמירה על הבית מפני 
גנבים ומזיקים. בקובץ "נחלת צבי" )טז, עמ' קכו-קכז( מובא צילום של קמיע דומה שכתב בעל "ישמח 
ז"ל. שם מסופר  רבי מאיר שוורץ   - לב" למשב"ק שלו  "ייטב  נכדו האדמו"ר בעל  ונתן אותו  משה" 
הזה  הקמיע  את  לראות  במיוחד  הלך  לארץ,  מסאטמר  יואל"  "דברי  בעל  הגיע האדמו"ר  כאשר  כי 
והשתעשע בו. ידוע שקמיעות דומים ניתנו לאחר מכן גם על ידי אדמו"רי צאנז, בעלז, רוז'ין, סיגעט 
ממליץ  לב(,  )סימן  הלל החדש"  בית  "תשובות  בספרו  מקולומיא,  הלל  רבי  הגאון  כן,  כמו  וליסקא. 
לכתוב קמיע זה ו"להניחו על כל פתחי בית חדש לזמן מה, ורעה לא יאונה לא לו ולא לכל אנשי ביתו".

בספר "מופת הדור" על הצדיק הנודע רבי ישעיה מקרעסטיר, מסופר שמרבית הקמיעות שנהג לתת 
היו בתבנית זו. שם מסופר על חנות שהרב מקרעסטיר שלח עבורה קמיעות כאלה וניצלה באורח פלא 

מהצתה של גוי. ראה שם שני צילומים מקמיעות אלה.
בספר "אלף כתב" )מהגאון רבי יצחק ווייס הי"ד מווערבוי, אות תקט"ו( מובא פענוח קמיע זה. בקמיע 
נרשמו שלושה פסוקי שמירה. בשורה הראשונה משולבים לסירוגין ראשי התיבות של הפסוק "ְיִהי 
ָאֳהֶלָך"  ה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב בְּ ַאְרְמנֹוָתִיְך" )תהלים קכב, ז( והפסוק "ֹלא ְתֻאנֶּ ֵחיֵלְך שְַׁלָוה בְּ שָׁלֹום בְּ
ְנֵוִרים  סַּ ִית ִהּכּו בַּ ַתח ַהבַּ ָהֲאָנשִׁים ֲאשֶׁר פֶּ י(, ובשורה השניה ראשי תיבות הפסוק "ְוֶאת  )תהלים צא, 

ַתח" )בראשית יט, א(. ְלאּו ִלְמצֹא ַהפָּ דֹול ַויִּ טֹן ְוַעד גָּ ִמקָּ
10 ס"מ בקירוב. מצב טוב. נקבי עש. X4 ,קמיע נייר

מצורפת חוות-דעת מומחה.

פתיחה: $1500 

Amuletsקמיעות
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וישועה עד היום הזה, ורבים מן הפוקדים את קברו של ה"חזון איש" פונים להתפלל אף על קברו של 
הסנדלר.

כ-45 פריטי נייר, דפים וחוברות. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $2000 

389. אוסף פריטי נייר וכתבי יד - מעזבון "הסנדלר הקדוש" רבי משה יעקב רביקוב 
- קמיעות וסגולות בכתב-ידו, קללה נגד המופתי הירושלמי, "קוויטלאך" ומכתבים 

חתומים 

רביקוב  יעקב  משה  רבי  הצדיק  המקובל  של  ומעזבונו  מביתו  ובדפוס,  בכתב-יד   - נייר  פריטי  אוסף 
-  "הסנדלר הקדוש", כולל קמיעות ורשימות בכתב-ידו )כ-7 פריטים( ושני מסמכים חתומים בחתימת 

יד קדשו. 
· כ-24 מכתבים חתומים ו"קוויטלאך" שנשלחו מרחבי תבל אל "הסנדלר" - בקשות לתפילה ולישועה. 
· דף בכתב-ידו של "הסנדלר", סגולה לחשוכי בנים. · קמיע בכתב-ידו של "הסנדלר", "והפריתי אתכם, 
והרבתי אתכם...". · דף בכתב-ידו של "הסנדלר", נוסח תפילה לצרה. · דף בכתב-ידו של "הסנדלר", 
יעקב  "משה  וחתימתו,  בכתב-ידו  פרוזבול   · זכור.  פרשת  קריאת  לפני  לאמירה  ייחוד"  "לשם  נוסח 
כץ רביקוב", משנת תרצ"ח )1938(. · דף בכתב-ידו של "הסנדלר" עם נוסח קללה "יה"ר... שתשפיל 
ותשמיד ותכריע ותעקר מן העולם... פב"פ ימ"ש מתחת השמים ולא יהיה לו ולשר הממונה עליו, לא 
שום עמידה ולא שום תקומה...". בשולי הדף, שני שמות לקללה "ימ"ש" ]ימח שמם[, של מנהיגי המרד 
הערבי. אחד מהם הוא שמו של המופתי הירושלמי הידוע, חאג' אמין אל חוסייני. · קבלה מעיריית תל 
אביב על "מס הניקיון", עם חתימת המשלם רבי "משה יעקב רביקוב". · קונטרס קטן מודפס בסטנסיל, 
עם סגולות ולחשים "להנצל מכלי זיין", "במקום סכנה מאויבים", "פגע באויבים" )3 עותקים(. · כרטיס 
מודפס, סגולה לשמירה מהמקובל רבי יהודה פתייה, שנדפסה "מעזבון ר' משה יעקב... רביקוב" )2 
עותקים(. · תמונות מודפסות של הסנדלר )7 עותקים(. · סדר מנחה ומעריב, בפורמט כיס. סאטמר, 

]תש"ב 1942 בערך[.
הצדיק המקובל רבי משה יעקב בן ר' יוסף הכהן רביקוב )תרל"ג-תשכ"ז( - הסנדלר הקדוש מרח' שבזי 
בתל אביב-יפו. צדיק נסתר, מקובל ופועל ישועות. יליד ליטא ותלמיד המקובל רבי שלמה עליאשוב 
ניסיון שלא צלח להתיישב  ולאחר  ]ה"לשם"[. עלה לארץ בשנת תרע"ג  ואחלמה"  "לשם שבו  בעל 
לאבן-שואבת  הפך  מהרה  עד  סנדלריה.  בה  ופתח  יפו  לעיר  עבר  יהודה,  שבשפלת  אוריה"  ב"כפר 

לנזקקים ומרי-נפש, למבקשי עצה טובה, בוררות או הלוואה כספית.
על אף שהסתיר את עצמו ואת כוחותיו, גדולי הדור והמקובלים הכירו בצדקותו המופלאה, קיימו 
עמו קשר הדוק ואף למדו מפיו. ידוע כי "החזון איש" עודד אותו להתגלות והיה שולח אליו אנשים 
לקבל מפיו עצות וברכות. מפורסם גם כי הרב קוק אמר לרבי אריה לוין שהסנדלר הנו מל"ו הצדיקים 
הנסתרים שבדור. סיפורים רבים על מופתים וגילויי רוח הקודש ידועים עליו, וכבר בחייו נודע כי זכה 

לגילוי אליהו. רבים פקדו את מעונו מדי יום ביומו, התברכו מפיו וחזו בישועות גדולות.
בצוואתו  כי  נתפרסמו שמועות  ובשעתו  הימים,  מלחמת ששת  פרצה  פטירתו  לאחר  חודשים  כמה 
צפה הסנדלר את הצלחות המלחמה ומפלת האויב. קברו בבית החיים בבני ברק נודע כמקום תפילה 
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390. לקט קמיעות קלף ונייר - אילן ספירות
ששה קמיעות קלף ונייר. ]ארץ ישראל והמזרח הקרוב, המאה ה-19 או המאה ה-20[. 

ביניהם: · קמיע נאה, ארוך במיוחד ומפורט על מגילת נייר, נכתב לרפואה שלמה ל"האי אתתא כורדה 
ונגע ושלח לה רפואה שלמה בקרוב". עם דמויות  בת סוני והסר ממנה כל מני חולי... וסכנה ופגע 
מלאכים, צורת כף יד, צורת מגן דוד, תשבצי אותיות ועוד. · קמיע אילן ספירות על קלף, "מסוגל לכ"ד 
]...[ וצריך להניחו בתיק  ]לכל דבר[ לנשיאות חן להצלחה לעין הרע למקשה לילד להריון ולמגפה 
של כסף". משורטט בדקדוק רב ובכתב זעיר. · קמיע קלף, להצלחה ונגד עין הרע. "שתצווה למלאכיך 
]...[ לבוא אל בית אבא שלום ן' רבקה וללכת עמו ויצליחו אותו בסחורתו ובכל מעשה ידיו". · ועוד. 

ששה קמיעות )שניים מהם כתובים על נייר(. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב עד בינוני-גרוע. פגעי 
תילוע בקמיעות הנייר. שניים מהקמיעות נתונים בנרתיק עור.

פתיחה: $1000 

389. Collection of Paper Items and Manuscripts – From the Estate of the 
Holy Shoemaker, Rabbi Moshe Yaakov Rabikov – Amulets and Segulot 
in His Handwriting, Curse Against the Mufti of Jerusalem, Kvitelach and 
Signed Letters
Collection of handwritten and printed paper items from the home and estate of the 
kabbalist R. Moshe Yaakov Rabikov, the "Holy Shoemaker", including amulets and 
notes in his handwriting (some 7 items) and two documents with his signature.
· 24 letters and kvitelach addressed to R. Moshe Yaakov from around the world, 
with requests for prayer and salvation. · Segulah for the childless, handwritten 
by R. Moshe Yaakov. · Amulet for fertility handwritten by R. Moshe Yaakov. · 
Curse handwritten by R. Moshe Yaakov, against two leaders of the Arab Revolt, 
including the Jerusalem Mufti Haj Amin el-Husseini. · Small mimeographed 
booklet with segulot and incantations. · And more. 
R. Moshe Yaakov Rabikov (1873-1967) – the "Holy Shoemaker" from Shabazi St., 
Tel Aviv. Hidden Tzaddik, kabbalist and wonder-worker. Although he tried to 
conceal himself and his abilities, the Torah leaders recognized his eminence and 
the Chazon Ish even sent people to him for his advice and blessings. 
Approx. 45 paper items, leaves and booklets. Size and condition vary.

Opening price: $2000
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391. Six Manuscripts – Cures, 
Zodiac Signs, Segulot and 
Amulets – Yemen and the 
Middle East
Six manuscripts of Practical 
Kabbalah, with segulot, zodiac 
signs, cures and texts of amulets: 
· Small-format manuscript 
comprising: lots and amulets 
in Hebrew and Judeo-Arabic, 
segulot for various situations. 
Includes kabbalistic diagrams 
and angels' seals. Yemenite script. 
[Yemen and the Middle East, 
17th-19th centuries]. Comprised 
of several manuscripts from 
various periods. [105] leaves. 
· Small-format manuscript, 
zodiac signs and astrology, 
including amulet texts for various 
times and situations. [Yemen, 
ca. 19th century]. Neat scribal 
script, heading decorations and 
kabbalistic diagrams in red. [25] 
leaves.
· Manuscript, "Book of cures", 
segulot and amulet texts. [Yemen, 
ca. 19th century]. Hebrew 
and Judeo-Arabic. Kabbalistic 
diagrams and angels' seals. [64] 
leaves. 
· Manuscript, segulot, zodiac 
signs and amulets. [Yemen, 20th 
century]. Hebrew and Judeo-Arabic. Kabbalistic diagrams and angels' seals. [73] leave. 
· Manuscript, Goral HaChol (geomancy). [Yemen, 19th-20th centuries]. Hebrew and Judeo-Arabic. 
Including segulot. [11] leaves. 
· Manuscript, cures. [Persia, 20th century]. Farsi. Formulas for various remedies. [25] written leave (+ 
blank leaves).
Six manuscripts, size and condition vary. Lacking or damaged leaves in some manuscripts.

Opening price: $700 

391. ששה כתבי-יד - רפואות, מזלות, סגולות וקמיעות - תימן 
וארצות המזרח

ונוסחי  רפואות  מזלות,  סגולות,  עם  מעשית",  "קבלה  כתבי-יד  ששה 
קמיעות:

· כתב-יד בפורמט קטן, כולל: גורלות וקמעות בעברית ובערבית-יהודית, 
איורים  כולל  ]מזלות[.  אלתנגים"  "באב  בראשו  שונים,  למצבים  סגולות 
קבליים וחותמות מלאכים. כתיבה תימנית. ]תימן וארצות המזרח, המאות 
האחרון  בעמוד  שונות.  מתקופות  כתבי-יד  ממספר  מורכב  ה-17-19[. 

רישום: "נכתב צפת אלכתב... אדר שנת ת"ט". ]105[ דף.
התכונה  על  המיוסד   ]![ שלאדם  מזלות  "ספר  קטן,  בפורמט  כתב-יד   ·
בחכמה...", כולל נוסחאות קמיעות לזמנים ומצבים שונים. ]תימן, המאה 
בדיו  קבליים  ואיורים  כותרות  עיטורי  נאה,  סופר  כתיבת  בקירוב[.  ה-19 

אדומה. ]25[ דף.
ונוסחאות קמיעות. ]תימן, המאה ה-19  · כתב-יד, "ספר רפואות", סגולות 
בקירוב[. עברית וערבית-יהודית. איורים קבליים וחותמות מלאכים. ]64[ דף.
· כתב-יד, סגולות, מזלות וקמיעות. ]תימן, המאה ה-20[. עברית וערבית-

יהודית. איורים קבליים וחותמות מלאכים. ]73[ דף.
וערבית-יהודית.  ]תימן, המאות ה-19-20[. עברית  גורל החול.  · כתב-יד, 

כולל גם סגולות. ]11[ דף.
· כתב-יד, רפואות. ]פרס, המאה ה-20[. פרסית. מרשמים לייצור תרופות 
שונות. במספר מקומות מוזכר השם "אלעזר בן שמעון". ]25[ דף כתובים 

)ועוד דפים ריקים(.
ששה כתבי-יד, גודל ומצב משתנים. בחלקם דפים חסרים או פגומים.

פתיחה: $700 

390. Collection of Parchment and Paper Amulets – Ilan 
Sefirot
Six parchment and paper amulets. [Eretz Israel and the Near 
East, 19th or 20th century]. 
Including: · A fine, exceptionally long and detailed, amulet 
on a paper scroll; for complete recovery from illness. With 
illustrations of angels, a Star of David and more. · "Ilan 
Sefirot" amulet on parchment, "a segulah for everything… 
success, evil eye, difficult labor, pregnancy, and plague… 
this amulet has to be placed in a silver case". · Parchment 
amulet, for success and against evil eye. · And more. 
Six amulets (two are written on paper). Size and condition 
vary. Overall good to fair-poor condition. Worming to paper 
amulets. Two amulets are placed in a leather case.

Opening price: $1000
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392.  Manuscript Volume – Practical Kabbalah – Amulets, 
Incantations, Segulot and Cures, Mazalot and Goralot – Yemen 
and Other Places, Various Periods
Volume containing leaves and gatherings from manuscripts written in 
various periods, by different writers – various selections on Practical 
Kabbalah: amulets, incantations, segulot and cures, mazalot (zodiac) 
and goralot (lots), and more. [Yemen and other places, ca. 18th-20th 
centuries]. 
Most of the manuscript is in Yemenite script, though several leaves are 
in Oriental and Sephardic script. 
Includes leaves used for Goral HaChol (geomancy), an amulet made 
from parchment and paper, a printed edition of Sefer HaSegulot 
(unidentified edition, lacking beginning and end), and transcripts 
of letters signed by R. Aharon Hoter HaKohen (a Yemenite rabbi in 
Jerusalem).
Condition varies. Stains, tears and wear. Open tears to several leaves, 
affecting text. Detached gatherings. Without binding.

Opening price: $400

392. כרך כתב-יד - קבלה מעשית - קמיעות, לחשים, סגולות ורפואות, מזלות וגורלות - תימן 
ומקומות נוספים, תקופות שונות

כרך הכולל דפים וקונטרסים מכתבי-יד שנכתבו בתקופות שונות - ליקוטים שונים בקבלה מעשית - קמיעות, לחשים, 
סגולות ורפואות, מזלות וגורלות, ועוד. ]תימן ומקומות נוספים, המאות ה-18-20 בקירוב[. 

בכרך נכללו קטעים מכותבים שונים. רובו בכתיבה תימנית, אך מספר דפים בכתיבה מזרחית וספרדית. בראש הכרך: 
קונטרס "קבלה מעשית - ספר הפעולות". דפי הכרך כוללים שמות קודש ולחשים להשבעות לעניינים שונים, נוסחי 
)גורל  גורלות  בהם  דפים שנעשו  כולל  ועוד.  וחותמות מלאכים,  כתב מלאכים  טבלאות,  קבליים,  איורים  קמיעות, 
החול( כדי לגלות סיבת חולי או דרך ריפוי וכדומה. בין הדפים נכרך גם קמיע עשוי מקלף ונייר )מחוברים(. באחד 
הדפים נכתב: "זה ספר רפואות שלי אני הצ']עיר[ אהרן ן' אהרן חטר הכהן עלה סך מחירו י"ג מגידי כי קניתי אותו 
קונטרסים שונים וגם העתקתי מספרי' ישנים וחברתים אליו" )שמו של הכותב נמחק וקשה לקריאה, אך הוא חתום 

במקומות נוספים, ראה להלן(. 
בין דפי כתבי-היד נכרכה מהדורה מודפסת של "ספר הסגולות" )מהדורה לא מזוהה. הספר חסר בתחילתו ובסופו(. 

בכרך כרוכים גם דפים עם העתקות מכתבים, בהם העתקת מכתב משנת תרומ"ה ]תרנ"א[ מאת "חכמי וזקני תימן" 
בירושלים אל הברון רוטשילד, ומכתב נוסף על מצב היהודים בצנעא ועוד. על דפים אלה חתום מספר פעמים: "הצ' 

אהרן חטר הכהן ס"ט" ]מחכמי התימנים בירושלים[. 
קונטרסים  בטקסט.  פגיעה  עם  דפים,  במספר  חסרון  עם  קרעים  ובלאי.  קרעים  כתמים,  הדפים.  בין  משתנה  מצב 

מנותקים. ללא כריכה.

פתיחה: $400 
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393. ארבע מגזרות נייר - מאוסף מקסימיליאן גולדשטיין - פולין, ראשית המאה ה-20
ארבע מגזרות נייר מאוסף מקסימיליאן גולדשטיין, לבוב. ]פולין, ראשית המאה ה-20 בקירוב[.

מגזרת אחת מציגה יונה ועל גופה המשפט "הפורס סוכת שלום". שלוש המגזרות האחרות מציגות 
דגמים סימטריים ללא תוכן סמלי ועליהם כתובים )בעיפרון ובצבע( פסוקים ופתגמים מן המקורות 
בה  "הפוך  הנייר:  מגזרות  את  המאפיינים  וההיפוך  הסימטריה  את  מייצגים  ולפיכך  כפל  שעניינם 
והפוך בה דכולא בה", "טובים השנים מן האחד" ו"שנים שנים באו אל התיבה". המגזרות מוצמדות 
לדפים סגולים המודבקים על לוחות נייר עבה. כל הלוחות חתומים בגבם בחותמת המעידה על מקור 
 Maxymilian Goldstein, Lwów, nl. Nowy" גולדשטיין:  מקסימיליאן  של  באוספו  המגזרות 
Świat 15.". המגזרת הראשונה חתומה בצדה הקדמי גם בחותמתו העברית של גולדשטיין: "מרדכי 

גאלדשטיין ב"ר יצחק צבי ז"ל ]...[". 
אמנות מגזרת הנייר היא ענף האמנות היהודית העממית האירופית המובהק ביותר. מגזרות הנייר 
היהודיות המזרח-אירופיות לבשו צורות רבות והציגו עושר רב של מוטיבים על פי שימושיהן השונים. 
"שיר המעלות'ל" לשמירה  "יארצייט",  לוחות  ו"שויתי",  "מזרח"  מגזרות  נמנים  עם הסוגים השונים 
על היולדת והיילוד, "רויזאלאך" ]שושנים[ לעיטור הבית לרגל חג השבועות, אושפיזין לסוכות ועוד. 

והאחרות  הסוכה  לקישוט  תוכנה  פי  על  נועדה  האחת  קטגוריות:  לשתי  נחלקות  שלפנינו  המגזרות 
לרדת  החלה  כבר  שקרנן  הרויזאלאך  למגזרות  מודרנית  ווריאציה  שהן  ייתכן  'כלליות'.  מגזרות  הן 

בראשית המאה ה-20.
התמחה  גולדשטיין  לבוב.  יליד  יהודית,  אמנות  ואספן  בנקאי   ,)1880-1942( גולדשטיין  מקסימיליאן 
היודאיקה  אוסף  את  טיפח  שנה  משלושים  יותר  במשך  עממית.  יהודית  ובאמנות  מטבעות  באיסוף 
שלו, שבו בלטו במיוחד חפצים מגליציה היהודית. לאחר פרוץ מלחמת העולם השניה ומעבר העיר 
לריבונות סובייטית נתמנה גולדשטיין לעובד המוזיאון העירוני לאמנות ואומנות, ואף הותר לו להמשיך 
ולהחזיק את אוספו הפרטי בביתו. מעט לאחר כיבוש לבוב בידי הנאצים ביוני 1941 הפקיד גולדשטיין 
את אוספיו במוזיאון כדי להגן עליהם. גולדשטיין ומשפחתו נאלצו לעבור לגטו לבוב עם שאר יהודי 
העיר ובסוף שנת 1942 שולחו למחנה יאנובסקה, שם נרצחו עם אלפים מיהודי עירם. המוזיאון העירוני 

בלבוב ממשיך להחזיק עד היום בחלקים מן האוסף.
26 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מעט חלקים חסרים. קמטים. X46 36 ס"מ עד X22.5 :לוחות

פתיחה: $500

Graphic Art and Photographsדפים בודדים ותמונות
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394. Shemirah Poster – Temple Site – Moshe Shah Mizrachi – Left 
Unfinished in Print 
Protection for the home in all areas, from Sefer Raziel. Color lithographed Shemirah 
poster, by Moshe ben Yitzchak [Shah] Mizrachi. [Jerusalem, early 20th century].
The poster bears the verses "If I forget you, O, Jerusalem…", "Ben porat Yosef…", 
the text of a segulah against the evil eye and kabbalistic letter combinations. The 
Temple site is portrayed in the center, together with other Holy sites: The Cave 
of Machpelah, Rachel's Tomb, Shmuel HaNavi's tomb, tomb of R. Shimon bar 
Yochai and others. These are surrounded by a leopard, eagle, deer and lion – in 
portrayal of the famous Mishnah. The border is composed of the verse "For He 
will command His angels…", together with angels' names from Raziel HaMalach.
The printing of this copy was never completed, and it is lacking the elements and 
text printed in red appearing in other known copies of the poster.
57 X 44.5 cm. Fair-good condition. Creases, closed and open tears, repaired with 
paper and paint. Linen-backed.

Opening price: $500

עותק מתהליך   - מזרחי  - משה שאה  איור מקום המקדש  עם  "שמירה",  לוח   .394
הדפוס

שמירה לבית לכל דברים מספר רזיאל. לוח "שמירה" צבעוני בדפוס ליטוגרפי מעשה ידי משה בן יצחק 
]שאה[ מזרחי. ]ירושלים, ראשית המאה ה-20[.

בראש הדף, בתוך מפתח שער, הפסוק "אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני", ומשני צדיו הפסוק "בן 
מקום  מראה  הדף  במרכז  אותיות.  וצירופי  דיוסף...",  מזרעא  "אנא  הרע  לעין  סגולה  יוסף...",  פורת 
המקדש, "מרום מראשון מקום מקדשנו", מוקף בתריסר מדליונים ובהם מראות קברי האבות ומקומות 
קדושים אחרים: מערת המכפלה, קבורת רחל, קבר שמואל הנביא, קבר רבי שמעון בר יוחאי, קבר רבי 
מאיר בעל הנס ועוד. סביבם ארבעה מדליונים עגולים ובהם נמר, נשר, צבי וארי - על פי מאמר פרקי 
אבות, "הוי עז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים". במסגרת המקיפה 
את כל אלו משובצים הפסוק "...כי מלאכיו יצווה לך..." וציטוט שמות מלאכים מספר רזיאל המלאך. 
והטקסטים שנדפסו בצבע אדום  והוא חסר את האלמנטים  נשלם,  זה לא  תהליך הדפוס של עותק 
ומופיעים בעותקים הידועים של לוח זה )מאוסף לוין ומאוסף משפחת גרוס, תל אביב(. ראו: אופקים 
לאמנות  וינה-ירושלים  קרן  הוצאת  עפרת.  גדעון  מאת  ישראלית,  אמנות  שנות   120 יותר,  רחבים 

ישראלית, ]ירושלים[, 2013. עמ' 14-15.
44.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קמטים. קרעים וקרעים חסרים, משוקמים בנייר ובהשלמת צבע. הלוח  X57

מוצמד לבד לצורכי תצוגה ושימור.

פתיחה: $500

393. Four Papercuts – From the Maximillian Goldstein Collection – Poland, 
Early 20th Century
Four papercuts from the Maximillian Goldstein collection, Lviv. [Poland, ca. early 
20th century].
One papercut portrays a dove, inscribed "Who spreads a canopy of peace". The 
other three papercuts display symmetric designs inscribed (in pencil and colored 
crayon) with verses and sayings from Jewish sources. The papercuts are mounted 
on purple paper, mounted in turn on heavy paper. All four bear stamps on 
verso attesting to their provenance from the Maximillian Goldstein collection: 
"Maxymilian Goldstein, Lwów, nl. Nowy Świat 15.". The first papercut bears 
Goldstein's Hebrew stamp on the front.
Maximillian Goldstein (1880-1942), banker and collector of Jewish art, born in 
Lviv. Goldstein focused on numismatics and Jewish folk art. He built his Judaica 
collection for over thirty years, placing emphasis on Jewish artifacts from Galicia.
Paper mounts: 36 X 22.5 cm to 46 X26 cm. Good condition. Stains. A few missing 
parts. Creases. 

Opening price: $500
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דפי  שני   - בשמחה"  מרבין  אדר  "משנכנס   .396
ליטוגרפיה לתליה על קיר בית הכנסת בחודש אדר - 

סאטמר, שנות הת"ש

סאטמר  ליטוגרפי.  בדפוס  דף  בשמחה,  מרבין  אדר  משנכנס 
רומניה(,  )כיום  טרנסילבניה  מארה(,  סאטו   ,Szatmárnémeti(
כחולה  בדיו  נדפס  הראשון  עותקים,  שני  בקירוב[.   1940-1944[

והשני בדיו סגולה.
עם  זהה,  דגים  איור  הדפים  שני  במרכז  ליטוגרפית.  הדפסה 
פרחוניים  בדגמים  מעוטרת  מסגרת  דגים",  מזל   - "אדר  הכיתוב 

וגיאומטריים ובסמלי מגן-דוד.
בבית- נדפס  הדף  בשולי הדף הראשון,  פי הפרטים שנדפסו  על 

דפוס אשר שכן ברחוב היטלר )Hitler Utca( מס' 6 )שולי הדף 
השני - בדיו הסגולה - נחתכו ופרטי הדפוס אינם מופיעים(.

בקירוב.  ס"מ   39 X29 שני:  דף  בקירוב.  ס"מ   40 X29.5 ראשון:  דף 
מצב טוב-בינוני. נייר כהה. מעט כתמים. קרע בתחתית הדף השני, 
עם פגיעה קלה במסגרת המעוטרת. קרעים משוקמים בהדבקות 

נייר מצדם השני של שני הדפים. 

פתיחה: $300 

395. Mizrach – Printed by Monsohn – Jerusalem, 
Early 20th Century
Mizrach, color lithograph. Jerusalem: Monsohn, 
[first decades of 20th century].
Large Mizrach poster, decorated in gold ink. 
Jerusalem viewed from the Mount of Olives is 
portrayed in the center, topped with a Menorah. 
Depicted around it are the Western Wall, the tombs 
of kings of the House of David, the Temple Site, 
Hebron and Abraham's tree. Additional sites are 
depicted on each side of the poster. The Tablets of the 
Law, a Torah crown and verses relating to Jerusalem 
are printed on top. 
Stamp of "Samuel E. Tiktin" (publisher and writer R. 
Shmuel Efraim Tiktin, 1878-1962).
60 X 47 cm. Good condition. Minor stains. Tears and 
creases, repaired on verso with thin acid-free paper. 

Opening price: $400

395. לוח "מזרח" - דפוס מונזון - ירושלים, העשורים 
הראשונים של המאה ה-20

]העשורים  ירושלים,  "מונזון",  דפוס  צבעונית.  ליטוגרפיה  מזרח, 
הראשונים של המאה ה-20[.

לוח "מזרח" גדול, מעוטר בדיו מוזהבת. במרכזו נראית ירושלים 
הכותל  מראות  משובצים  סביבה  מנורה.  ומעליה  הזיתים,  מהר 
ואשל  חברון  המקדש,  מקום  דוד,  בית  מלכי  קברי  המערבי, 
אברהם. משני צדי הלוח נראים קבר שמואל הנביא, קבר רחל, הר 
הזיתים, צפת, טבריה ו"יפו מצד הים" ושני בתי הכנסת הגדולים 
בראשו  ישראל".  ו"תפארת  )החורבה(  יעקב"  "בית   - בירושלים 

לוחות הברית, כתר תורה ופסוקים העוסקים בירושלים.
Samuel E. Tiktin )רבי שמואל  על הדף מופיעה חותמתו של 
אפרים טיקטין, 1878-1962; מדפיס ומו"ל, סופר, עיתונאי ומעסקני 

הישוב. בין היתר סייע לבן יהודה בכתיבת המילון שלו(.
60 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. קרעים וקמטים, משוקמים  X47

ומחוזקים בהדבקת נייר דק לא-חומצי בצדו האחורי של הדף.

פתיחה: $400
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396. Mishenichnas Adar Marbin B'Simcha – Two Lithographs for 
Posting in Synagogues During the Month of Adar – Satmar, 1940s
Mishenichnas Adar Marbin B'Simcha, lithograph. Szatmárnémeti (Satmar, 
Satu Mare), Romania, [ca. 1940-1944]. Two copies, one printed in blue and the 
second in purple.
Lithograph. Illustration of fish at the center of the leaves, with the inscription 
"Adar – Mazal Dagim", within decorative frames with floral and geometric 
motifs and Stars of David. 
The first leaf was printed on 6 Hitler St. (Hitler Utca), as stated at the foot of 
the leaf (second leaf trimmed; no imprint). 
Leaf 1: Approx. 40 X 29.5 cm. Leaf 2: approx. 39X29 cm. Good-fair condition. 
Browned paper. Some stains. Tear to lower part of leaf 2, slightly affecting 
decorative border. Tears repaired with paper on verso of both leaves.

Opening price: $300

397. הדפס מיקרוגרפי גדול-מימדים - לוי ואן גלדר - ניו-יורק, 1865
הדפס מיקרוגרפי גדול מעשה ידי לוי ואן גלדר )Levi van Gelder(; צבוע ביד. ]ניו-יורק, 1865 

בקירוב[. אנגלית ומעט עברית.
הדפס מרשים ועתיר בפרטים, המשלב בתוכו עשרות מדליונים עם איורים תנ"כיים, טקסטים 
מן התנ"ך ומן התפילות לימים הנוראים הכתובים בכתיבה מיקרוגרפית נאה )אנגלית ועברית(, 

ומספר פיסות נייר מודבקות, מודפסות באדום וזהב )קולאז'(.
בין הסצנות המשולבות בהדפס: יונה מושלך אל הים, חזון זכריה, יצחק מברך את יעקב, חלום 

יעקב, משה עם לוחות הברית, בני ישראל מלקטים מן, עליית אליהו השמימה, ועוד.
בשל השתייכותו של האמן לתנועת "הבונים החופשיים", ברבות מעבודותיו משולבים אלמנטים 
יכין  עמודי  לצד  העליונים,  המדליונים  באחד  משולבים  שלפנינו  בהדפס  לתנועה.  הקשורים 
 The Eye of( "עין ההשגחה העליונה" ,)ובועז, סמל "הבונים החופשיים" )המחוגה ומד הזוית

Providence( וסמלים מסוניים נוספים.
לוי דוד ואן גלדר )1816-1878( נולד באמשטרדם ועבד שם בתור דפס. מבין העבודות הגרפיות 
של  הייחודי  בסגנונו  העשויים  "מזרח",  לוחות  ארבעה  לפחות  ידועים  באמשטרדם  יצר  אשר 
ואן גלדר - עבודת מיקרוגרפיה קפדנית, המשלבת טקסטים ואיורים, לצד תיבות-טקסט גדולות 
)לעתים מודבקות(. בראשית שנות ה-60 של המאה ה-19 )1860-1864 בקירוב( היגר ואן גלדר עם 
משפחתו לארה"ב, שם יצר את ההדפס שלפנינו. בהדפס זה ובעבודות אחרות שיצר בארה"ב, 
שילב טקסטים באנגלית )זאת בניגוד לעבודות אשר יצר באמשטרדם, אותן הדפיס בהולנדית, 

לעיתים בשילוב עברית(.
)חלקם משוקמים שיקום מקצועי, עם  וקרעים  90 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. קילופים  X118
המודבק  חומציות  נטול  לנייר  מודבקים  השוליים  כתמים.  ובטקסט(.  באיורים  קלות  פגיעות 

ליריעת בד. נתון במסגרת.

פתיחה: $2000 
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398. Printed Wedding Invitation – 
Salonika, 1874 – Ladino
Printed leaf, wedding invitation. Salonika, 
5634 [1874].
Ladino invitation to a wedding to take place 
in the "Italia Yashan" community, Salonika.
Double leaf (folded and sent by mail, 
address of recipient on verso). 20 cm. Stains. 
Dark dampstains. Open tears, not affecting 
text. Folding marks and wear.

Opening price: $300

- שאלוניקי,  398. הזמנה מודפסת לנישואין 
תרל"ד - לאדינו

דף מודפס, הזמנה לנישואין. שאלוניקי, 5634 ]תרל"ד 
 .]1874

בקהילת  שנערכה  לחתונה  הלאדינו  בשפת  הזמנה 
"איטלייא ישן" בשאלוניקי. 

והכלה.  החתן  אבי  )בדפוס(  חתומים  ההזמנה  על 
היא  והכלה  מודיאנו  בכור משה  בן  הוא משה  החתן 
הדף  בראש  קונסולו.  נחמן  שמואל  בת  פורטונאטה 
נדפס כי ה"קידושין" ייערכו בבית הדוקטור סי' שלמה 

חאגואיל. 
דף כפול )קופל ונשלח בדואר, בגבו כתובת נמען(. 20 
ס"מ. כתמים. כתמי רטיבות כהים. קרעים חסרים, ללא 

פגיעה בטקסט. סימני קיפול ובלאי.

פתיחה: $300 

397. Large Micrographic Print – Levi van Gelder – New York, 
1865
Large micrographic print made by Levi van Gelder; hand-colored. 
[New York, ca. 1865]. English and some Hebrew.
Impressive and detailed print incorporating dozens of medallions 
with biblical illustrations, texts from the Bible and from the prayers 
for the Days of Awe, written in fine micrographic writing (English and 
Hebrew), and a number of attached pieces of paper, printed in red and 
gold (collage).
The scenes in the print include Yonah thrown into the sea, the vision of 
Zechariah, Yitzchak blessing Yaakov, Yaakov's dream, Moshe with the 
Tablets of the Law, the Israelites collecting manna, Eliyahu's ascent to 
heaven, and more.
Due to the artist's affiliation with the Freemason movement, many of 
his works incorporate elements related to the movement. This print 
incorporates, in one of the upper medallions, alongside the pillars 
of Yachin and Boaz, the symbol of the Freemasons (the square and 
compasses), the "Eye of Providence", and other Masonic symbols.
Levi David van Gelder (1816-1878) was born in Amsterdam and 
worked there as a printer. Among the graphic works he created in 
Amsterdam we know of at least four "Mizrachs", made in Van Gelder's 
unique style – a meticulous micrographic work incorporating texts and 
illustrations alongside large text-boxes (sometimes on attached pieces 
of paper). In the early 1860s (ca. 1860-1864) Van Gelder immigrated 
with his family to the USA, where he created the present print. In 
this print and in other works he created in the USA, he incorporated 
English texts (unlike the works he created in Amsterdam, which he 
printed in Dutch, at times with some Hebrew).
Approx. 118 X 90 cm. Fair-good condition. Abrasions and tears (some 
professionally repaired, with minor damage to text and illustrations). 
Stains. Margins mounted to acid-free paper, mounted in turn on a 
linen sheet. Framed.

Opening price: $2000

397b
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אוסף   - הפתק"  "בעל  אודסר  בער  ישראל  רבי   .400
תשלילי תצלומים מאת הצלם בוקי בועז

"בעל  אודסר  ישראל  רבי  "הסבא"  של  תצלומים  תשלילי  אוסף 
הפתק", שצילם הצלם בוקי בועז.

בספר,  מעיין  סיטואציות:  במספר  ישראל  רבי  נראה  בתצלומים 
מספר  הנודע.  ב"פתק"  ומחזיק  בתלמידים,  מוקף  רעייתו,  בחברת 

תצלומים של הפתק עצמו. 
)תרמ"ו- אודסר  )בער(  דב  ישראל  רבי  "הסבא"  המפורסם,  הצדיק 

התקרב  בצעירותו  קרלין.  חסידי  ממשפחת  צפת  יליד  תשנ"ה(, 
לחסידות ברסלב והיה תלמידו של רבי ישראל קרדונר ושל רבנים 
אותו  בעקבות  ימיו  בסוף  נתפרסם  ברסלב.  חסידי  מזקני  נוספים 
מכתב מסתורי על פתק, שבו נכתב המשפט "נ נח נחמ נחמן מאומן", 

ומכונה על ידי חסידיו "בעל הפתק".
7 רצועות תשלילים )באחת מהן תשליל אחד בלבד(, עם 9 הדפסי 

מגע )קונטקט( של התשלילים. מצב טוב.
מצורף: קטלוג תערוכת הצילומים "נ נח נחמ נחמן מאומן. הכתובת", 

מאת הצלם בוקי בועז )מרץ 2000(.

פתיחה: $500 

ליבוביץ, שנדפסה  בער  ברוך  רבי  תמונת   .399
לרגל נסיעתו לארה"ב

ברוך  ר'  מרן  עולם  יסוד  צדיק  האמתי  הגאון  "תמונת 
יצחק  בית  כנסת  ישיבת  מאת   - שליט"א  לייבאוויץ  דוב 
קרטון  במעטפת  נתונה  פוילין".  דליטא  בקאמענעץ 
 Kerr's Studio -" :מקורית, עם מדבקת סטודיו הצילום
Rivington St. New York 151". ]ארה"ב, 1929 בערך[.
כדי  התר"פ,  שנות  בסוף  לארה"ב  נסע  בער  ברוך  רבי 
שם  ושהה  בקמניץ,  הישיבה  הוצאות  את  להחזיק 

כשנתיים. כנראה, תמונה זו נעשתה באותה נסיעה.
הקרטון:  של  מירבי  גודל  ס"מ.   20 X25-כ התמונה:  גודל 

25 ס"מ. מצב טוב. פגמים קלים במעטפת הקרטון. X35-כ

פתיחה: $300 

399. Photograph of Rabbi Baruch Ber 
Leibowitz, Printed on the Occasion of his 
Visit to the United States
"Picture of the true Gaon and Tzaddik, Maran 
R. Baruch Dov Leibowitz – by Knesset Beit 
Yitzchak Yeshiva in Kaminetz of Lithuania, 
Poland". Photograph, in an original card 
folder, with the photography studio's sticker: 
"Kerr's Studio – 151 Rivington St. New York". 
[New York, ca. 1929].
R. Baruch Ber traveled to the United States 
at the end of the 1920s, to fundraise for the 
Kaminetz Yeshiva, and stayed there for two 
years. This photograph was apparently taken 
at that time.
Photograph size: approx. 20 X 25 cm. Folder 
maximum size: approx. 25 X 35 cm. Good 
condition. Minor damage to card folder.

Opening price: $300

400

400. Rabbi Yisrael Ber Odesser, "Baal HaPetek" 
– Collection of Photograph Negatives by the 
Photographer Bouky Boaz
Collection of photograph negatives of R. Yisrael Odesser, 
"Baal HaPetek", by the photographer Bouky Boaz.
The photographs depict R. Yisrael in various situations: 
studying a book, together with his wife, surrounded by 
disciples, and holding the famous "Petek". Including 
several photographs of the "Petek" itself. 
R. Yisrael Dov (Ber) Odesser (1886-1994), disciple of R. 
Yisrael Karduner and other elder Breslov Chassidim. He 
earned fame near the end of his life for the heavenly note 
he claimed to have received, containing the sentence "Na 
Nach Nachm Nachman MeUman", and is known by his 
Chassidim as "Baal HaPetek".
7 negative strips (one of them with only one frame), with 
9 contact prints. Good condition. 
Enclosed: the catalog Na Nah Nahm Nahman Meuman, 
The Graffiti: Exhibition of photographs by Bouky Boaz 
(March 2000).

Opening price: $500 
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401. Torah Scroll in a Tunisian Style Wooden 
Case – Dedications in Memory of R. Faraji 
Alush Rabbi of Gabès and Members of his 
Family – Israel, Mid-20th Century
Torah scroll, Sephardic scribal script, placed in a 
Tunisian-style wooden case wrapped in drapery. 
[Israel, ca. 1960s].
Ink on processed parchment. The scroll is placed in 
a 13-sided wooden case draped in fabric – crimson 
velvet, machine-embroidered with silver threads. 
Dedicatory plaques, shaped like the Tablets of the 
Law, are attached to case; the inscriptions read: "In 
memory of R. Faraji Alush, his son… and his wife", 
"Donated by Kadara and Zahiya…". The drapery 
is embroidered with the Tablets of the Law, verses, 
Stars of David surrounded by flowers, lamps and 
dedications mentioning members of the Alush 
family. 
R. Faraji Alush (1854-1921), Rabbi of Gabès (Tunisia), 
was a revered Tunisian Torah scholar. Author of 
Responsa Ohev Mishpat. 
Height of parchment: approx. 50 cm. Light-colored 
parchment. Good condition.
Height of case: 74 cm. Diameter: approx. 34.5 cm. 
Good-fair condition. Breaks. Loss to one side of the 
crown.
Drapery: 57 X 113 cm. Good condition. Unraveling 
fabric and stitches and torn loops.

Opening price: $1000

401. ספר תורה בתיק עץ בסגנון תוניסאי - הקדשות לזכר רבי פראג'י עלוש אב"ד גאבס, ובני משפחתו - ישראל, 
אמצע המאה ה-20

ספר תורה, בכתיבת סת"ם ספרדית, נתון בתיק עץ בסגנון תוניסאי, 
עם מעטפת-בד. ]ישראל, שנות ה-60 של המאה ה-20 בקירוב[.

דיו על קלף בעיבוד סיד מקומי. כתיבה אופיינית לעדות המזרח 
בארץ ישראל בשנות השישים.

הספר נתון בתיק עץ בעל 13 צלעות וכתר מנוסר בראשו, עטוף 
במעטפת-בד, בסגנון שרווח בתוניסיה. על התיק לוחיות הקדשה 
בצורת לוחות הברית: "למנוחת נר"ן הרב פראג'י עלוש ובנו סוסו 
עלוש ז"ל ואשתו פלילה ת.נ.צ.ב.ה."; "תרומת הבנות כדרה וזהיה 
עלוש לחיי כל משפחת הרב הקדוש בכלל, ברוכים יהיו". סביב 
ורקמה  ארגמנית  קטיפה  העשויה  המעטפת,  לתליית  ווים  התיק 
מכנית בחוט כסוף ומעוטרת בסרט קלוע ובסרט שנצים. במרכזה 
ולוחות הברית, ומשני צדיהם פסוקים, מגני  רקומים כתר תורה 
דוד חסומים בפרחים, מנורות והקדשות: "כדרה בת פלילה עלוש, 

זהיה בת פלילה דמרי ושמחה בת טיטה בוכובזה הי"ו"; "פליה בת 
עזיזה, עזיזה בת אסתר, ואורידה בת רבקה, ר' פרזי בר אורידה 

ופנחס בר מסעודה עלוש ת'נ'צ'ב'ה'".
רבי פראג'י עלוש )תרי"ד-תרפ"א(, אב"ד גאבס )תוניסיה(. דמות 
נערצת מחכמי תוניסיה. מחבר ספר השו"ת אוהב משפט. עצמותיו 
הועלו בשנות ה-70 לבית העלמין באר שבע, בה נטמן ע"י קבר 

תלמידו רבי חיים חורי.
גובה הקלף: 50 ס"מ בקירוב. קלף לבן בהיר. מצב טוב.

טוב-בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   34.5 קוטר:  ס"מ.   74 התיק:  גובה 
שברים. שבר חסר באחת מצלעות הכתר.

57 ס"מ. מצב טוב. פרימות. לולאות קרועות. X113 :גודל המעטפת

פתיחה: $1000 

Torah Scrolls and Esther Scrolls, Shnoder Booksספרי תורה ומגילות, כתבי-יד ופנקסי גבאי בית כנסת
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402. ספר תורה על גוויל - "עצי חיים" מקוריים ומעוטרים - מרוקו, המאה ה-19
ספר תורה. ]מרוקו, המאה ה-19[.

דיו על גוויל )מרקם רך, בגוון חום(, בכתיבת סת"ם ספרדית. 48 שורות בעמוד.
הספר גלול על זוג "עצי חיים" עשויים עץ, המגולפים בדגם גיאומטרי ומעוטרים בצבעי ירוק ואדום. על חלקם 
העליון מהודקים חישוקי כסף, חקוקים אף הם בדגמים גיאומטריים. בקצהו התחתון של אחד מ"עצי החיים" 

מופיעה כתובת בעלות בדיו: "זה הספר שלר ]של רבי[ יצחק גבאי".
גובה יריעות הגוויל: 53 ס"מ בקירוב. גודל מירבי כולל "עצי החיים": 96 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים 
יריעות  כהים. קרעים ביריעה. במספר מקומות קרעים עם פגיעה בטקסט. תיקונים מאוחרים בטקסט. שתי 

השלמות מאוחרות ]המאה ה-20?[.
מצורפת חוות דעת מומחה לספרי תורה עתיקים, על מקום ותיארוך הכתיבה.

פתיחה: $1000 

402. Torah Scroll on Gevil – Original Ornate Atzei Chaim – Morocco, 19th 
Century
Torah scroll. [Morocco, 19th century].
Ink on Gevil (soft texture, brown-hue), Sephardic 
scribal script. 48 lines per column. With the original 
wooden rollers (atzei chaim), carved with a geometric 
pattern and decorated in green and red. Silver rings, 
also decorated with geometric patterns, are attached 
to the top of the rollers. An inscription (in ink) on 
bottom of one roller reads: "This is the scroll of R. 
Yitzchak Gabai".
Height of membranes: approx. 53 cm. Maximum 
height including rollers: approx. 96 cm. Fair 
condition. Dark stains. Tears to membrane. Tears 
affecting text in several places. Late corrections to 
text. Two membranes were replaced at a later time 
(20th century?).
Enclosed: a report by an expert on ancient Torah 
scrolls, regarding the place and date of writing.

Opening price: $1000
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404. מגילת אסתר מחופה בד משי וגלולה על ידית עצם נאה - גרמניה או הולנד, המאה ה-18
מגילת אסתר גלולה על ידית עצם. ]גרמניה או הולנד, המאה ה-18[.

דיו; קלף; עצם חרוטה ומגולפת; משי ובד סינטטי.
כתיבת סת"ם ספרדית. 22-26 שורות בעמודה. הפסקי הפרשיות כשיטת הרמב"ם.

המגילה מחופה בחלקה במשי צבעוני משובץ, מן התקופה; היריעה הראשונה וחלק מן היריעה השניה מחופות 
בבד חדש, ובראשה שרוך לקשירה.

גלולה על ידית עצם נאה, חרוטה ומגולפת. 
המגילה נתונה בקופסת עץ מחופה נייר דמוי עור ומרופדת קטיפה; ראשית המאה ה-20 בקירוב.

גובה הקלף: 23.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים רבים. דהיית דיו בחלק מהאותיות. תיקונים מאוחרים עם הדבקת 
בידית. כתמים. חיפוי הבד חסר בחלקו, קרוע בכמה  37 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סדק  ידית העצם:  גובה  קלף. 

מקומות ובלוי מעט.

פתיחה: $800

403. מגילת אסתר על קלף - כתב ועליש - מערב גרמניה, תחילת המאה 
ה-19

מגילת אסתר על קלף. ]מערב גרמניה, שנות הת"ק, המחצית הראשונה של המאה ה-19 
בקירוב[.

כתיבת סת"ם נאה, כתב ועליש ]כתיבה ספרדית אופיינית לגרמניה, סגנון כתיבה שרווח 
נעשו  הפרשיות  הפסקי  בעמודה.  שורות   19 ספרד[.  מגורשי  בהשפעת  האשכנזים  אצל 
]ראה  ויתרות מהמסורה המקובלת היום  בהתאמה לכל השיטות. כמה שינויים בחסרות 

חומר מצורף[.
גובה הקלף: כ-28 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים )בהם כתמים כהים(, קמטים ובלאי. קרעים 

בשוליים. דהיית דיו ותיקונים במספר מקומות.

פתיחה: $300

403. Parchment Esther Scroll – Vellish Script – Western Germany, 
Early 19th Century 
Parchment Esther scroll. [Western Germany, ca. first half of 19th century].
Neat European-Sephardic Stam script (Vellish). 19 lines per column. 
Parchment height: approx. 28 cm. Good-fair condition. Stains (including 
dark stains), creases and wear. Marginal tears. Ink fading and repairs in 
several places.

Opening price: $300
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405. Illustrated Esther Scroll – 20th Century
of four elaborate landscapes are presented in 
cartouches above the text columns, and detailed 
narrative scenes of the Purim story unfold along the 
lower border; including a scene depicting Haman 
shooting an arrow at the zodiac – representing 
the lots he cast to determine which month should 
be selected for the destruction of the Jewish 
people. As is prevalent in these scrolls, the names 
of the ten sons of Haman are accompanied by a 
corresponding illustration.
Height: 19.5 cm. Good condition. Printing defects.
For a similar scroll see: The Stieglitz Collection – 
Masterpieces of Jewish Art, by Chaya Benjamin. 
The Israel Museum, Jerusalem, 1987. 

Opening price: $300

Illustrated Esther scroll; reproduction of a scroll 
with elaborately-illustrated engraved borders, 
presumably printed in Amsterdam in the 18th 
century. [Place of printing not indicated, 20th 
century].
Ink on parchment; printed illustrations; watercolor.
Scroll with printed illustrations, hand-colored, 
after a scroll with engraved illustrations printed 
in Amsterdam in the early 18th century. This style 
of illustrated scrolls was very popular in European 
communities, and they were printed in many 
variations.
The Megillah blessings are surrounded by nine 
narrative scenes from the Book of Esther. The text 
columns are separated by wreathed ornamented 
pillars and putti in a neo-classical style. A series

404. Esther Scroll Backed with Silk, on Fine Bone 
Handle – Germany or Holland, 18th Century
Esther scroll on bone handle. [Germany or Holland, 
18th century].
Ink; parchment; engraved and carved bone; silk and 
synthetic fabric.
Sephardic Stam script. 22-26 lines per column. 
The Megillah is partially backed with contemporary 
checkered silk; the first membrane and part of the second 
are backed with new fabric, with a ribbon closure.
Wound on a fine engraved and carved bone handle.
The scroll is placed in a velvet-lined, wooden case 
covered in leather-like paper; ca. early 20th century.
Parchment height: 23.5 cm. Good-fair condition. Many 
stains. Ink fading in some letters. Late repairs with 
parchment additions. Height of bone handle: approx. 37 
cm. Good condition. Crack to handle. Stains. Part of fabric 
backing missing, tears in a few places, slightly worn.

Opening price: $800

405. מגילת אסתר מעוטרת - המאה ה-20
מגילת אסתר מעוטרת; רפרודוקציה של מגילה מעוטרת בתחריטים 
ידוע,  לא  ]מקום  ה-18.  במאה  באמשטרדם  הנראה  כפי  שנדפסה 

המאה ה-20[.
דיו על קלף; עיטורים מודפסים; צבעי מים.

מגילה מעוטרת בדפוס וצבועה ביד על פי מגילה מטיפוס המגילות 
המאה  בראשית  החל  באמשטרדם  שנדפסו  התחריטים  מעוטרות 
ה-18. מגילות מעוטרות תחריטים מקבוצה זו היו חביבות מאוד על 

קהילות אירופה, ונדפסו מהן ווריאציות רבות.
את ברכות המגילה מקיפות תשע סצנות מסיפור המגילה. בין עמודה 
לעמודה מפרידים עמודים עטורי זרים ומלאכים בסגנון נאו-קלאסי. 
מעל העמודות ומתחתיהן משובצים מראות נוף אירופיים ותיאורים 
אל  חץ  ומכוון  סוס  על  רוכב  המן  נראה  ביניהם  המגילה;  מסיפור 
גלגל המזלות - תיאור המייצג את הפור שהטיל המן כדי לבחור את 
שמות  מול  אלו,  במגילות  כנהוג  היהודים.  את  ישמיד  שבו  החודש 

עשרת בני המן משובץ ציור תואם.
גובה: 19.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים בדפוס.

באמנות  מופת  יצירות  שטיגליץ,  אוסף  ראו:  דומה  מטיפוס  למגילה 
יהודית, מאת חיה בנז'מין. הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, 1987.

פתיחה: $300 
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406. The Book of Yonah – Illustrated Manuscript – Jerusalem
The Book of Yonah – illustrated and decorated manuscript, "written by Mary 
Simon – Jerusalem". Jerusalem [20th century].
Fine manuscript. Calligraphic script on light-bluish paper. Initial words written 
and decorated in red ink, with gilt letters.
Color illustrations of the fish (portrayed as a mythological creature with wings and 
horns) on pages 4-5, depicted while swallowing and regurgitating Yonah.
The title "Yonah" is lettered on the front cover within a decorative frame. 
[1], 10 pages. 35 cm. Good condition. Stains. Leaves detached. Card cover.

Opening price: $300

406. ספר יונה - כתב-יד מאויר - ירושלים
ספר יונה - כתב-יד מאויר ומעוטר, "נכתב על ידי מרי סימון - ירושלים". ירושלים, ]המאה ה-20[. 

כתב-יד נאה. כתיבה קליגרפית על נייר תכלכל. תיבות הפתיחה כתובות ומקושטות בדיו אדומה, עם 
הזהבת האותיות. 

בעמודים 4-5 איורים צבעוניים של ה"דג" )מצויר כחיה מיתולוגית בעלת כנפיים וקרניים( בעת שבולע 
את יונה ובעת שפולט אותו. 

על הכריכה הכיתוב "יונה" בתוך מסגרת מקושטת עם איור "דג" גדול ודגים קטנים לצדו.
]1[, 10 עמ'. 35 ס"מ. מצב טוב. כתמים. הדפים מנותקים. כריכת קרטון.

פתיחה: $300 
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407. פנקס נדבות לבית הכנסת - איטליה, המאה ה-19 בקירוב
פנקס נדרים ונדבות לבית הכנסת. ]איטליה, המאה ה-19 בקירוב[.

כתב מרובע )איטלקי(. נייר עבה ואיכותי, עם מאות חורים לסימון בכל דף )כ-744 חורים ברוב הדפים(. 
באמצעות חורים אלה סומנו הנדבות והנדרים בשבתות ובחגים, בהם אסורה הכתיבה.

כפי הנראה, בראש כל דף היה כתוב שם של אחד מבני הקהילה, אך הדפים נקצצו ורק בראש אחד 
מהדפים ]דף 21/א[ נשאר רובו של שם אחד: "כמ"ר ישראל]?[ חיים פורמיגיני".

בתחילת כל שורה מופיע רישום בכתב-יד עם שם ה"מצווה" שנמכרה לבעל הדף )רשימת ה"מצוות" 
"הוצאה";  "פתיחה";  לקנותן(:  רגיל  הדף  שבעל  המצוות  לפי  כנראה  הדפים,  בין  משתנית  שנמכרו 
"עטרה"; "קס"ת" ]=קבלת ספר תורה, קבלת הספר מידי המוציא והולכתו לדוכן הקריאה[; "מעיל"; 
"רביעי"; "חמישי"; "שישי"; "שביעי"; "עשירי"; "ק"מ" ]=קדיש משלים, הקדיש לאחר השלמת הקריאה[; 
"ס"ב" ]=ספר שני[; "קריאה"; "הפטרה"; "ע"ח" ]=עצי חיים[; "הדל' נרו'"/"הדנר"ו" ]=הדלקת נרות[; 
"שהייות"  מצוה[;  ]=חזוק  "חזמצ"ו"  קריאת התורה[;  בימת  דוכן?, של  ]=תיקון  דו'"/"תקו"ד"  "תיקון 
]=קניית מצוות שלא נמכרו "ויכבדם הקונה שהייות למי שירצה" )מנהגי פיורדא, סי' מג(, או קניית 

מילוי מקום "אם בעל המצוה אינו שם", ראה מנהגים דק"ק וורמיישא, עמ' כו, ובהערה 6[; "גלילה".

בעמוד האחרון, רישומים באיטלקית ]עם מעט עברית: "נדבות", "הושענה רבה", "פתיחה"[ - חשבונות 
כספיים עבור "Isaaco Modena" ]יצחק מודינה[ ו-"Samuel Formiggini" ]שמואל פורמיגיני[. 

]בספריה הלאומית נמצא כתב-יד )Ms. Heb. 8°5492( שהיה ברשותו של ר' ישראל חיים פורמיגיני 
המוזכר בכותרת דף 21[.

גבאים בקהילות ישראל המציאו שיטות מקוריות לסימון סכומי הכספים שנדבו המתפללים בשבתות
בהרבה  מכונים  היו  ]פנקסים כאלה  בימים אלה  כותב" האסורה  "מלאכת  על  לעבור  ובחגים מבלי 
קהילות "פנקס שנדר" - על שם שמציינים בהם תרומות "בעבור שנדר..." בזמן אמירת ה"מי שברך"[. 
על שיטות נוספות לסימון התרומות, ראה קטלוג "קדם" מכירה 2, פריטים 212-213; מכירה 12, פריטים 

11-12; מכירה 14 פריט 14; מכירה 67 פריט 42; ובמכירה זו בפריט 408.
]81[ דף. 34.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים וסימני שימוש. בלאי, קרעים והדבקות נייר. כריכה ישנה, 

עם שדרה חדשה ודפי בטנה חדשים.

פתיחה: $400

407. Shnoder Book – Italy, Ca. 19th Century
Shnoder Book – record book for synagogue pledges. [Italy, ca. 19th century].
Italian square script. Thick, high-quality paper, with hundreds of holes on each 
leaf (most leaves contain some 744 holes), for marking the pledges made by the 
community members on Shabbat and festivals, when writing is prohibited.
A different name was presumably written at the top of each leaf, yet the leaves 
were trimmed, and only one leaf (p. 21a) features (most of) a name: "R. Yisrael [?] 
Chaim Formiggini".
Names of synagogue honors are handwritten at the beginning of each line (each 
leaf contains different honors, presumably according to the habits of the specific 
community member).
Inscriptions in Italian on the final page (with some Hebrew) – accounts for "Isaaco 
Modena" and "Samuel Formiggini".
[81] leaves. 34.5 cm. Good-fair condition. Stains and wear. Tears and repairs. Old 
binding, with new spine and endpapers.

Opening price: $400
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408. פנקס נדבות לבית הכנסת - אולדנזל, הולנד
פנקס נדרים ונדבות לבית הכנסת. ]אולדנזל )Oldenzaal, הולנד(, המחצית הראשונה של המאה ה-20 

בקירוב[.
עיגול,  נגזרו חצאי  כסף(. תחת המספרים  )סכומי  מופיעות טבלאות מודפסות עם מספרים  בדפי הפנקס 
הדפים  ששת  אלה.  בימים  שאסורה  לכתיבה  כתחליף  ובחגים,  בשבתות  שנודב  הסכום  סימון  לצורך 
לרישום  מיועדים  האחרונים  הדפים  וארבעת  הכנסת  לבית  נדבות  לרישום  כנראה  מיועדים  הראשונים 
נדבות עבור חברות החסד בעיר. בדפים אלו מופיעות הכותרות "מפלט יתום" ו"עוזר דלים". שמות בני 
הקהילה נרשמו בכתב-יד באותיות לטיניות. שורה לכל שם. חלק מהשמות נמחקו )ע"י קווים או באמצעות 

מדבקה(, ולפעמים נכתב שם אחר במקומם.
שמות המשפחה המופיעים בפנקס הם שמות של משפחות יהודיות ידועות מהקהילה היהודית הקטנה בעיר 
 Cohen, :אולדנזל במזרח הולנד, ומכאן שהפנקס מגיע, ככל הנראה, מבית הכנסת של קהילה זו )בין השמות

van Gelder, Kan, de Leeuw, Lievendag, Löwenstein, Meijer, Menco, Zwartz, ועוד(.
בשבתות  המתפללים  שנדבו  הכספים  סכומי  לסימון  מקוריות  שיטות  המציאו  ישראל  בקהילות  גבאים 
ובחגים מבלי לעבור על "מלאכת כותב" האסורה בימים אלה ]פנקסים כאלה היו מכונים בהרבה קהילות 
"פנקס שנדר" - על שם שמציינים בהם תרומות "בעבור שנדר..." בזמן אמירת ה"מי שברך"[. על שיטות 
נוספות לסימון התרומות, ראה קטלוג "קדם" מכירה 2, פריטים 212-213; מכירה 12, פריטים 11-12; מכירה 

14 פריט 14; מכירה 67 פריט 42; ובמכירה זו בפריט 407.
10 דפים מודפסים, עם דפים חוצצים בין דף לדף. 33.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרעים באחד 

הדפים. כריכה מקורית, משופשפת, עם שדרה חדשה ודפי בטנה חדשים. 

פתיחה: $300

408. Shnoder Book – Oldenzaal, Holland
Shnoder Book – record book for synagogue pledges. [Oldenzaal, Holland, ca. 
first half of 20th century].
The record book contains printed tables with numbers (sums of money). A half 
circle was cut out under each number, so that the gabbai could mark which sum 
was pledged on Shabbat or festivals, without transgressing the prohibition of 
writing. The various leaves record pledges made to the synagogue as well as 
to the community's charity societies. The names of the community members 
are handwritten in Latin characters (the names in this ledger correspond 
with families known to have been members of the small Jewish community 
in Oldenzaal, thus the ledger is presumed to have belonged to the Oldenzaal 
synagogue). 
10 printed leaves, with a blank leaf between every two printed leaves. 33.5 
cm. Good-fair condition. Stains and wear. Tears to one leaf. Original binding, 
rubbed, with new spine and endpapers.

Opening price: $300
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ספרי תורה ומגילות, כתבי-יד ופנקסי גבאי בית כנסת

409. החזן יוסל'ה רוזנבלט - דפי תוים 
דפי תווים ששימשו את החזן הנודע יוסל'ה רוזנבלט, עם רישומים 

בכתב-ידו וחתימותיו. 
· תווים לקטע "עד הנה עזרונו רחמיך" )מתוך תפילת "נשמת כל 
חי"(, שני עמודים כתובים בעפרון. בראש העמוד הראשון כותרת 
בכתב-ידו של רוזנבלט וחתימה שלו )באנגלית(. יתכן ואף התווים 

עצמם נכתבו בכתב-ידו של רוזנבלט.
"סדר  )מתוך  מתכוין..."  היה  הוא  "ואף  לקטע  תווים  דפי  שני   ·
 Bass( שונים  תפקידים  לשני  הכפורים(,  ליום  העבודה" 
ו-Melody(, עם תעתיק המילים באותיות לטיניות. בראש כל דף 

כותרות בכתב-ידו של רוזנבלט וחתימותיו )באנגלית(. 
החזן הנודע יוסל'ה רוזנבלט )תרמ"ב-תרצ"ג( נחשב לגדול החזנים 
בשנת  היהודי.  החזנות  עולם  לעיצוב  רבות  ותרם  הזמנים  בכל 
המבורג.  בעיר   )Oberkantor( ראשי"  כ"חזן  לכהן  החל  תרס"ו 
הגירתו  עד  כיהן  בעולם,  להתפרסם  החל  ממנה  זו,  במשרה 

לארה"ב בשנת תרע"ב.
]3[ דפי תווים. 23-30 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. 

פתיחה: $400 

409. Cantor Yossele Rosenblatt – Sheet Music
characters. Titles handwritten and signed by 
Rosenblatt at the top of each leaf.
The renowned cantor Yossele Rosenblatt (1882-
1933) was one of the greatest cantors of all time, 
contributing greatly to shaping the world of Jewish 
Chazanut. In 1906, he began serving as chief cantor 
(Oberkantor) in Hamburg, at which point his fame 
began to spread. He held this position until his 
immigration to the United States in 1912.
[3] leaves of sheet music. 23-30 cm. Good condition. 
Some creasing.

Opening price: $400 

Sheet music which served the renowned cantor 
Yossele Rosenblatt, with his handwritten inscriptions 
and signatures.
· Sheet music for the song "Ad Hena Azaranu 
Rachameycha" (from the "Nishmat Kol Chai" 
prayer). Two pages, handwritten in pencil. The song 
title on the first page handwritten by Rosenblatt, 
with his signature (in English). The music notes may 
have also been handwritten by Rosenblatt.
· Two leaves of sheet music for "VeAf Hu Haya 
Mitkaven" (part of the Yom Kippur prayers) for 
two different voices (Bass and Melody), with 
a transliteration of the Hebrew text into Latin
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410. טס כסף לספר תורה - איטליה, אמצע המאה ה-19 בקירוב
טס לספר תורה. ]איטליה, אמצע המאה ה-19 בקירוב[.

כסף רקוע וחקוק; גב פליז.
טס שמתארו ככתר, מעוטר בעלי אקנתוס ובקונכיות. בבסיסו כתובת: "ספר ראשון קודש לי-י'". הטס נתון 

על גבי לוח פליז להגנה.
העטרה  מן  להבדיל  כתר",  "חצי  היה  וכינוים  והבלקן,  איטליה  ליהדות  מיוחדים  ככתר  שצורתם  טסים 

השלמה המונחת בראש ספר התורה.
23 ס"מ. מצב טוב. כיפופים. שברים קלים בשוליים. רישומים בדיו. מרבית השרשרת המקורית חסרה. X13.5

לטס זהה )מלבד הכיתוב(, ראו קטלוג סות'ביס, אוקטובר 2000, פריט 46.

פתיחה: $1800

410. Silver Torah Shield – Italy, Ca. Mid-19th Century
Silver Torah shield. [Italy, ca. mid-19th century].
Silver; repoussé and engraved; brass back. 
Crown-form shield, with a Hebrew inscription. Brass-backed for protection. 
Crown-form shields, known as demi-crowns, were used in Jewish communities of Italy 
and the Balkans. 
23 X 1 3 . 5  cm. Good condition. Bends. Minor fractures to edges. Ink inscriptions. 
Lacking most of the original chain. 
For an identical shield (apart from inscription), see Sotheby's Catalog, October 2000, 
item 46.

Opening price: $1800

411. זוג רימונים לספר תורה - עבודת 
עץ זית - המקומות הקדושים - ארץ 
ישראל, סוף המאה ה-19 או ראשית 

המאה ה-20

רימונים לספר תורה ועליהם מראה המקומות 
הקדושים. ]ארץ ישראל, סוף המאה ה-19 או 

ראשית המאה ה-20[.
עץ זית חרוט, מגולף ומודפס.

הכותל  מראה  מגולף  האחד  הרימון  על 
הרימון  ועל  הנביא,  זכריה  וקבר  המערבי 
השני קבר רחל ומקום המקדש )כיפת הסלע(. 
בין תבליט לתבליט מגולפים ברושים. בבסיס 

כל רימון מודפסת הכתובת "ירושלם".
גובה: 17 ס"מ. מצב טוב. באחד הרימונים שני 

סדקים ארוכים, משוקמים.
לספרי  רימונים  מבחר  רימונים,   50 ספרות: 

תורה מאוסף של משפחה אירופית. הוצאת המוזיאון ליהדות, בית כנסת ומרכז למורשת היהדות 
ע"ש צימבליסטה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 1998. עמ' 64-65.

מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $500

411. Pair of Torah Finials – Olive Wood – Holy Sites – Eretz Israel, Late 
19th or Early 20th Century
Torah finials with depictions of the Holy Sites. [Eretz Israel, late 19th or early 
20th century].
Olive wood; turned, carved and printed. 
One finial is carved with images of the Western Wall and the Tomb of Zechariah, 
and the other with images of Rachel's Tomb and the Temple Site (Dome of the 
Rock). The inscription "Jerusalem" is printed at the base of each finial.
Height: 17 cm. Good condition. Two long cracks to one finial, restored.
Reference: 50 Rimonim: A Selection of Torah Finials from a European 
Family Collection. Tel-Aviv: Tel-Aviv University, The Judaica Museum, The 
Cymbalista Synagogue and Jewish Heritage Center, 1998. pp. 64-65. 
Provenance: The Willy Lindwer Collection.

Opening price: $500

Jewish Ceremonial Artחפצים
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412. עיטורי ארון קודש מגולפים בעץ - רומניה, המאה ה-19
גמלון, כרכוב, כנפיים ועמודים לארון קודש. ]רומניה, המאה ה-19?[.

עץ מגולף וצבוע.
גמלון, כרכוב, כנפיים ועמודים ממערכת עיטורי ארון קודש. העיטורים מגולפים מעשה אמן, בפרוט רב, וצבועים בגוני החום, 
הזהב, האדום, הירוק, הכחול והוורוד החיוור. הגמלון עשוי כשתי כפות ידיים פרושות לברכת כהנים וביניהן כתר תורה. הכרכוב 
עשוי סבכה של עלי אקנתוס ופרחים; במרכזו כד פרחים ומשני צדיו משובצים צמד עיטים. גבו מגולף ככפורת בעלת תליונים דמויי 
גדילים. הכנפיים אף הן עשויות סבכה בדמות עלי אקנתוס וביניהם פרחים, ובהן משובצים צמד עיטים וצמד בעלי חיים אגדיים, 

ספק-סוסים-ספק-פרים, בעלי זנב דג. 
העיטורים קבועים שלא כסדרם המקורי על גבי לוח עץ צבוע ירוק. צמד הכנפיים, שנקבעו במקור משני צדי ארון הקודש, קבועות 
על גבי צמד דלתות. אלו הם ככל הנראה רק כמה עיטורים מתוך מערכת עיטורים גדולה יותר שהקיפה את ארון הקודש שממנו 

נלקחו העיטורים.
ארונות הקודש המגולפים בעץ של יהודי מזרח אירופה, ובפרט קהילות פולין, רוסיה, ליטא וגלילותיהן, נודעו בגודלם, בפארם 
הרב ובעושרם האיקונוגרפי יוצא הדופן. ארונות הקודש של קהילות רומניה אף הם שייכים למסורת אמנותית זו, אף שהם קטנים 
יחסית בממדיהם. בעלי החיים המעטרים ארונות קודש אלו נבחרו על שום סמליותם; ארונות קודש גדולים במיוחד הציגו שפע 
יצורים המנויים בפרק שירה, אשר מתאר כיצד מהללים כל יצורי הבריאה את הבורא, ועל כן ראויים לשמש לנוי בית הכנסת. 
בארונות קטנים נבחרו בעלי חיים ספורים מתוכם. בעיטורי הארון שלפנינו מייצגים העיטים, לבד מהיותם סמל השלטון ולפיכך 
מוטיב רווח בעיטורי בית הכנסת, את הנשר שאליו נמשלת השכינה ואף נזכר בפרק שירה, ויצורי המים האגדיים מסמלים את 

הלוויתן, התנינים ושאר בעלי חיים שבים המנויים בפרק שירה.
 150 X63 :26 ס"מ כל אחת בקירוב. עמודים: 111 ס"מ. לוח עץ X85 :25 ס"מ בקירוב. כנפיים X47 :26 ס"מ בקירוב. כרכוב X35 :גמלון
ס"מ בקירוב, קבוע על מוט שאורכו 86 ס"מ. מצב בינוני-טוב. פגמים נרחבים בצבע. שברים וסדקים, חלקם מתוקנים בהדבקה. 

שברים חסרים. נקבים. 
ספרות: ברכה יניב, שיר הלל במעלה ארון הקודש. תימורה, רמת גן, תשס"ו. עמ' 133-150.

פתיחה: $3000

412. Carved Wooden Torah Ark Ornaments – Romania, 19th Century
Pediment, cornice, side wings and pillars for a Torah ark. [Romania, 19th century?].
Carved and painted wood. 
Pediment, cornice, side wings and pillars from a set of Torah ark ornaments. The intricate ornaments are 
painted in shades of brown, gold, red, green, blue and pale pink.
The ornaments are rearranged on a green wooden board. The two side wings, originally set on each side 
of the Torah ark, are fixed onto double doors. These ornaments are presumably only a few of a larger set 
of Torah ark ornaments.
Carved wooden Torah arks in Eastern European communities, especially Poland, Russia, Lithuania and 
the surroundings, where known for their size, splendor and iconographic richness. Romanian Torah arks 
also belong to this artistic tradition, but are significantly smaller. The animals adorning the Torah arks, 
chosen for their symbolism, are mostly mentioned in Perek Shirah. 
Pediment: approx. 35 X 26 cm. Cornice: approx. 47 X 25 cm. Side wings: approx. 85 X 26 cm each. Pillars: 
111 cm. Wooden board: approx. 150 X 63 cm, set on an 86 cm long pole. Fair-good condition. Losses to 
paint. Fractures, chipping, losses and cracks, repaired in part. Small holes. 
Reference: Bracha Yaniv, Praising the Lord: Discovering a Song of Ascents on Carved Torah Arks in 
Eastern Europe, Ars Judaica, 2 (2006), pp. 83-102

Opening price: $3000
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413. פרוכת מונומנטלית רקומה בחוטי כסף - תרומת הבנקאי אדוארד פון טודסקו - וינה, תרי"ח
פרוכת מונומנטלית רקומה בחוטי כסף, תרומת הבנקאי והפילנתרופ אדוארד פון טודסקו לזכר משפחתו. ]וינה[, תרי"ח 

.)1857/1858(
בד; רקמת חוטי כסף וחוטים צבעוניים מכנית )?(; רקמת חוטי כסף על תשתית קרטון; סרטים חרושתיים; זהרונים; אניצי 

זהב.
הפרוכת מוקפת מסגרת עיטורים צמחיים, וכל שטחה זרוע כוכבים. במרכזה מדליון עשוי סרט חרושתי ורקמת דגם צמחי, 
ומעליו כתר והאותיות "כ' ת'" )כתר תורה(. בתוך המדליון כתובת הקדשה רקומה בחוטי כסף וזהרונים: "נדבת יד הנגיד 
המפואר כבוד הר"ר עדוארד טאדעסקא ע"ז ]עם זוגתו[ מ' סאפהיע ]סופי[ יליו"ט ]יחיו לאורך ימים ושנים טובים[, להדרת 
בית האלהים, ולאזכרת נפשות עדינות, ה"ה נשמת אביו, עושה חיל באפרתה לפאר צבי העררמאן ואמו מ' פאנני ואחיו 
אדאלף טאדעסקא וחותנו הנאדר ליקר כ"ה פהיליפ גאמפערץ ז"ל. בשנת והיו אלה לזכרון בהיכל יי כל הימים לפ"ק". פרט 

השנה עולה לשנת תרי"ח. בקצה התחתון תפורה שורת זהרונים ואניצי זהב.
אדוארד פון טודסקו )1814-1887(, בנקאי, פילנתרופ ויזם. אביו, הרמן טודסקו )1791-1844(, חרשתן כותנה ומשי ובנקאי, 
הקים את אחד מבתי החרושת המכניים הראשונים לאריגי כותנה באוסטריה, קרבת וינה, והיה מספקיו הבולטים של צבא 
האימפריה האוסטרית. היה ממייסדי בית הכנסת הגדול בווינה בשנת 1826 ומפרנסי הקהילה היהודית בעיר. אדוארד פון 
טודסקו ירש את עסקי אביו ואף הלך בעקבותיו בפעילותו הפילנתרופית. ייסד קרנות עזרה לחיילים נזקקים ולתלמידים 
יהודיים עניים. בשנת 1869 הוענק לו תואר אצולה אוסטרי. בית המשפחה המפואר שכן בשדרת רינגשטראסה בווינה לצד 

בתיהן של משפחות אחרות מאצולת הממון היהודית, בהן רוטשילד, אפרוסי וגולדשמידט.
באמצע המאה ה-19 הייתה קהילת יהודי וינה קהילה עשירה, פורחת ומשגשגת. בשנת 1782 הוציא הקיסר יוזף השני צו 
סובלנות שהעניק ליהודים הגנה חוקית והסיר מעליהם את מרבית המגבלות. בעשורים הראשונים של המאה הפכה וינה 
לאחד ממרכזי תנועת ההשכלה. ב-1821 מינתה הקהילה את יצחק נח מנהיימר למנהיגה, ובשנת 1826 נחנך בית הכנסת 
נוסח  את  ויצר  היהדות  לעיקרי  נגעו  שלא  מתונות  רפורמות  הנהיג  מנהיימר   .Stadttempel-ה הקהילה,  של  המפואר 
התפילה המכונה "נוסח וינה". ב-1848 זכו יהודי אוסטריה לשוויון זכויות, ווינה הפכה לאבן שואבת ליהודי מרכז אירופה 
בענייני המדינה, בכלכלה  היו מעורים בחיי המסחר,  יהודיה  מונים.  גדלה הקהילה עשרות  ומזרחה; תוך שנים ספורות 

ובתרבות, והוציאו מקרבם סופרים, הוגים, מדענים, אמנים, אנשי רוח, נשות חברה ועוד. 
באניצי  וחוסרים  פגמים  הבד.  בשולי  קלות  ופרימות  קרעים  וצבע.  עובש  כתמי  טוב.  כללי  מצב  בקירוב.  ס"מ   425 X243

המתכת והזהרונים בתחתית הפרוכת. כתמים ופגמים בגב.

פתיחה: $1500

413. Silver-Embroidered Torah Ark Curtain – Presented by Banker Eduard von Todesco 
– Vienna, 1857/1858
An exceptionally large silver-embroidered Torah ark curtain, donated by the banker and 
philanthropist Eduard von Todesco, in memory of his family. [Vienna], 5618 (1857/1858).
Ornate Torah ark curtain. Central medallion with a dedicatory inscription: "Donated by the great 
philanthropist, R. Eduard Todesco and his wife Sofia, to glorify the house of G-d, and in memory of 
his father… Tzvi Hermann, his mother Fanny, his brother Adolf Todesco and his esteemed father-
in-law Philip Gomperz". The chronogram at the end of the inscription indicates the year 5618.
Eduard von Todesco (1814-1887), banker, philanthropist and entrepreneur, son of industrialist 
and philanthropist Hermann Todesco (1791-1844). Eduard inherited his father's businesses and 
continued his philanthropic activities, establishing foundations for the needy. 
425 X 243 cm. Overall good condition. Mold stains and other stains. Tears and some unraveling to 
edges. Damage and some losses to edges. Stains and damage to back.

Opening price: $1500
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חפצים

415. קופסת כסף - כתובת עברית ומגן דוד - לונדון, 1891
קופסת כסף, עם כתובת בעברית ומגן דוד. לונדון, 1891.

כסף רקוע, חתום בגושפנקאות העיר לונדון, באות Q )המעידה על שנת 
.J. N. N. ,היצור, 1891( ובחותמת היצרן

דוד  לרבי  "שיך  הכתובת  חקוקה  צדה  על  קטנים.  לחפצים  כסף  קופסת 
פייגלס". על מכסה הקופסה, במדליון שבמרכזו, חקוק מגן דוד.

11.5 ס"מ. מצב טוב. שברים קלים. כיפופים קלים. X4.5 X4
מקור: אוסף ווילי לינדוור.

פתיחה: $400

415. Silver Box – Hebrew Inscription and a Star of 
David – London, 1891
Silver box, with a Hebrew inscription and a Star of David. 
London, 1891.
Silver; repoussé, marked, maker's mark: J.N.N.
Small silver trinket box, with engraved Hebrew inscription: 
"Belongs to R. David Feigeles". A Star of David is engraved 
on the lid. 
4 X 4.5 X 11.5 cm. Good condition. Minor fractures and bends.
Provenance: The Willy Lindwer Collection.

Opening price: $400

414. Synagogue Rug – "Dedicated by R. 
Shmuel Hoffnung and his Wife Miriam" 
– 1924/1925
Synagogue rug depicting a menorah, a crown 
and the Tablets of the Law. [Eretz Israel?], 
1924/1925.
Wool knot-pile; wool foundation.
Synagogue rug comprising three panels. The 
middle panel is inscribed with a dedicatory 
inscription reading, "dedicated by R. Shmuel 
Hoffnung and his wife Miriam," with two 
verse excerpts: "The work of a master weaver 
you shall make them," and "And the Mishkan 
you shall make out of ten curtains" (Exodus 
26:1), and with the year of presentation, 5684 
anno mundi [1924/1925]. The central field 
is set with an oval medallion containing a 
menorah, surrounded by symmetrical vegetal 
motifs. These are flanked by two (possibly 
later) side panels depicting a pair of columns, 
one topped by a crown and the other by the 
Tablets of the Law.
145 X 217 cm. Good-fair condition. Stains. 
Large repair to center. Later fringe. Suspension 
strip sewn to upper edge on verso.
Provenance: The Anton Felton Collection.

Opening price: $400

414. שטיח לבית הכנסת - "נדבת ר' שמואל האפנון ורעייתו מרים" - תרפ"ד
שטיח לבית הכנסת, מעוטר במנורה, בכתר תורה ובלוחות הברית. ]ארץ ישראל?[, תרפ"ד )1924/1925(.

צמר על תשתית צמר.
שטיח לבית הכנסת, עשוי שלושה מקטעים. בחלקו האמצעי כתובת הקדשה: "נדבת ר' שמואל האפנון ור' מרים", שני קטעי פסוק 
- "מעשה חושב תעשה אתם", "ואת המשכן תעשה עשר יריעת" )שמות כ"ו א(, ושנת הקדשת השטיח, תרפ"ד. כן מעוטר השטיח 
בדגמים צמחיים סימטריים ובמרכזו מדליון סגלגל ובתוכו מנורה. לצדי המקטע המרכזי נתפרו שתי יריעות שטיח נוספות ועליהן 

עמודי יכין ובועז; בראש האחד מתנוסס כתר תורה ובראש השני לוחות הברית.
217 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. תיקון גדול במרכז השטיח. האניצים נוספו בשלב מאוחר יותר. רצועת תלייה תפורה קרוב  X145

לשולי השטיח העליונים, בצדו האחורי. 
מקור: אוסף אנטון פלטון.

פתיחה: $400
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Absentee bid Absentee / Telephone Bidding FormAuction No. 77 '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 

$100-500$20

$500-1,000$50

$1,000-2,000$100

$2,000-5,000$200

$5,000-10,000$500

$10,000-20,000$1,000

$20,000-50,000$2,000

$50,000 +$5,000

*  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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