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Prayer Books and Haggadot

ספרי ודפי תפילה ,הגדות של פסח
ראה עוד במדורים :דפוסי המזרח הרחוק ,דפוסי סלאוויטא ודפוסי רוסיה-פולין

1. Two Machzorim Following the Carpentras
Rite (France) – Yom Kippur and Three Festivals
– Amsterdam, 1739-1759 – First, Rare Edition

 .1שני מחזורים כמנהג קהילת קארפינטראץ (צרפת)
 ליום כיפור ולשלושה רגלים  -אמשטרדם ,תצ"ט-תקי"ט  -מהדורה ראשונה ונדירה

Two machzorim according to Carpentras rite
(France):
Machzor for Yom Kippur. Amsterdam, [1739].
Machzor for the Three Festivals. Amsterdam,
[1759].
First edition of the machzor following the rite unique
to the Carpentras community (south-eastern France),
printed to provide for the growing needs of the
community, which could not anymore be fulfilled
with handwritten copies. The machzor for the High
Holidays – Rosh Hashanah (not included here) and
Yom Kippur – was printed in 600 copies only.
Two volumes. Vol. I (Yom Kippur): [2], 185 leaves.
Vol. II (Three Festivals): [2], 21, 19-30, [1], 31-33,
[1], 34-149, [4], 150-219 leaves. Without [3] final
leaves (with customs of the L'Isle-sur-la-Sorgue
community, found in some copies only). Vol. I:
19.5 cm. Good condition. Stains. Minor wear. Small
marginal tears to title page and several other leaves.
Handwritten inscriptions. Vol. II: 17.5 cm. Fair
condition. Stains (with dampstains and many dark
stains to some leaves, including title page). Wear
(including significant wear to some leaves). Tissue
paper to inner margins of first leaves. Open tears,
repaired. Strips of paper to margins of several leaves.
One leaf detached. Handwritten inscriptions. New
bindings. Stains and defects to bindings.

שני מחזורים "כמנהג ק"ק קארפטינטראץ" (צרפת):
· סדר לימים נוראים – מחזור ליום כיפור .אמשטרדם[ ,תצ"ט

·
·

.]1739
· סדר לשלש רגלים .אמשטרדם[ ,תקי"ט .]1759
נוסח התפילה של קהילת קארפינטראץ שבדרום-מזרח צרפת
הנו נוסח ייחודי לה .נוסח זה לא נדפס עד המאה ה 18-והוא
הועתק במחזורי כתב-יד עבור בני הקהילה ,עד שבשלב מסוים
לא הצליחו הסופרים לספק את כמות המחזורים הנדרשת ,וכפי
שכותבים רבני קארפינטראץ בהסכמה למחזור לימים נוראים
שלפנינו" :והנה לעת כזאת מיעוטא הוא דשכיח סופרים במדינתנו
להספיק לכל הבעלי בתים" .בשל כך ,נטל על עצמו בן-המקום,
תלמיד חכם צעיר ,בשם רבי אברהם בן שמואל דמונטיליץ
(מונטיל) ,להעלות על מזבח הדפוס את נוסח התפילה הייחודי של
קהילת קארפינטראץ .המחזור לימים נוראים נדפס ראשון ,בשנת
תצ"ט ,והוא כלל שני כרכים (הכרך הראשון – לראש השנה – אינו
לפנינו) .מחזור זה נדפס ב 600-עותקים בלבד – לספק את צרכי
קהילת קארפינטראץ בלבד ,ומשום כך הוא נדיר (על השתלשלות
ההדפסה ,ראה :ש' שוורצפוקס ,צער הדפסת ספרים ,עלי ספר,
ו-ז ,תשל"ט ,עמ' .)145-147
שני כרכים .כרך ראשון (יום כיפור) ,]2[ :קפה דף .כרך שני (שלושה
רגלים) ,]2[ :כא ,יט-ל ,]1[ ,לא-לג ,]1[ ,לד-קמט ,]4[ ,קנ-ריט דף.
ללא [ ]3דפים אחרונים (בהם נדפס "מנהג ק"ק לישלוא" ,דפים
אלה נמצאים רק בחלק מהעותקים) .כרך ראשון 19.5 :ס"מ .מצב
טוב .כתמים .בלאי קל .קרעים קטנים בשולי דף השער ומספר
דפים נוספים .רישומים בכתב-יד .כרך שני 17.5 :ס"מ .מצב בינוני.
כתמים (בחלק מהדפים כתמי רטיבות וכתמים רבים כהים ,כולל
בדף השער) .בלאי (בחלק מהדפים בלאי רב) .מילוי נייר בשולי
הדפים הראשונים .קרעים חסרים ,משוקמים .הדבקות נייר לחיזוק

Opening price: $500

במספר דפים .אחד מן הדפים מנותק .רישומים בכתב-יד .כריכות
חדשות .כתמים ופגמים בכריכות.

פתיחה$500 :
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2a

 .2אוסף גדול ומגוון של דפי תפילה מודפסים
אוסף גדול ומגוון של דפים וקונטרסים מודפסים ,רובם סדרי תפילה לאירועים מיוחדים ולימים
נוראים ,מתקופות ומארצות שונות.
האוסף כולל:
· דפי תפילת "א-ל מלך" מוקדמים[ .שנות הת"ק-ת"ר בערך]" · .תפילה בעת מלחמה" ממרן החתם
סופר ,שנדפסה בוייטצען (הונגריה) בחודש אב תרע"ד ,עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה (עם אזכור
של הקיסר פרנץ יוזף ושותפו וילהלם השני קיסר גרמניה) · .סדר תפילה מהגרי"ח [זוננפלד] ,לרגל
מלאת  10שנים להתייסדות הרפובליקה הצ'כוסלובקית .ירושלים ,אוקטובר  · .1928קונטרסים שונים
של תפילות לאירועים ממלכתיים ,אנגליה והולנד · .סדרי תפילות מהרב עוזיאל ,בתחילת מלחמת
העולם השניה ובשנת תש"ח · .תפילה לתחלואי ילדים ,בעת מגפת הפוליו .ירושלים ,תשי"ג · .דגלים
לחגיגות ל"ג בעומר (עם איורי משה ואהרן .דיו זהובה על נייר חום-ארגמני)[ .ירושלים ,דפוס סולומון.
שנות הת"ש בקירוב] · .הדפסות יחידניות מקהילות שונות ,של סדרי אמירת הסליחות ליום כיפור.
· פרסומים מקהילות "שארית הפליטה" בהונגריה וארצות אחרות ,לאחר השואה · .דפי תפילות
ופיוטים מארצות המזרח וירושלים · .ועוד.

2b

2. Large and Assorted Collection of Printed Prayer Leaves
Large and assorted collection of printed leaves and booklets, mostly prayer
orders for special occasions and the High Holidays, from various periods and
countries.
The collection includes a prayer for wartime by the Chatam Sofer, printed upon
the outbreak of WWI; various prayer booklets for royal events, England and the
Netherlands; a prayer for childhood diseases published during the polio outbreak,
Jerusalem 1953; Lag BaOmer flags; private publications for various communities,
with orders of Selichot for Yom Kippur; publications of She'erit Hapletah
communities in Hungary and elsewhere after the Holocaust; and more.
Several mimeographed typescript leaves.
Approx. 50 paper items. Size and condition vary.
Opening price: $500

מספר דפים מודפסים במכונת כתיבה ומשוכפלים בסטנסיל.
כ 50-פריטי נייר .גודל ומצב משתנים.

פתיחה$500 :

ספרי ודפי תפילה ,הגדות של פסח
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3. Passover Haggadah – Maaleh Bet Chorin – With Map of Eretz Israel –
Amsterdam, 1781 – Signatures of R. Chaim Löwenstam Rabbi of Leeuwarden

, אמשטרדם-  עם מפת ארץ ישראל- " "מעלה בית חורין-  הגדה של פסח.3
 חתימות רבי חיים לעווענשטאם אב"ד ליוורדן- תקמ"א

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.
Two signatures of R. Chaim Ish Löwenstam – full signature on the front endpaper and
signature in initials on the first title page. R. Chaim Ish Löwenstam (d. 1836), rabbi of
Leeuwarden, the Netherlands and author of Derech Chaim. He was the son of R. Aryeh
Leib Breslau author of Pnei Aryeh, rabbi of Emden and Rotterdam.
[2], 52 leaves + folded plate (map). Approx. 25 cm. Fair condition. Stains, including dark
dampstains to many leaves. Wear and creases. Tears, including open tears to several
leaves, slightly affecting text. Several leaves loose. Leaves trimmed with slight damage
to illustration in one place. Tears to map, including marginal open tears, affecting border
and slightly affecting illustrations, repaired with paper. Stamp. Handwritten inscriptions.
Original leather binding, worn and damaged.
Yaari 199; Otzar HaHaggadot 300.

, עם פירוש האלשיך," "כמנהג אשכנזים וכמנהג ספרדים,הגדה של פסח – מעלה בית חורין
.] ועוללות אפרים לרבי שלמה אפרים מלונטישיץ [בעל כלי יקר,גבורות ה' למהר"ל
. מהדורה ראשונה של ההגדה בשם זה. דפוס פרופס.]1781[  תקמ"א,אמשטרדם
. איורי ההגדה בפיתוחי נחושת לפי מהדורת אמשטרדם תנ"ה.שער בפיתוח נחושת-קדם
. לוח גדול (מקופל) עם תחריט מפת ארץ ישראל:בסוף ההגדה
 בדף השער הראשון חתימתו בראשי." "חיים איש לעווענשטאם:חתימה בדף המגן הקדמי
 רבה של,) רבי חיים איש לוונשטאם (נפטר תקצ"ו.] "חל"ש" [חיים לעווענשטאם:תיבות
. בעל "פני אריה" אב"ד עמדן ורוטרדם, בנו של רבי אריה ליב ברסלא,ליוורדן שבהולנד
."מחבר "דרך חיים
 ובהם כתמי רטיבות, כתמים. מצב בינוני. ס"מ בקירוב25 .) לוח מקופל (מפה+  נב דף,]2[
 עם פגיעות קלות, בהם קרעים חסרים במספר דפים, קרעים. בלאי וקמטים.כהים בדפים רבים
 קרעים. חיתוך דפים עם פגיעה קלה באיור באחד מן הדפים. מספר דפים רופפים.בטקסט
, עם פגיעות במסגרת המפה ופגיעות קלות באיורים, בהם קרעים חסרים בשוליים,במפה
. בלויה ופגומה, כריכת עור מקורית.יד- רישומים בכתב. חותמת.משוקמים במילוי נייר
.300 ; אוצר ההגדות199 יערי

$1500 :פתיחה

Opening price: $1500
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 ברכת המזון והגדה של.4
 תק"מ, פיורדא- פסח
, כמנהג אשכנז ופולין,ברכת המזון
-עם הגדה של פסח ותרגום ליידיש
,פיורדא

.צו"ר

באותיות

דייטש

 "באותיות: בשער.]1780 [תק"מ
."אמשטרדם
, קידוש לשבת, ברכת המזון:כולל
 ליום שבת,זמירות לליל שבת
 סדר הדלקת נרות,ולמוצאי שבת
, ברכת המולד,וזמירות לחנוכה
,ברכות לברית מילה וסדר פדיון הבן
,עירובי תבשילין ועירובי חצרות
 סדר קריאת,תחינות לבית קברות
 הגדה של, קידוש ליום טוב,שמע
. ברכות הנהנין,פסח
-בדף המגן האחורי רישום בכתב
.יד של סדר עריכת חופה וקידושין
.הגהה באחד הדפים

5

:רישומי בעלות בדף המגן הקדמי

4

 פקסימיליה מפוארת-  הגדת דרמשטאט.5
,Propyläen  הוצאת. פקסימיליה של הגדת דרמשטאט,Die

Darmstädter Pessach-Haggadah

.276/600  עותק. כולל כרך ביאורים באנגלית ובגרמנית.1971-1972 ,ברלין
 דמוי, נדפסה על נייר איכותי.15- הגדה מאוירת מן המאה ה,פקסימיליה מפוארת של הגדת דרמשטאט

."Hermann

"גם בזה חנני אלקים הק' לאזי בר

Lazarus" ;)Königshofen( אברהם ז"ל מקיניגשהופן

 חיתוך דפים. קמטים רבים. בלאי רב. בהם כתמי רטיבות, כתמים. מצב בינוני. ס"מ19.5 .] דף3[ ,לח
. סימני עש עם פגיעות בטקסט במספר דפים. עם פגיעות בכותרות הדפים ובטקסט,על גבול הטקסט
. בלויה ופגומה, כריכה עתיקה. עם פגיעה בטקסט בכמה דפים,קרעים וקרעים חסרים קטנים
.299 אוצר ההגדות

. וכוללת איורים ועיטורים מוזהבים,קלף

$500 :פתיחה

 נתונים בקופסת. ס"מ35.5 .'] עמ1[ ,129 : כרך ביאורים. ס"מ35 .)] דף (חלקם עם דפי מגן58[ :פקסימיליה
. פגמים קלים בכריכות ובקופסה. עם כתמים ובלאי, שדרות עור. מצב טוב. מחופה בד,קרטון

$400 :פתיחה

5. Darmstadt Haggadah – Elaborate Facsimile
Die Darmstädter Pessach-Haggadah, elaborate facsimile of the Darmstadt Haggadah.
Berlin: Propyläen, 1971-1972. With the commentary volume in English and German.
Copy no. 276/600.
Elaborate facsimile of the Darmstadt Haggadah, illuminated 15th century Haggadah.
Printed on high-quality, parchment-like paper. With illustrations and gilt decorations.
Facsimile: [58] leaves (some with tissue guards). 35 cm. Commentary volume: 129,
[1] pages. 35.5 cm. Placed in fabric covered slipcase. Good condition. Leather spine,
with stains and wear. Minor defects to bindings and slipcase.
Opening price: $400

 הגדות של פסח,ספרי ודפי תפילה
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4. Birkat HaMazon and Passover Haggadah – Fürth, 1780
Birkat HaMazon, according to the German and Polish rites, with Passover
Haggadah and Yiddish translation in Tsene-rene typeface. Fürth, [1780]. The
title page states: "In Amsterdam typeface".
Handwritten inscription on the back endpaper regarding wedding ceremonies.
Gloss on one leaf.
Ownership inscriptions on the front endpaper: "Lazi son of Avraham of
Königshofen"; "Hermann Lazarus".
38, [3] leaves. 19.5 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Extensive
wear. Many creases. Leaves trimmed close to text, affecting headings and text.
Worming, affecting text in several places. Tears and minor open tears, affecting
text in some places. Early binding, worn and damaged.
Otzar HaHaggadot 299.
Opening price: $500

Bible and Talmud

תנ"ך ותלמוד
ראה עוד במדור :דפוסי סלאוויטא וז'יטומיר

 .6תנ"ך בארבעה כרכים ,עם תרגום ללטינית  -לייפציג,
1740

 .7תקון סופרים  -חמישה חומשי תורה עם הפטרות -
אמשטרדם ,תקכ"ב  -סט נאה בששה כרכים  -כריכות
עור מקוריות מעוטרות  -דף שער מאוייר בדיו אדומה

 .Wolfgangiארבעה חלקים בארבעה כרכים.

סט חומשים – תקון סופרים ,חמשה חומשי תורה ,עם פירוש רש"י,

תורה נביאים וכתובים
הוצאת

Deer

Hebraica

 .Bibliaלייפציג[ 1740 ,ת"ק].

עברית ולטינית (עמודה מול עמודה).
תנ"ך בארבעה כרכים ,עם תרגום ללטינית מאת

וכרך מיוחד עם הפטרות .אמשטרדם[ ,תקכ"ב  .]1762סט נאה

Sebastian

בששה כרכים.

 .Schmidtנדפס דף-על-דף על פי מהדורת אמשטרדם ( 1705תס"ה)
מאת

van der Hooght

בראש הכרך הראשון ,שני דפי שער .דף השער הראשון מאוייר,

 .Everardoעם הקדמות והסכמות

בלטינית ,ובהן הקדמה ארוכה מאת

der Hooght

מודפס בדיו אדומה.

 .vanבדפים

כרך נפרד להפטרות" ,כמנהג קהלות ספרדים ואשכנזים".

האחרונים בכרך הרביעי "לוח הפטרות כל השנה כפי מנהגי כל

ששה כרכים .בראשית ,]2[ :עה דף .שמות ,]1[ :עו-קמד דף.

הקהלות"; "חלוף הקריאה שבין דפיסות עטיאש ,בומברג ,סטפנוס,

ויקרא ,]1[ :קמה-קצא דף .במדבר ,]1[ :קצב-רז ,ריא-רנד דף.

פלנטין ,ואחרים".

דברים ,]1[ :רנה-שח דף .הפטרות ,]2[ :עג דף 18 .ס"מ .מצב טוב.

בכרך הראשון – שער ראשי עם איור (משה אוחז בלוחות ואהרון

כתמים .חיתוך דפים על גבול הטקסט במספר מקומות .חיתוך

הכהן בבגדי כהונה מקטיר קטורת על המזבח).

דפים מוזהב .כריכות עור מקוריות ,מעוטרות בעיטורים מוזהבים,

כרך א' (חמשה חומשי תורה) ]25[ :דף 356 ,עמ' .כרך ב' (נביאים

עם נייר פורזץ צבעוני מקורי .פגמים בכריכות.

ראשונים) ]357[-666 :עמ' .כרך ג' (נביאים אחרונים) 322 :עמ' .כרך

במפעל הביבליוגרפיה נרשם דף שער מאוייר בראש כל אחד מן

ד' (כתובים) ]55[ ,]323[-705 :עמ' 23.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים,

הכרכים .בסט שלפנינו (שנכרך בכריכות מקוריות) מופיע דף שער

ובהם כתמים כהים וכתמי דיו .רישומים בדפי הבטנה ובשולי כמה

מאויר (בדיו אדומה) בראש הכרך הראשון בלבד.

מהדפים; חתימות ורישומים בדפי הבטנה הקדמיים של ארבעת

פתיחה$400 :

הכרכים .כריכות ישנות תואמות ,עם שדרות מעור ,משופשפות
ובלויות מעט.

פתיחה$400 :

6

6. Bible in Four Volumes, with Latin Translation – Leipzig, 1740

[1], 192-207, 211-254 leaves. Devarim: [1], 255308 leaves. Haftarot: [2], 73 leaves. 18 cm. Good
condition. Stains. Leaves trimmed close to text in
several places. Gilt edges. Original leather bindings,
with gilt ornaments, original marbled endpapers.
Damage to bindings.
The Bibliography of the Hebrew Book records an
engraved title page at the beginning of each volume.
The present set (though in original bindings) contains
an engraved title page at the beginning of vol. I only
(printed in red).

Opening price: $400

Opening price: $400

Biblia Hebraica – Torah, Neviim and Ketuvim. Leipzig: Wolfgangi Deer, 1740. Four parts in four volumes.
Hebrew and Latin (on facing pages).
Bible in four volumes, with Latin translation by Sebastian Schmidt. Reprint of Everardo van der Hooght's
Amsterdam 1705 edition.
Engraved title page in vol. I depicting Moses holding the Tablets of the Law and Aaron in priestly vestments
burning incense.
Vol. I (Five Books of the Torah): [25] leaves, 356 pages. Vol. II (Neviim Rishonim): [357]-666 pages. Vol. III (Neviim
Acharonim): 322 pages. Vol. IV (Ketuvim): [323]-705, [55] pages. 23.5 cm. Good condition. Stains, including dark
stains and ink stains. Inscriptions on endpapers and in margins of some leaves; signatures and inscriptions on
front endpapers of all four volumes. Old, uniform bindings, with leather spines, slightly rubbed and worn.
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 ש"מ, באזל-  מסכת בכורות-  תלמוד בבלי.8
 דפוס אמברוסיאו.]1580  באזל [ש"מ. מסכת בכורות,תלמוד בבלי
.פרוביניאו
כרך מתוך מהדורת התלמוד הבבלי שהדפיס המלומד הנוצרי
 על מהדורה זו והצנזורה שחלה.שמ"א-פרוביניאו בשנים של"ח
- עמ' עד, מאמר על הדפסת התלמוד, ררנ"נ רבינוביץ: ראה,בה
.עט
.)הגהות בכתיבה אשכנזית עתיקה במספר מקומות (תיקוני נוסח
 דף ט הושלם ממהדורה אחרת (כנראה אחת.] דף1[ ,סז- סא,סא
 בהם כתמי, כתמים. מצב בינוני. ס"מ34.5 .)ממהדורות ונציה
, קרעים קטנים חסרים.רטיבות קשים בדף השער ובדפים נוספים
 שיקומים בהדבקות. סימני עש.עם פגיעות בטקסט במספר דפים
. עם פגיעה קלה בטקסט בדף השער,)נייר בדף השער (משני צידיו
.יד- רישומים בכתב.הדבקות נייר לחיזוק בשולי חלק מהדפים
.כריכה חדשה

$700 :פתיחה

8

8. Babylonian Talmud – Tractate Bechorot – Basel, 1580
Babylonian Talmud, Tractate Bechorot. Basel: Ambrosius Frobenius, [1580].
Volume from the Babylonian Talmud edition published by the Christian printer Frobenius in 1578-1581.
Glosses in early Ashkenazic script in several places (textual corrections).
61, 61-67, [1] leaves. Leaf 9 supplied from a different edition (presumably one of the Venice editions). 34.5 cm.
Fair condition. Stains, including significant dampstains to title page and other leaves. Minor open tears, affecting
text in several places. Worming. Paper repairs to title page (both sides), slightly affecting title page text. Margins
of some leaves reinforced with paper. Handwritten inscriptions. New binding.
Opening price: $700

תנ"ך ותלמוד
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7

7. Tikkun Sofrim – Five Books of the Torah with
Haftarot – Amsterdam, 1762 – Fine Six-Volume
Set – Original, Decorated Leather Bindings –
Title Page Engraved in Red
Tikkun Sofrim, Five Books of the Torah, with
the Rashi commentary, and a special volume for
Haftarot. Amsterdam, [1762]. Fine set in six volumes.
Two title pages at the beginning of the first volume;
first title page engraved in red.
Separate volume for Haftarot, for both Sephardi and
Ashkenazi rites.
Six volumes. Bereshit: [2], 75 leaves. Shemot: [1], 76144 leaves. Vayikra: [1], 145-191 leaves. Bamidbar:

 .9אוסף דפים ממסכת ברכות
שנדפסה בשאלוניקי ,שנ"ב
אוסף שרידי דפים ממסכת ברכות
של התלמוד הבבלי ,עם פירוש רש"י
ותוספות[ .שאלוניקי ,שנ"ב  .1592דפוס
מתתיה בת שבע ובניו].
לפנינו שרידים מ 15-דפים ,שהוצאו
מ"גניזת

כריכה".

קטעים

ממסכת

ברכות ,המקבילים לדפים (לפי מספור
הדפים המקובל של דפוס ונציה) :ג-ד,
ו ,ז ,ט ,י ,יא ,לא ,מז ,נג ,נו-נז ,נט,
סא-סב .שרידי הדפים בגדלים שונים,
שוקמו בהדבקה ומילוי נייר ,ונכרכו
יחד.
אל הכרך צורפו שני שרידים נוספים
(שחוברו זה לזה) :שריד מדף ט
(המקביל לדף ו בדפי מהדורת ונציה),
ושריד מדף אחר (המקביל לדף ח בדפי
מהדורת ונציה).
מסכת ברכות שלפנינו היא מהדורה
נדירה ,שלא היתה ידועה ביבליוגרפית
במשך שנים רבות .רבי משה די
מדינה ,כותב בהקדמתו לשו"ת של
אביו המהרשד"ם (חלק אורח חיים
ויורה דעה ,שאלוניקי שנ"ד)" :בזבזתי אוצרותי להביא הנייר והדפוס והפועלים
מויניציאה ...וגם זכני ה' ...להדפיס גמרות ומסכתות ."...רבי משה הביא
לשאלוניקי את המדפיסים בני משפחת בת שבע .ישראל מהלמן פרסם אגרת
מיוחדת מאת רבי יהודה אריה ממודינא" ,אגרת לקהלות על הדפסת התלמוד",
בה קרא (יחד עם רבני ופרנסי ונציה) לתרום להדפסת מהדורת תלמוד שעמדה
לצאת בשאלוניקי באותם ימים ,כפי הנראה בדפוסם של בני בת שבע (מהלמן,
פרקים בתולדות הדפוס בשאלוניקי ,ספונות יג; נדפס לאחר מכן בספרו "גנוזות
ספרים") .מהלמן מסכם שם כי "מהדורת התלמוד הזאת היא כולה בגדר תעלומה,
שעד היום לא נודע ממנה שריד" .אולם לאחר שנדפסו דבריו של מהלמן נתגלה
דבר קיום הדפסתה של המסכת שלפנינו .עם זאת ,לא ידועות מסכתות נוספות
שנדפסו על ידי בני בת שבע.
[ ]17שרידי דפים .גודל ומצב משתנים (מצבי פגיעה שונים כתוצאה מגניזת
הכריכה).
מקור :אוסף ספריית קרן ולמדונה.

פתיחה$700 :

9a

9b

9. Collection of Leaves from Tractate Berachot – Salonika, 1592
Collection of leaf fragments from the Babylonian Talmud, Tractate Berachot, with Rashi and
Tosafot. [Salonika: Matitya Batsheva (Basevi) and Sons, 1592].
Fragments of some 15 leaves of Tractate Berachot, from a "bindings genizah". The fragments
correspond with the following Venice edition folios: 3-4, 6, 7, 9, 10, 11, 31, 47, 53, 56-57, 59, 61-62.
Leaf fragments of varying sizes, repaired with paper, and bound together.
Two additional fragments enclosed (attached together): fragment of leaf 9 (equivalent of folio 6
in the Venice edition), and a fragment of another leaf (corresponding with folio 8 of the Venice
edition).
The present Tractate Berachot is a rare edition, which was bibliographically unknown for many
years. R. Moshe de Medina records his efforts to bring the Batsheva (Basevi) family of printers
to Salonika and print a Talmud edition. Mehlman published a special appeal letter issued by R.
Yehuda Aryeh of Modena, calling for support of the publication of a Talmud edition in Salonika.
Mehlman notes however that no remnants of this edition were ever found. The present tractate was
later discovered, though no other tractates printed by the Batsheva family are known.
[17] leaf fragments. Size and condition vary (various degrees of damage due to use in binding).
Provenance: Collection of the Valmadonna Trust Library.
Opening price: $700
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10. Jerusalem Talmud, Order Kodashim
(Forged) – Both Parts – Seini, 1906-1909

-  שני החלקים- ) תלמוד ירושלמי קדשים (המזויף.10
תרס"ט- תרס"ו,סאיני

Jerusalem Talmud (forged) – Order Kodashim, with
the Cheshek Shlomo commentary, published by
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 Jerusalem Talmud on Order Kodashim was
lost during the time of the Rishonim and was
never printed. In the early 20th century, a Shlomo
Friedlander (who assumed the false identity of a
descendant of the Sephardi Algazi family) copied all
the citations from the Jerusalem Talmud on Order
Kodashim he found in the works of the Rishonim,
skillfully combining them with passages from the
other Orders of the Jerusalem Talmud, and claimed
that he had discovered an ancient manuscript of the
lost Jerusalem 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 Jerusalem
Talmud on Order 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.
Two volumes. Vol. I (Zevachim and Arachin): [8],

, עם פירוש חשק שלמה, סדר קדשים,)תלמוד ירושלמי (המזויף
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 מכונה,מהמו"ל שלמה יאודה ס"ט בהגאון מהר"ם זצ"ל הספרדי
 חולין: חלק שני, זבחים וערכין: חלק ראשון.פריעדלענדער
.]1906[-1909 תרס"ט-] [תרס"ו,)וואראהל (סאיני-' ס.ובכורות
."מעבר לשער הראשון של חלק א' – דוגמת צילום "כתב היד
תלמוד ירושלמי על סדר קדשים אבד בתקופת הראשונים
 בתחילת המאה העשרים קם שלמה.ולא הובא מעולם בדפוס
פרידלנדר (שאימץ לעצמו זהות בדויה של צאצא למשפחת
 העתיק ברוב כשרון את כל מאמרי הירושלמי,)אלגאזי הספרדית
קדשים שהובאו בספרי הראשונים בשילוב מאמרי ירושלמי
 ופרסם ברבים כי הוא מצא בכתב יד ישן נושן,מסדרים אחרים
.את הירושלמי האבוד
מעשה זיוף זה הכשיל את רוב הרבנים והחוקרים כדוגמת
, שנתפרסמו בכל חלקיו, שאף כתב הגהות לספר,המהרש"ם
ה"חפץ חיים" שהתחיל להניח תפילין דרבנו תם עפ"י הנכתב
 הגאון," מאידך היו חדי עין כבעל ה"כלי חמדה. ועוד,בספר
 פולמוס. שגילו את הזיוף וחשפו זאת ברבים,מרוגאטשוב ואחרים
 במהלכן התפרסמו ספרים לכאן,הירושלמי ארך מספר שנים
ידי פרידלנדר-ולכאן (רוב הפרסומים בעד הירושלמי נכתבו על
 לאחר שהתברר הזיוף נגנזו רוב.)תחת שמות בדויים שונים
.העותקים
 כרך שני (חולין. ק דף,]8[ :) כרך ראשון (זבחים וערכין.שני כרכים
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100 leaves. Vol. II (Chullin and Bechorot): [10], 78;
[1], 47 leaves. Approx. 34 cm. Dry paper. Overall
good-fair condition. Stains. Tears to several leaves,
affecting text in several places, repaired in part with
paper. Worming to vol. II (significant worming to
final leaves) Stamps and handwritten inscriptions
(including stamps of the Kiralyhaz Chevrat
Mishnayot). New bindings.
Opening price: $300

 מצב. נייר יבש. ס"מ בקירוב34 . מז דף,]1[ ; עח,]10[ :)ובכורות
 עם פגיעות בטקסט, קרעים במספר דפים. כתמים.בינוני-כללי טוב
 סימני עש. משוקמים בחלקם בהדבקות נייר,במספר מקומות
 חותמות ורישומים.)בכרך השני (סימנים רבים בדפים האחרונים
.)"יד (בהם חותמות "חברה משניות דק"ק קיראליהאז-בכתב
.כריכות חדשות

$300 :פתיחה

Early Printed Books – 16th-17th Centuries

דפוסים עתיקים – שנות הש'
ראה עוד במדורים :ספרי קבלה ,תלמוד ,ספרים הגהות

 .11ספר מתורגמן  -איזנה ,ש"א  -מהדורה ראשונה
ספר מתורגמן ,מילון ארמי-עברי וביאור לשון ארמי בתרגומי
התורה ,מאת רבי אליהו הלוי אשכנזי (רבי אליהו בחור) .איזנה

( ,Isnyגרמניה) ,ש"א [ .]1541דפוס פאוילוש בגיוש (פאולוס
פאגיוס) .מהדורה ראשונה.
מעבר לשער ובדף [/4ב] חתימות בכתיבה איטלקית "ישעיה בכ"מ
משה פיץ ז"ל".
מחיקות צנזורה (בין היתר ,בדף ד 1/מחיקה על המילים:
"רומי רשיעא דמתכניא באיטליא") .בדף שלפני הדף האחרון
שתי חתימות צנזורה ,אחת מהן היא חתימת

Irosolimitano

–

הצנזור

דומניקו

Dominico

ג'רוזלימיטנו

(דומניקו

הירושלמי) ,יהודי מומר שהפך לאחד מהצנזורים הבולטים של
ספרים עבריים באיטליה .חיבר את "ספר הזיקוק" שהדריך את
הצנזורים מטעם הכנסיה כיצד לצנזר ספרים עבריים.
[ ,]4קסד ]2[ ,דף 31.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ,בהם כתמי רטיבות.
סימני עש ,עם פגיעות בטקסט .מספר קרעים ,בהם קרע חסר בדף
כח ,עם פגיעה בטקסט .מחיקות וחתימות צנזורה .רישומים
בכתב-יד .חותמת מטושטשת .כריכת עור חדשה.
באותה השנה ,במקביל ,נדפסה על ידי פאגיוס הוצאה נוספת
של הספר .שתי ההוצאות זהות מבחינה טיפוגרפית .בהוצאה
המקבילה נוספו חלקים לטיניים והקדמה עברית שניה (בסוף
הספר) .גם בהקדמה העברית שבראש הספר ישנם מספר הבדלים
בין שתי ההוצאות.

פתיחה$1200 :

11a

11b

11. Sefer Meturgeman – Isny, 1541 – First Edition
Sefer Meturgeman, Aramaic-Hebrew dictionary and explanation of the Aramaic words in the Targums of the
Torah, by R. Eliyahu HaLevi Ashkenazi (R. Eliyahu Bachur). Isny (Germany): Paulus Fagius, 1541. First edition.
Signatures in Italian script on the verso of the title page and p. [4b].
Two censors' signatures on penultimate leaf, including signature of censor Dominico Irosolimitano – a Jewish
convert to Christianity, who became a notable censor of Hebrew books in Italy and compiled Sefer HaZikuk
(Book of Expurgation) intended for Christian censors of Hebrew books.
[4], 164, [2] leaves. 31.5 cm. Good condition. Stains, including dampstains. Worming, affecting text. Several tears,
including open tear to leaf 28, affecting text. Censorship expurgations and signatures. Handwritten inscriptions.
Indistinct stamp. New leather binding.
Opening price: $1200
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 .12שו"ת רבנו נסים (הר"ן)  -רומא ,ש"ה-ש"ו -
מהדורה ראשונה

 .13ספר יראים  -ונציה ,שכ"ו  -מהדורה ראשונה -
עותק מיוחס עם חתימות והגהות

שאלות ותשובות הרב הגדול הגאון רבנו נסים גירונדי .רומי

ספר יראים ,על דיני תרי"ג מצוות ,לרבינו אליעזר ממיץ ,מבעלי

רבתי [רומא] ,ש"ה-ש"ו [ .]1545-1546דפוס יצחק דלטאש ,בנימין

התוספות .ונציה ,שכ"ו [ .]1566דפוס זורזי די קבאלי .מהדורה

מארניינו ואנטוניאו בלאדאו.

ראשונה.

המהדורה הראשונה של שו"ת הר"ן ,שנדפסה על פי כתב-יד יחיד

מהדורה זו נערכה ע"י רבי בנימין ב"ר אברהם ממשפחת הענוים.

["כאשר מצאנו בספר ההעתק שהיה יחיד בעולמו"].

החיבור המקורי כלל שבעה "עמודים" (פרקים) .במהדורה

בספר נדפסו הגהות מאת המו"ל רבי יצחק דלטאש ,כמה מהן

שלפנינו עובד החיבור ,בחלוקה חדשה לשנים-עשר "עמודים".

פותחות בראשי התיבות "אי"ל" [=אמר יצחק לאטאש] .שאלה

המהדורות שהופיעו בשנים לאחר מכן הלכו בעקבות מהדורה

ב' נמצאה בכתב היד ללא תשובה ורבי יצחק דלטאש כתב לה

זו ,עד למהדורת "ספר יראים השלם" (ווילנא תרנ"ב-תרס"ב,

תשובה בעצמו.

שנדפסה עפ"י כתב-יד).

בקולופון (עמוד קעב) נכתב" :רוח הש' נסי נוססה בי אשר ראיתי

רישומי בעלות בדף השער (חלקם מחוקים) ,ביניהם" :שייך

תשובות הגאון רבנו נסים ...מתנוססות מן העפר אשר הושלכו

להאלוף הראש והקצין ...כ"ה אנשיל שייאר סג"ל" [מפרנקפורט

שם ,מתנשאות עד שמי מרומים במעשה הדפוס הזה."...

דמיין]; "...חנני ס' יראים ...ישראל בהגאון המנוח מו"ה הירץ עמדן

בכל עמוד בספר  33שורות ,כל שורה עשירית סומנה באות (י,

זצללה"ה" – רבי יעקב ישראל היילפרין מדרזדן (ראה אודותיו:

כ ,ל).

ירושתנו ,ד' ,עמ' קכג); "קניתי מר' ישראל עמד[ן] מדרעזען – הק'

רישום בכתיבה איטלקית בראש עמוד השער" :בכסף מלא

עקיבא בר"א ברעסלא" – רבי עקיבא ישראל ורטהיימר-ברעסלא

קניתי אני יששכר בן ציון כהן ממונדווי [ ...]Mondovìמאת ר'

(תקל"ח-תקצ"ה) ,מגדולי חכמי גרמניה ,תלמיד רבי עקיבא

חיים בכ"מ יעקב ."...חתימה נוספת בשער" :הק' אליהודא ג"ב

אייגר .אב"ד ליבק-מויסלינג .בשנת תקפ"ג התמנה לרבה הראשי

[גינצבורג?]" .לאורך הספר רישומים רבים בכתב-יד (בכתיבה

של מדינת שלזוויג-הולשטיין והתמנה תחת רבי מנדל הירש-

איטלקית) ,רובם ציטוטים מתוך הטקסט המודפס.

פרנקפורטר (זקנו של רש"ר הירש) לרבנות אלטונה (היה לרב

קעג ]33[ ,עמ' 19 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ,בהם כתמי

הראשון שנתמנה לראב"ד אלטונה בלבד אחרי היפרדות קהילות

רטיבות גדולים .קרעים בשוליים הפנימיים של הדפים הראשונים

אה"ו).

והאחרונים ,משוקמים בהדבקות נייר .רישומים בכתב-יד .כריכת

מספר הגהות.

עור חדשה.

ו[ ,ה]-קמו דף 19.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ,בהם כתמי

פתיחה$1000 :

רטיבות וכתמים כהים .סימני עש בדפים הראשונים ובדף האחרון
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12. Responsa of Rabbenu Nissim (the Ran) – Rome, 1545-1546 – First Edition
Responsa of R. Nissim Gerondi. Rome: Isaac de Lattes, Benjamin Marignano and Antonio Blado, 1545-1546.
First edition of Responsa of the Ran, printed based on a single manuscript
The book includes glosses by the publisher R. Yitzchak de Lattes, and his answer to a question unanswered in
the manuscript.
Inscription in Italian script at the top of the title page. Signature on the title page. Many handwritten inscriptions
throughout the book (in Italian script), mostly quotations from the printed text.
173, [33] pages. 19 cm. Good-fair condition. Stains, including large dampstains. Tears to inner margins of the first
and final leaves, repaired with paper. Handwritten inscriptions. New leather binding.

(פגיעות בטקסט בדף האחרון) .קרעים במספר דפים ,משוקמים
בהדבקות נייר .הדבקות נייר לחיזוק בשולי דף השער ומספר דפים
נוספים .רישומים בכתב-יד .כריכה ישנה ,עם פגמים ובלאי; שדרה
מנותקת חלקית.

פתיחה$1200 :

Opening price: $1000
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מערכת
ספר
.14
, מנטובה- האלקות
 עותק חסר- שי"ח
 עניני,ספר מערכת האלקות
 קבלה ופילוסופיה,אמונה
 מיוחס לרבי פרץ,יהודית
עם

,מגירונדי

יצחק

בן

פירוש רבי יהודה חייט ופ"ז
ז"ל [פירוש זולתו זכרונו
ראש

,[מנטובה

.]לברכה

– חודש אדר שני שי"ח
 [דפוס מאיר.]1558 פברואר
בן אפרים מפדובה ויעקב בן
.]נפתלי הכהן מגאזולו
מהדורה זו נדפסה כארבעה
הדפסת

לאחר

הראשונה

חדשים
המהדורה

בפיררה בחודש חשון של
[אוקטובר
בין

שנה

ההבדל

בפירוש

הוא

אותה
.]1557

המהדורות

," "פירוש זולתו ז"ל,השני
שבמהדורה הראשונה נדפס
תחת השם "פירוש לא נודע

14

במהדורה

."מחברו

שם

זו הושמטו קטעים רבים

 ומאידך נוספו קטעים רבים של ביאורים,מן הפירוש הבנויים על דברי הפילוסופים היווניים
," (כנראה הרב החוקר ד"ר יחיאל מיכאל זקשDr.

.ממחברים אחרים

Michael Sachs" :חתימה בדף המגן הקדמי
.)1864  נפטר,רב בפראג וברלין
.הגהות בודדות

.) דפים אחרונים3- דפים ראשונים ו8( רח- רו,ד-ד; א- א: דפים11  חסרים.רה דף- ה.עותק חסר
.בינוני- מצב טוב. ס"מ20 .יד נאה- הושלמו בכתב,רח-ד (מהספירה השניה) ודפים רו-דפים א
 עם, קרע חסר בדף ה. קרעים חסרים קטנים באחד מהדפים.)כתמים (בחלק מהדפים כתמים רבים
. הדבקות נייר לחיזוק במספר דפים.)יד- משוקם בהדבקת נייר (עם השלמה בכתב,פגיעה בטקסט
. מחוזקת בדבק, השדרה חסרה חלקית. משופשפת ובלויה, כריכת עור ישנה.יד-רישומים בכתב

13. Sefer Yere'im – Venice,
1566 – First Edition –
Important Ownership –
Signatures and Glosses
Sefer Yere'im, on the laws of
the 613 commandments, by
R. Eliezer of Metz, one of the
Baalei HaTosafot. Venice:
Giorgio di Cavalli, 1566. First
edition.
This new, abridged edition
was edited by R. Binyamin
son of R. Avraham Anav, and
divided into twelve chapters,
while the original composition
comprised seven chapters.
All
subsequent
editions,
until Sefer Yere'im HaShalem
(Vilna, 1892-1902, printed from
a manuscript), were printed
based on this edition.
Ownership inscriptions on
the title page (some deleted),
including of R. Yaakov Yisrael
Heilperin of Drezden and R.
13
Akiva Yisrael WertheimerBreslau (1778-1835), leading German Torah scholar, disciple of R. Akiva Eger, rabbi of
Lübeck-Moisling and later chief rabbi of the state of Schleswig-Holstein.
Several glosses.
6, [5]-146 leaves. 19.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains and dark
stains. Worming to first leaves and final leaf (affecting text on final leaf). Tears to
several leaves, repaired with paper. Margins of title page and other leaves reinforced
with paper. Handwritten inscriptions. Old binding, with damage and wear; spine
partially detached.
Opening price: $1200

$500 :פתיחה

2021 אוגוסט
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15. Meor Einayim by
Rabbi Azaria de Rossi –
First Edition – Mantua,
1574 – Banned Upon
Publication
Meor Einayim, by R.
Azaria de Rossi (min
HaAdumim).
Mantua,
1574.
Divided into three parts:
Kol Elokim (account of
the earthquake in Ferrara
in 1570), Hadrat Zekenim
(about the Septuagint)
and Imrei Bina (various
essays and homiletics).
R. Azaria de Rossi (15121578, Otzar HaRabbanim
16731) was an Italian
scholar well versed both
in Torah and science.
His book Meor Einayim
was banned by Italian
rabbis immediately after
publication, the claim
15
being it contains teachings
opposing tradition and is disrespectful to the words of Chazal. The Maharal
sharply criticizes the book and his book Be'er HaGolah was reputedly written
in response to Meor Einayim (there are however authors who quote the book,
endorsed by the Sdei Chemed).
During the controversy over the book, a condition was made with R. Azaria that
six leaves (52-53, 81-82, 87-88) containing unfit ideas must be replaced, and that he
print and enclose with his book the objection of R. Moshe Provençal to his words.
The present copy contains the replacement leaves, as well as two leaves of
"objection" by R. Moshe Provençal, followed by four leaves with the author's
"response to the objection".
Ownership inscriptions in Italian script at the top of the title page.
194 leaves. 21.5 cm. Good condition. Stains. Several tears. Worming, slightly
affecting title page border, repaired in part. Some censorship deletions. Inscriptions.
Censorship inscription at foot of title page. Old parchment binding.
Opening price: $1200

'דפוסים עתיקים – שנות הש

17

14. Maarechet HaElokut – Mantua, 1558 – Incomplete Copy
Maarechet HaElokut, faith, Kabbalah and Jewish philosophy, attributed to R.
Peretz son of Yitzchak of Gerona, with the commentary by R. Yehuda Chayat and
"Perush Zulato" (another's commentary). [Mantua: Meir son of Efraim of Padua
and Jacob son of Naftali HaKohen of Gazzolo, Rosh Chodesh Adar II, 1558].
Signature on front endpaper: "Dr. Michael Sachs" (presumably Dr. Yechiel Michael
Sachs, rabbi in Prague and Berlin, d. 1864).
A few glosses.
Incomplete copy. 5-205 leaves. Lacking 11 leaves: 1-4; 1-4, 206-208 (8 first leaves and
3 final leaves). Leaves 1-4 (of second sequence) and leaves 206-208 replaced in neat
handwriting. 20 cm. Good-fair condition. Stains (some leaves with many stains).
Minor open tears to one leaf. Open tear to leaf 5, affecting text, repaired with paper
(and handwritten replacement of missing text). Several leaves reinforced with
paper. Handwritten inscriptions. Old leather binding, rubbed and worn. Spine
partially lacking, reinforced with tape.
Opening price: $500
 ספר-  של"ד, מנטובה-  מהדורה ראשונה-  מאור עינים לרבי עזריה מן האדומים.15
שהוחרם מיד לאחר הופעתו
.]1574[  של"ד, מנטובה. מאת רבי עזריה מן האדומים,ספר מאור עינים
 הדרת זקנים (על תרגום,) קול אלקים (על רעידת האדמה בפירארה בשנת של"א:נחלק לשלשה חלקים
.) אמרי בינה (מאמרים ודרושים שונים,)התורה ליוונית
 בקי בתורה,) חכם איטלקי16731  אוצר הרבנים,של"ח-רבי עזריה מן האדומים [די רוסי] (רע"ב
 שמצאו בו דברים, ספרו "מאור עינים" הוחרם מיד לאחר הופעתו על ידי רבני איטליה.ובמדעים
, הספר הובא לפני רבי יוסף קארו – מרן הבית יוסף.הנוגדים את רוח המסורת וזלזול בדברי חז"ל
 המהר"ל מפראג התבטא על הספר במילים. אולם החרם לא יצא אל הפועל,שציווה להחרים אותו
 היו, וידוע כי חיבורו "באר הגולה" נכתב כתגובה לספר זה [על אף היחס השלילי לספר,חריפות מאד
 וכתב כי העובדה שהחרם של, וה"שדי חמד" לימד עליהם זכות,מחברי ספרים שהביאו דברים בשמו
.] היא אות משמים כי הספר ראוי לבוא בקהל,מרן הבית יוסף לא יצא לבסוף אל הפועל
פח) בהם- פז,פב- פא,נג-במהלך הפולמוס על הספר הותנה עם רבי עזריה כי יסיר ממנו ששה דפים (נב
 ובנוסף ידפיס ויצרף לספר את השגתו של רבי משה, ויחליפם בדפים אחרים,הובאו דעות פסולות
.פרובינצאלו על דבריו
 בסוף הספר צורפו שני דפי "השגה" מאת רבי משה.בעותק שלפנינו מופיעים ששת הדפים החדשים
. ולאחר מכן ארבעה דפים עם "תשובה להשגה" מאת המחבר,פרובינצאלו
 ספר היובל לכבוד אלכסנדר, דקדוקי ספרים, ריבקינד:עוד על הספר ועל השינויים שנערכו בו ראה
'; מ1327 ' מס, ירושלים תשמ"ה, גנזי ישראל, עמ' תכא; י' יודלוב,יורק תש"י- ניו, חלק עברי,מארכס
.רסה- עמ' ריג, תשנ"א, ה, אסופות, הפולמוס על ספר מאור עינים,בניהו
 "אשר חנן ה' לי אהרן בכ"מ אליעזר מרייאן:רישומי בעלות בכתיבה איטלקית בראש עמוד השער
 יעקב: (מהדיר, פנקס קהל וירונה: ראה. שמו מופיע מספר פעמים בפנקס הקהילה.יצ"ו" [מוירונה
.] לפי המפתחות, תל אביב תשמ"ט,)בוקסנבוים
 עם פגיעות קלות, חלקם משוקמים, סימני עש. מספר קרעים. כתמים. מצב טוב. ס"מ21.5 .קצד דף
. כריכת קלף ישנה. רישום צנזורה בשולי עמוד השער. רישומים. כמה מחיקות צנזורה.במסגרת השער

$1200 :פתיחה

 .16ספר חבצלת השרון  -על ספר דניאל  -ונציה ,שנ"ב
 -מהדורה שניה  -חתימות ורישומי בעלות

 .17ספר ביאורים למהר"ן שפירא  -ונציה ,שנ"ג -
חתימות עתיקות

ספר חבצלת השרון ,פירוש על ספר דניאל ,עם הפנים ,מאת רבי

ספר ביאורים ,על פירוש רש"י על התורה" ,שחבר ...ר' נתן מק"ק

משה אלשיך .ונציה[ ,שנ"ב  .]1591דפוס זואן דיגארה .מהדורה

הראדנה [רבי נתן שפירא]" .ונציה[ ,שנ"ג  .]1593דפוס מטיאו

שניה.

דזניטי וקומין פריזיניי.

חתימות ורישומי בעלות רבים בדף השער ובדפים הבאים,

מכיל מספר איורים :מפת ארץ ישראל ,סולם יעקב ,מנורת

ביניהם" :הק' צבי הירש בא"א מה[ר"ר] שמואל זצ["ל] מרישא"

המקדש ,ועוד.

[יתכן שהוא אביו של ה"פני יהושע"]; "זה הספר שייך להאלוף

חיבור זה יוחס בדף השער ולאורך הספר לרבי נתן שפירא ,אך

התורני הראש מהור"ר שלמ[ה] בן המנוח מהור"ר משה

אין זה אלא זיוף .ביאוריו של רבי נתן על פירוש רש"י לתורה

באב"ד[?] מרישא"; "...נאם הקטן שלמה בלא"א התורני הדיין

נדפסו למעשה בספר "אמרי שפר" (קראקא ולובלין ,שנ"א-שנ"ז).

כהר"ר מענדלי זאמשט יצ"ו" [רבי מענדלי זאמשט היה דיין נודע

בהקדמה ל"אמרי שפר" מספר בנו ,רבי יצחק שפירא ,על הדפסת

בפרנקפורט דמיין ,ואף בנו החתום כאן היה מדייני פרנקפורט];

הזיוף שלפנינו" :שזה שנתיים ימים יצא בדפוס איזה ביאורים,

"גואל אחרון הצב"י חיים הלוי אבתר המכונה זגול ס"ט" [מרבני

נקראים על שם הגאון א"א [אדוני אבי] ז"ל ,כי המציאוהו אנשי'

דמשק וירושלים ,בעל "דרכי חיים" על פרקי אבות].

אנשי בלי עול מלכות שמים ...ורצו לתלותו באילן גדול ...ומזוייף

קי דף 19 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים רבים ,בהם כתמי רטיבות

מתוכו ."...גילוי הזיוף הביא להחרמת הספר שלפנינו על ידי רבני

וכתמים כהים .קרעים חסרים בדף השער ,עם פגיעה קלה בטקסט,

פולין.

וקרעים חסרים בדפים האחרונים עם פגיעות בטקסט ,משוקמים

רישומי בעלות עתיקים רבים בדף השער (משני צדיו) ,ביניהם:

בחלקם בהדבקות נייר .הדבקות נייר לחיזוק בשוליים הפנימיים

"יודא בר חזקיא אליעזר ז"ל איגרש" ;"...אברהם בר יעקב זצ"ל

מווייבהוזין" [ ,Weibhausenבוואריה ,גרמניה]; שיר אקרוסטיכון

של כמה דפים .סימני עש קלים .רישומים רבים בכתב-יד .חיתוך

לשם "אנשל" ,חתום "אני הסופר נאום אשר בן לא"א אליקם זצ"ל

דפים על גבול כותרות הדפים במספר מקומות .כריכת עור חדשה,

איש טייזינגאן" [ ,Teisingבוואריה ,גרמניה; יתכן שהוא "הזקן

עם פגמים קלים.

מוכה אלקים ומעונה הניכר בשערים כמר אשר הנקרא אנשיל

פתיחה$400 :

טייזינגר" הנזכר בשו"ת רמ"א סי' קה וסי' קיח]; "אני אשר בר
מאיר שלי"ט"; ועוד.
קפ דף 19 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים ,בהם כתמי רטיבות.

16

16. Chavatzelet HaSharon – On the Book of Daniel – Venice, 1591 – Second Edition – Signatures and
Ownership Inscriptions
110 leaves. 19 cm. Fair-good condition. Many stains,
including dampstains and dark stains. Open tears
to title page, slightly affecting text, and open tears
to final leaves, affecting text, repaired in part with
paper. Inner margins of several leaves reinforced
with paper. Minor worming. Many handwritten
inscriptions. Leaves trimmed close to heading in
several places. New leather binding, with minor
damage.
Opening price: $400
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Chavatzelet HaSharon, commentary on the Book of
Daniel, with the text of Daniel, by R. Moshe Alshech.
Venice: Zuan (Giovanni) di Gara, [1591]. Second
edition.
Many signatures and ownership inscriptions on the
title page and other leaves, including of Tzvi Hirsh son
of R. Shmuel of Reisha (possibly the father of the Pnei
Yehoshua), R. Shlomo son of R. Mendele Zamotch
(dayan in Frankfurt am Main), and R. Chaim HaLevi
Abtar Zghul (a rabbi in Damascus and Jerusalem,
author of Darkei Chaim on Pirkei Avot).

קרעים חסרים בשולי דף השער ,עם פגיעה במסגרת השער,
וקרעים במספר דפים נוספים (באחד מהדפים שיקום בהדבקת
נייר דבק) .סימני עש ,עם פגיעות בטקסט .חיתוך דפים עם פגיעה
בכותרות הדפים ובטקסט במספר דפים (כולל פגיעות בשולי מפת
ארץ ישראל ובאיור מנורת השולחן) .רישומים בכתב-יד .כריכה
חדשה.

פתיחה$1000 :

17b

17a

17. Sefer Biurim by R. Natan Shapiro – Venice, 1593 – Early Signatures
Sefer Biurim, super-commentary to Rashi's commentary on the Torah, by R. Natan
Shapiro of Horodna. Venice: Matteo Zanetti and Comino Presegno, [1593].
Contains several illustrations: map of Eretz Israel, Jacob's ladder, the Temple
menorah, and more.
Although this work is attributed on the title page (and throughout the book) to
R. Natan Shapiro, it is in fact a forgery. R. Natan's original super-commentary
to Rashi's commentary on the Torah was published at the same time, by his son
R. Yitzchak, under the title Imrei Shefer (Krakow and Lublin, 1590-1597). In his
foreword to Imrei Shefer, R. Yitzchak, declared Sefer Biurim to be a forgery. The
book was then banned by the rabbis of Poland.
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Many early ownership inscriptions on the title page (on both sides) from
Weibhausen and Teising, Bavaria, Germany, including an acrostic poem.
180 leaves. 19 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Marginal
open tears to title page, affecting title border, and tears to several other leaves
(tape repair to one leaf). Worming, affecting text. Leaves trimmed with damage to
headings and text in several places (including marginal damage to map of Eretz
Israel and illustration of the Temple menorah). Handwritten inscriptions. New
binding.
Opening price: $1000

 .18ספר עבודת הקודש להרשב"א  -ונציה
שס"ב
ספר "עבודת הקודש" להרשב"א ,עם ספר "בעלי הנפש"
להראב"ד .ונציה[ ,שס"ב  .]1601דפוס דניאל זאניטי.
בדף עה" :2/כלל יין נסך להרב רבינו אהרן הלוי זצ"ל".
חתימות בדף השער ובדפים הבאים" :אלי' מרדכי
בהר"א נ"י אייזינשטיין" – 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 ונאמנו של הרב
שמואל סלנט .היה נשוי (בזיווג ראשון ושני) לשתי
בנותיו של רבי זלמן חיים ריבלין מראשי ה"ועד הכללי".
חתימה נוספת בדף השער (מחוקה בחלקה)" :לעבודת
הא-ל משה עזיאל".
מספר הגהות.
עה ]1[ ,דף 18.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמי
רטיבות (מספר דפים עם כתמים רבים) .קרעים במספר
דפים ,משוקמים בהדבקות נייר .בדף האחרון קרעים
חסרים עם פגיעות בטקסט ,משוקמים בהדבקות נייר.
סימני עש בדף השער ובדפים נוספים ,עם פגיעות
בטקסט (סימני עש רבים בדפים נב-נג) .רישומים
בכתב-יד .כריכת עור חדשה.

פתיחה$300 :

18

18. Avodat HaKodesh by the Rashba – Venice, 1601
Avodat HaKodesh by the Rashba, with Baalei HaNefesh by the Raavad. Venice: Daniel Zanetti,
[1601].
Inscription on p. 75b.
Signatures on the title page and other leaves of R. Eliyahu Mordechai Menachem Eisenstein
(1867-1956), who held various communal positions in Jerusalem. He was the son-in-law of R.
Zalman Chaim Rivlin, head of the Vaad HaKlali.
Another signature on the title page (partially deleted).
Several glosses.
75, [1] leaves. 18.5 cm. Fair condition. Stains, including dampstains (several leaves with many
stains). Tears to several leaves, repaired with paper. Open tears to final leaf, affecting text,
repaired with paper. Worming to title page and other leaves, affecting text (significant worming
to leaves 52-53). Handwritten inscriptions. New leather binding.
Opening price: $300

19a

 .19ספר שאלות ותשובות מהר"י בן לב  -ונציה ,שס"ו  -חתימת רבי
אברהם מיוחס בעל "שדה הארץ"
ספר שאלות ותשובות מהר"י בן לב ,ספר רביעי ,עם חידושים ממסכת קדושין ומסכת
עבודה זרה .ונציה ,שס"ו [ .]1606דפוס זאניטו זאניטי .מהדורה שניה.
רישום בעלות בדף ב" :1/לה' הארץ ומלואה קניתי ספר זה מאלמנתו של הר"ע
אינריקיש ...אני הצעיר אברהם בכ"ר שמואל מיוחס" – זו כפי הנראה חתימת הגאון רבי
אברהם מיוחס (תנ"ו-תקכ"ט) ,בעל "שדה הארץ" ,מגדולי חכמי ירושלים ומרבותיו של
החיד"א .אחיו וחבר בית דינו של הראשון-לציון רבי רפאל מיוחס בעל "פרי האדמה".
גאון מופלג וצדיק נשגב ,נודע בחסידותו ומפורסם בגדלותו בחכמת הקבלה .מחכמי
ישיבת "בית יעקב – פיררה" ,מייסודו של בעל "אור החיים" הקדוש.
חתימות בדף השער" :חיים אלייא הלוי ס"ט" [יתכן שהוא רבי חיים אלייא הלוי
שהיה גבאי בירושלים בשנות התק"צ – ראה אסופות ,ט' ,עמ' קג]; "חיים ן' עזרה."...
עח ]4[ ,דף 19 .ס"מ בקירוב .מצב בינוני .כתמים .סימני עש רבים בדף השער ובדפים
נוספים ,עם פגיעות בטקסט ובמסגרת השער .קרעים חסרים .חיתוך דפים עם פגיעה
בכותרות הדפים במספר מקומות .הספר עבר שיקום מקצועי במילוי נייר .רישומים
בכתב-יד .כריכת עור חדשה.

פתיחה$400 :
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 מהדורה-  שע"ב, מנטובה-  ספר שלטי הגבורים.20
ראשונה
 הכהנים, חיבור מקיף בעניין בית המקדש,ספר שלטי הגבורים
 מאת רבי אברהם הרופא, כלי המקדש וכלי הזמר ועוד,והלויים
 דפוס אברהם.]1612  [שע"ב, מנטובה.)פורטלאונה (שער אריה
. ארבעה שערים. מהדורה ראשונה.משער אריה
 ואת כל,בספר מתאר המחבר בהרחבה את בית המקדש וכליו
, החלק המרכזי של הספר הוא החלק הראשון.סדרי העבודה בו
 ובו מחקר רחב היקף הנוגע לכל הצדדים,הכולל תשעים פרקים
 מחקר זה מבוסס על התנ"ך.החומריים של בית המקדש וכליו
, ובמקביל גם על מסורות עתיקות בקרב היהודים,ומקורות חז"ל
, וכן על ענפי המדע בן זמנו – הנדסה,המוסלמים והנוצרים
 בין היתר כולל חלק זה זיהויים. ועוד, כימיה, רפואה,אדריכלות
 זיהוי אבני החושן,בוטניים של סממני הקטורת ושמן המשחה
וסגולותיהן ומחקר מפורט על המוסיקה בבית המקדש (כולל
 כולל הספר, בנוסף.)מידע היסטורי על כלי נגינה וסגנונות מוסיקה
 המבוסס על,ניתוח בלשני והשוואתי של מילים בלשון הקודש
 ובמיוחד,שליטתו של המחבר בעשר שפות אירופאיות ושמיות
.ביוונית ובלטינית
.חתימות בדף הבטנה הקדמי ובדף השער
. ס"מ29.5 .קפו דף- קלב,]1[ ;קל- קכו,]1[ ;קכד- קו,]2[ ;יב; קג
 משוקמים, קרעים חסרים במספר דפים. כתמים.בינוני-מצב טוב
 קרע, קרע בדף השער עם פגיעה קלה במסגרת השער.במילוי נייר
 וקרעים עם פגיעה וחיסרון בטקסט בדף,חסר קטן בשולי השער
. עם פגיעות בטקסט, סימני עש. משוקמים במילוי נייר,האחרון
 עם קטעים, כריכת עור חדשה.יד-חותמות ורישומים בכתב
.מכריכת עור ישנה

$1200 :פתיחה

20

20. Shiltei HaGiborim – Mantua, 1612 – First Edition
Shiltei HaGiborim, comprehensive composition
pertaining to the Beit HaMikdash, the Kohanim and
Leviim, the Temple vessels, musical instruments and
more, by R. Avraham HaRofeh Portaleone. Mantua:
"Avraham MiShaar Aryeh" (Avraham Portaleone),
[1612]. First edition. Four title pages.
The principal part of the book (the first 90 chapters)
is a comprehensive study of the Holy Temple and its
vessels, based on the Bible and Chazal as well as on
ancient Jewish, Muslim and Christian traditions and
on contemporary science – architecture, medicine,
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chemistry and more.
Signatures on the front endpaper and title page.
12; 103; [2], 106-124; [1], 126-130; [1], 132-186 leaves.
29.5 cm. Good-fair condition. Stains. Open tears to
several leaves, repaired with paper. Tear to title page,
slightly affecting border; small marginal open tear
to title page; tears affecting text on final leaf, with
loss, repaired with paper. Worming, affecting text.
Stamps and handwritten inscriptions. New leather
binding, incorporating parts of old leather binding.
Opening price: $1200

19.
Responsa
Mahari
Ben Lev – Venice, 1606
– Signature of Rabbi
Avraham Meyuchas Author
of Sedeh HaAretz
Responsa Mahari Ben Lev,
book four, with novellae on
Tractates
Kiddushin
and
Avoda Zara. Venice: Zanetto
Zanetti, 1606. Second edition.
Ownership inscription of
Avraham son of R. Shmuel
Meyuchas on p. 2a – this is
presumably the signature
of R. Avraham Meyuchas
(1696-1769), author of Sedeh
HaAretz, leading Jerusalem
Torah scholar and rabbi of the
Chida.
Signatures on the title page.
78, [4] leaves. Approx. 19
cm. Fair condition. Stains.
Extensive worming to title
page and other leaves,
affecting text and title page
border. Open tears. Leaves
trimmed with damage to
headings in several places.
Book professionally restored
with paper. Handwritten
inscriptions. New leather
binding.
Opening price: $400

19b

Kabbalistic Books

ספרי קבלה
ראה עוד במדורים :ספרים עם הגהות ,דפוסי סלאוויטא ,ספרי הגר"א ותלמידיו ,ספרי חסידות וספרי חסידות חב"ד

 .21ספר עסיס רמונים  -קיצור ספר פרדס רמונים  -ונציה ,שס"א  -מהדורה ראשונה
ספר עסיס רמונים ,קיצור ספר "פרדס רימונים" לרמ"ק ,מאת תלמידו רבי שמואל גאליקו .ונציה[ ,שס"א  .]1601דפוס דניאל
זאניטי .מהדורה ראשונה.
המחבר ,רבי שמואל גאליקו ,מגדולי מקובלי צפת ,ומתלמידיו של רבי משה קורדובירו .כיהן ברבנות בערי איטליה – ונציה,
פירארה ומנטובה.
בספר שולבו הגהותיו של
רבי מרדכי דאטו ,אף הוא מתלמידי הרמ"ק (ראה :מיכאל וילנסקי ,מתוך כתבי יד ,XIV ,HUCA 1939 ,עמ' .)467-469
איורים קבליים שונים .בדף כג איור אילן הספירות.
רישומי בעלות בדף י" :1/למד'[רש] הג'[ביר] ג'י[ליבי] נתנאל לזבונה ס"ט"; "גואל אחרון מע' הגביר ג'י[ליבי] מאיר לזבונה ס"ט".
פו דף 19 .ס"מ בקירוב .מצב בינוני .כתמים רבים ,בהם כתמי רטיבות גדולים ,ובלאי .סימני עש ,עם פגיעות קלות במסגרת
השער ובטקסט .קרעים ,בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט ,משוקמים בחלקם בהדבקות נייר דבק .סימני הדבקת נייר
בשוליים הפנימיים של דף השער ובמספר מקומות נוספים .יתכן שהדפים הראשונים הושלמו מעותק אחר .כריכת עור חדשה,
עם פגמים.

פתיחה$600 :

21. Asis Rimonim – Summary of Pardes Rimonim – Venice, 1601 – First Edition
Asis Rimonim, summary of R. Moshe Cordovero's Pardes Rimonim, by his disciple R. Shmuel Gallico.
Venice: Daniel Zanetti, [1601]. First edition.
The author, R. Shmuel Gallico, was a leading kabbalist in Safed and disciple of R. Moshe Cordovero.
He served as rabbi of various Italian cities.
Various kabbalistic diagrams. Ilan Sefirot on leaf 23.
Ownership inscriptions on p. 10a.
86 leaves. Approx. 19 cm. Fair condition. Many stains, including large dampstains, and wear. Worming,
slightly affecting title page border and text. Tears, including open tears affecting text, repaired in part
with tape. Traces of paper repairs to inner margin of title page and in several other places. First leaves
possibly supplied from a different copy. New leather binding, with damage.
Opening price: $600

אוגוסט 2021

22

21

 .23ספר ילקוט ראובני  -פראג ,ת"כ  -מהדורה ראשונה

 .22ספר טעמי המצוות להרקנאטי  -באזל ,שמ"א -
"ההוגה בו יזכה לישועת הגאולה"

ספר ילקוט ראובני ,ילקוט ענייני קבלה ומוסר מספרים שונים,

ספר טעמי המצות ,טעמי מצות התורה ,באור קריאת שמע וכוונות

מאת רבי ראובן האשקי כ"ץ .פראג[ ,ת"כ  .]1660דפוס בני יעקב

התפילות על פי הקבלה ,מאת המקובל רבינו מנחם רקנאטי.

ב"ק .מהדורה ראשונה.

באזל[ ,שמ"א  .]1581דפוס אמברוסיאו פרוביניאו.

המחבר ,רבי ראובן האשקי כ"ץ (נפטר תל"ג) ,מקובל ודרשן,

המחבר ,רבי מנחם בן בנימין רקנאטי (ה'י'-ה'ע"א ,)1250-1310

מחכמי פראג .נכדו של רבי שלמה אפרים מלונטשיץ ,בעל

מראשוני המקובלים באיטליה .חיבורו המפורסם ביותר הוא ספר

"עוללות אפרים" ו"כלי יקר" .ספרו "ילקוט הראובני" מסודר לפי

פסקי הלכות ששימש מקור חשוב לפסיקת הלכה בדורות שאחריו,

נושאים בסדר האלף-בית ,ועל כל ערך מובאים ליקוטים מספר

ומובא בדברי הפוסקים כדוגמת הבית יוסף ,הש"ך והמגן אברהם.

הזוהר וספרי קבלה שונים ,ומספרים נוספים.

בראש הספר ובסופו דברי הקדמה וסיום מאת המביא לבית

חתימות וחותמות" :ישראל ליב ב"ר דוד ספר"; "הק' אברהם

הדפוס ,המקובל רבי יעקב לוצאטו .בסוף הספר לוח הרמזים

ב"ר עזריאל סגל שפירא פעיה"ק טבריא תוב"ב"; "קניתיו בטברי'

והסודות ,אשר כנראה נערך אף הוא על ידו .בשער הספר כותב

תובב"א אלטיר וועקסליר"" ,אלטר ברי"י וועקסליר בעיה"ק

המו"ל על חשיבות הספר ,ומסיים את דבריו" :ההוגה בו יזכה

צפת"ו"; ועוד.

לישועת הגאולה".

[ ]160דף (במקור ]162[ :דף .חסרים [ ]2דפים :דף [ ]158ודף

רישומים (חלקם דהויים) בדף השער" :אני הצעיר ישעיה בן ניסים

אחרון) 17.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים (כתמי רטיבות בדפים

כהן" ,"...זה ספר ישעיה יצ"ו".

האחרונים) .בלאי .קרעים ,בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט

מג ]5[ ,דף 20 .ס"מ בקירוב .מצב בינוני .דפים כהים .כתמים,

(כולל קרעים בדף השער עם פגיעות במסגרת השער ובטקסט),

בהם כתמי רטיבות כהים .סימני פטריה בדפים בודדים .בלאי.

משוקמים בחלקם בהדבקות נייר .סימני עש (במספר דפים סימני

קרעים חסרים (חלקם גדולים) במרבית הדפים (בעיקר בשוליים),

עש רבים) ,עם פגיעות קלות בטקסט ,משוקמים בחלקם בהדבקות

עם פגיעות בטקסט ,משוקמים במילוי נייר .קרע קטן עם פגיעה

נייר .חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט במספר דפים .חותמות

בטקסט בדף השער .סימני עש עם פגיעות בטקסט ,משוקמים

ורישומים בכתב-יד .כריכה ישנה ובלויה ,עם פגמים וסימני עש

במילוי נייר .רישומים בכתב-יד .כריכת עור חדשה.

בשדרה.

פתיחה$500 :

פתיחה$400 :
22

22. Taamei HaMitzvot by Rabbi Menachem Recanati – Basel, 1581 – "Whoever Studies it Will Merit
"the Salvation of Redemption
Browned leaves. Stains, including dark dampstains.
Mold stains to a few leaves. Wear. Open tears
(including some large tears) to most leaves (primarily
marginal), affecting text, repaired with paper. Minor
tear to title page, affecting text. Worming, affecting
text, repaired with paper. Handwritten inscriptions.
New leather binding.
Opening price: $500

Taamei HaMitzvot, reasons of the Torah
commandments, kabbalistic commentary on Kriyat
Shema and prayer kavanot, by the kabbalist R.
Menachem Recanati. Basel: Ambrosius Frobenius,
[1581].
The publisher describes the importance of the book
on the title page, concluding: "Whoever studies it
will merit the salvation of redemption".
Inscriptions on the title page (partly faded).
43, [5] leaves. Approx. 20 cm. Fair condition.

23a

ספרי קבלה
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23. Yalkut Reuveni – Prague, 1660 – First Edition
Yalkut Reuveni, compendium of kabbalistic and ethical
topics from various books, by R. Reuven Hoshke Katz.
Prague: Sons of Jacob Bak, [1660]. First edition.
The author, R. Reuven Hoshke Katz (d. 1673) was a kabbalist
and preacher, a Torah scholar of Prague. Grandson of R.
Shlomo Efraim of Lunschitz, author of Kli Yakar.
Signatures and stamps.
[160] leaves. Originally: [162] leaves. Lacking [2] leaves:
leaf [158] and final leaf. 17.5 cm. Fair condition. Stains
(dampstains to final leaves). Wear. Tears, including open
tears affecting text (tears to title page affecting border and
text), repaired in part with paper. Worming (extensive
worming to several leaves), slightly affecting text, repaired
in part with paper. Leaves trimmed with damage to text
in several places. Stamps and handwritten inscriptions.
Binding old and worn, with damage and worming to spine.
Opening price: $400
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 .24ספר יצירה  -קוריץ ,תקל"ט
ספר יצירה ,המיוחס לאברהם אבינו" ,עם פירוש מספיק נחמד ונעים" [מרבי משה הגולה מקיוב] ,הובא לדפוס ונערך ע"י רבי שמעון
אשכנזי ורבי שלמה מלוצק .קארעץ (קוריץ)[ ,תקל"ט .]1779
ספר יסוד בחכמת הקבלה ,מראשוני הספרים הקבליים שנדפסו 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 ,בקייב ובחצי האי קרים .בשנת רנ"ה גורשו היהודים מקייב ,ור' משה יצא לגולה,
ומכאן שמו "הגולה מקיוב" (ראה :חיד"א ,שם הגדולים ,מערכת ספרים ,אות ש ,סעיף מג; חיים ליברמן ,סיני ,סח ,עמ' קפב-קפז).
בדף [לא] ציור גלגל המזלות ,עם חודשי השנה וצירופי שמות קדושים ,כפי שמופיע בספר יצירה.
את הספר ערך הגה"ק רבי שלמה מלוצק (ת"ק-תקע"ג) ,תלמידו המובהק ושאר בשרו של המגיד ממזריטש ,בעל "דברת שלמה".
לו דף 18 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .סימני עש רבים ,עם פגיעות בטקסט בחלק מהדפים .כריכה חדשה.

פתיחה$300 :

-  תקמ"ה, שקלוב-  ספר חוקר ומקובל לרמח"ל.25
מהדורה ראשונה

, אביב"י:החיבור במהדורה שלפנינו (על חיבור זה וגלגוליו ראה

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 fact, 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. 18 cm. Fair condition. Stains and wear.
Significant worming, affecting text on some leaves.
New binding.

 כתבי,; בניהו49-54 ' עמ, תשל"ה, המעיין,מאמר הויכוח לרמח"ל

Opening price: $300

 מאת רבינו משה חיים, ויכוח על חכמת הקבלה,ספר חוקר ומקובל
. מהדורה ראשונה.]1785  [תקמ"ה, שקלוב.לוצאטו – הרמח"ל
 התבלט החיבור,במהלך הפולמוס הגדול על רמח"ל וכתביו
.שלפנינו כאחד מן החיבורים שמשך כנגדו את אש המחלוקת
הרמח"ל החל לכתבו לאחר שהושבע ע"י חכמי ונציה שלא
, החיבור.לעסוק בחיבורים הנכתבים באמצעות מגיד מהשמים
 נועד להגן על חכמת הקבלה מפני,"שמכונה אף "מאמר הויכוח
, והוא בנוי בצורה של דיאלוג בין חוקר למקובל,המתנגדים לה
 הרמח"ל.כשהמקובל מבאר לחוקר את עיקרי חכמת הקבלה
 ואף קיבל על כך הסכמות מרבו,ביקש להדפיס את הספר
 ממחותנו רבי דוד פינצי רבה של מנטובה,רבי ישעיה באסאן
 אך עורר עליו את,ומהמקובל רבי אביעד שר שלום באזילה
 והם,)חמתם של רבני ונציה (שעמדו בראש המתנגדים לרמח"ל
, רבו של הרמח"ל.דרשו לראות את הספר ולעכב את פרסומו
 מחשש, השתדל להניעו מלהדפיס את הספר,רבי ישעיה באסאן
 לבסוף לא נדפס החיבור בחיי הרמח"ל.שהדבר יעמוד לו לרועץ
 מחוגו של הרמח"ל יצאו כמה העתקות של.יד-והוא נותר בכתב
 ומאחת הגרסאות נדפס לראשונה, עם שינויים ביניהן,החיבור

.)149-158 ' עמ,הקבלה שלרמח"ל
 סימני עש וקרעים חסרים. כתמים. מצב בינוני. ס"מ17.5 .כז דף
 משוקמים, עם פגיעה בטקסט ובמסגרת השער,בדף השער
, עם פגיעה בטקסט, סימני עש בדפי הספר.בהשלמת נייר
. כריכה חדשה.משוקמים בהשלמת נייר

25

$400 :פתיחה

25. Choker UMekubal by the Ramchal – Shklow, 1785 – First Edition
Choker UMekubal, dialogue on kabbalah, by R.
Moshe Chaim Luzzatto – the Ramchal. Shklow,
[1785]. First edition.
During the course of the great polemic surrounding
the Ramchal and his writings, this work stood out
as one of the works which drew fierce opposition.
This work, also known as Maamar HaVikuach,
was intended to defend the study of kabbalah,
and it is written in the form of a dialogue between
a rationalist and a kabbalist, during the course of
which the kabbalist explains to the rationalist the
fundamental principles of kabbalah. Ultimately, this

ספרי קבלה

25

24. Sefer Yetzirah – Korets, 1779

book was not printed in the lifetime of the Ramchal,
and it remained in manuscript. Several transcripts
of this work were produced by the Ramchal's
fellowship, with textual variations between them,
and this present, first edition was published based
on one of them.
27 leaves. 17.5 cm. Fair condition. Stains. Worming
and open tears to title page, affecting text and border,
repaired with paper. Worming to other leaves,
affecting text, repaired with paper. New binding.
Opening price: $400

 .26ספר תיקוני הזוהר  -עותק החיד"א  -עותק יחיד
במינו שנדפס במיוחד עבור החיד"א בדפוס קאשטילו
וסעדון בליוורנו ,תקמ"ט  -הגהות בכתב יד

26. Tikunei HaZohar of the Chida – Unique
Copy Made Especially for the Chida, Printed
– by Castello and Saadon in Livorno, 1789
Handwritten Glosses

רבי משה זכות – הרמ"ז .ליוורנו[ ,תקמ"ט  .]1789דפוס קאשטילו

Tikunei HaZohar, by R. Shimon Bar Yochai, with
the commentary of R. Moshe Zacuto – the Remez.
Livorno: Castello and Saadon, [1789]. First edition to
include the commentary of the Remez.
Unique copy printed especially for the Chida, by his
disciples and associates, Torah scholars of Livorno,
who were involved in the publication of this edition:
the publishers – R. Yaakov Nunes Vais (rabbi of
Livorno) and R. Avraham Alnakar (who inserted
fourteen of his piyyutim in this edition), and the
printers – the partners R. Avraham Yitzchak Castello
and R. Eliezer Saadon (most of the works of the
Chida were printed in their press).
The title page features a special inscription: "Printed
for the outstanding Torah scholar… R. Chaim Yosef
David Azulai…". The inscription was included in
the present copy only. Other copies of this edition
feature a decorative element instead.
Inscriptions on the title page. Several glosses in
Sephardic script on p. 73b (somewhat resembling the
handwriting of the Chida). Several brief glosses on
other leaves.
[4], 166 leaves. 22 cm. Good condition. Stains,
including dampstains and dark stains. Damage and
extensive worming, affecting text in several places,
professionally restored with paper. New binding.

ספר תיקוני הזהר ,שחבר התנא רבי שמעון בר יוחאי ,עם פירוש
וסעדון .במהדורה זו נדפס לראשונה פירוש הרמ"ז.
עותק יחיד במינו שנדפס במיוחד עבור החיד"א ,על ידי תלמידיו
ומקורביו ,חכמי ליוורנו ,שעסקו בהוצאת מהדורה זו :המו"לים
– רבי יעקב נוניס ואיס [רבה של ליוורנו] ורבי אברהם אלנקאר
[ששילב במהדורה זו ארבעה עשר מפיוטיו] ,והמדפיסים –
השותפים רבי אברהם יצחק קאשטילו ורבי אליעזר סעדון [בדפוס
זה הדפיס החיד"א את רוב ספריו].
בעמוד השער נדפסה כתובת מיוחדת" :נדפס לשם גדול מרבן,
הרב המופלא וכבוד ה' מלא כמוהר"ר חיים יוסף דוד אזולאי נר"ו,
הי"ו הי"ה בעזרו" .כתובת זו מופיעה רק בעותק שלפנינו .בשאר
העותקים הרגילים מופיע במקום זאת במרכז השער קישוט פרחוני
(ידוע לנו על עותק ייחודי אחר שנדפס עם כתובת הקדשה" ,לשם
הגביר ...אברהם פרנקיטי ."...על מנהג מדפיסים להדפיס טפסים
מיוחדים עבור גבירים או אישים חשובים ,ראה ברשימתו של הרב
אבישי אלבוים ,בבלוג 'עם הספר' ,מתאריך  29בינואר .)2014
בראשית שנת תקל"ט ,עם סיום שליחותו השניה ,התיישב
החיד"א בליוורנו .בליוורנו נשאר עד פטירתו ובה עסק בלימוד
והרבצת תורה ,בכתיבה ובהדפסת ספריו .על אף הפצרות חוזרות
ונשנות סירב לשמש כרב הקהילה ,ועם זאת נחשב לגדול חכמי
העיר .כל רבני ליוורנו היו נשמעים אליו ושאלות חשובות ובעיות

26a

סביב החיד"א התקבץ בליוורנו חוג של תלמידי חכמים ,וכן ידוע

החיד"א .התפרסם במחזור "זכור לאברהם" שהדפיס בליוורנו

כי החיד"א ייסד בעיר חברה בשם "חדשים לבקרים" .פרופ' מאיר

בעזרת ובהדרכת החיד"א] .גם רבי אליעזר סעדון ,מתלמידי

בניהו (בספרו על החיד"א ,עמ' סז) מעלה השערה שמלבד זאת

החכמים הצעירים בליוורנו ,היה מקורב מאד אל החיד"א והדפיס

הקים החיד"א בליוורנו גם חבורה נסתרת של חכמים יחידי

את רוב חיבוריו בבית הדפוס שלו (תחילה עם שותפו רבי אברהם

סגולה שדבקו בדרכי-חסידות באורח הקבלה והגיעו לדרגה

יצחק קאשטילו ,ולאחר פטירת האחרון נותר בית הדפוס בבעלותו

גבוהה בידיעת התורה ובחכמת הנסתר ,אולי מעין המשך של

בלבד).

חברת "אהבת שלום" בירושלים .עם החבורה המקורבת לחיד"א

רישום בשער" :מקנת כסף מאת הגביר החכם המרומם רצ"ו כמה"ו

בליוורנו נמנו חכמי המקום ,שהתקבצו סביבו והתייחסו אליו

ש"ט [שם טוב] בכ"ר רפאל הלוי נר"ו" ,ורישום נוסף" :מקנת כספו

בהערצה כרבם .ביניהם היו גם השותפים בהוצאת מהדורת

של הגביר הכ"ח לבו" .בדף עג 2/מספר הגהות בכתיבה ספרדית

תיקוני הזוהר שלפנינו ,וניתן לשער כי רוחו של החיד"א ריחפה

[דומה מעט לכתב ידו של החיד"א] .מספר הגהות קצרות בדפים

מעל הוצאה זו .המו"לים של מהדורה זו :רבי יעקב נוניס ואיס

נוספים.

[רבה של ליוורנו ,מזכיר את החיד"א ואת חיבוריו בכל סימן

[ ,]4קסו דף 22 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ,בהם כתמי רטיבות

בספרו ,בהערצת תלמיד לרבו ,והחיד"א מצדו מכנהו" :אהובינו

וכתמים כהים .פגמים וסימני עש רבים ,עם פגיעה בטקסט במספר

יקירנו החכם השלם והכולל ]"...ורבי אברהם אלנקאר [רב

מקומות ,שוקמו כולם באופן מקצועי במילוי נייר .כריכה חדשה.

ומקובל ,מחכמי פאס ,השתקע בליוורנו והיה למקורבו של

פתיחה$2000 :

בחיי הקהילה נחתכו על פיו.

Opening price: $2000
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Books Printed in Russia-Poland – Slavita,
Zhitomir and Elsewhere

דפוסי סלאוויטא וז'יטומיר ,ודפוסי רוסיה-פולין
ראה עוד במדורים :ספרי חסידות וספרי חסידות חב"ד

 .27ספר חסד לאברהם  -סלאוויטא ,תקנ"ד  -מהספרים הראשונים שנדפסו ע"י רבי משה
שפירא רבה של סלאוויטא
ספר חסד לאברהם ,מאת המקובל רבי אברהם אזולאי .סלאוויטא[ ,תקנ"ד  .]1794מהספרים הראשונים שנדפסו
ע"י רבי משה שפירא רבה של סלאוויטא (בנו של רבי פנחס מקוריץ) .הסכמות גדולי החסידות רבי יעקב שמשון
משפיטובקה ורבי אריה ליב מוואלטשיסק.
ספר קבלה זה נחשב מאד אצל גדולי החסידות ומובא רבות בספרי ראשוני החסידות" .ושמעתי מפי מגידי אמת
אשר כ"ק אדמו"ר הזקן נבג"ם בעל המחבר שו"ע וספר התניא ציוה לקרות בחיבוריו היקרים" (מהסכמת רבי
שמעון מנשה חייקין לפירושו של המחבר למסכת אבות שנדפס בתר"ע).
המחבר ,רבי אברהם אזולאי (ש"ל-ת"ד) נולד בפאס שבמרוקו .עלה לארץ ישראל ודר בחברון .בשנת שע"ט נמלט
לעזה מחמת מגיפה ,שם חיבר את ספרו זה בחמשה שבועות בלבד .הספר ברובו הוא ליקוט ועריכה של תורת
הרמ"ק שבאותם ימים היתה עדיין בכתבי-יד ,ומיעוטו מכתבי האר"י .הספר נדפס לראשונה בשנת תמ"ה בשני
דפוסים במקביל ,באמשטרדם ובזולצבאך ,ובשנית בסלאוויטא בשנת תקנ"ד.
חתימות בדף השער ובדף השני" :הק' נחום במהר"ר אברהם מנחם מענדיל."...
[ ,]6פז; ח ,ח-יא ,יא-לד ]1[ ,דף 20 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות גדולים .בלאי וקרעים קטנים
בשולי הדפים הראשונים .סימני עש במספר דפים ,עם פגיעות קלות בטקסט .חותמת ורישומים בכתב-יד .כריכה
חדשה.

פתיחה$700 :

27. Chesed L'Avraham – Slavita, 1794 – One of the First Books Printed by R. Moshe
Shapira Rabbi of Slavita
Chesed L'Avraham, by the kabbalist R. Avraham Azulai. Slavita, [1794]. One of the first
books printed by R. Moshe Shapira Rabbi of Slavita (son of R. Pinchas of Korets).
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.
Signatures on the title page and second leaf.
[6], 87; 8, 8-11, 11-34, [1] leaves. 20 cm. Good-fair condition. Stains, including large dampstains.
Marginal wear and minor tears to first leaves. Worming to several leaves, slightly affecting
text. Stamps and handwritten inscriptions. New binding.
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Opening price: $700
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 .28סידור האר"י "קול יעקב"  -מהדורה ראשונה
 סלאוויטא ,תקס"ד  -הסידור שגדולי צדיקיהחסידות קבעו בו את תפילתם

– 28. Arizal Siddur Kol Yaakov – First Edition
Slavita, 1804 – Siddur Chassidic Leaders Prayed
from Regularly

סידור האר"י "קול יעקב" ,חלק ראשון ,תפלות לימות

Arizal Siddur Kol Yaakov, Part I – weekday prayers,
and Part II – prayers for Shabbat and festivals,
with homilies and the kavanot of the Arizal, by the
kabbalist R. Yaakov Koppel Lifshitz of Mezeritch.
[Slavita]: R. Dov Ber Segal and R. Dov Ber son of R.
Pesach, [1804]. First edition.
The Kol Yaakov siddur with commentaries,
kavanot, laws and customs based on kabbalah, was
particularly cherished by foremost Chassidic leaders.
Many of them prayed regularly from this siddur,
retaining it continually on their table.
The Baal Shem Tov reputedly expressed much
affection and veneration for this siddur.
R. Yaakov Koppel's books 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.
[6], 156; 134, 146-153, 155-188. 19.5 cm. Partially
printed on bluish paper. Fair condition. Stains, wear
and signs of usage. Dampstains. Worming, primarily
to first and final leaves. Large tears to title page,
affecting text with some loss, repaired with paper
and replaced in photocopy. Tears and damage to
first three leaves following title page, in other places
in middle of book and to final leaves, affecting text,
repaired with paper. Margins trimmed close to text,
affecting headings of some leaves. New leather
binding.

החול ,וחלק שני ,תפלות לשבתות ומועדים ,עם דרושים
וכוונות האר"י ,מאת המקובל רבי יעקב קאפיל ליפשיץ
ממזריטש[ .סלאוויטא ,תקס"ד  .]1804מהדורה ראשונה.
דפוס רבי דוב בער סג"ל ורבי דוב בער ב"ר פסח.
סידור "קול יעקב" ,עם ביאורים וכוונות התפילה ודינים
והנהגות על דרך הקבלה ,היה חביב מאד על גדולי
החסידות .רבים מהם קבעו בסידור זה את תפילתם ,והוא
לא מש מעל שולחנם ,ביניהם :המגיד מקוז'ניץ ,המגיד רבי
מרדכי מטשרנוביל ,ה"ערבי נחל" ,רבי אברהם מטשכנוב.
חלקם אף כתבו הגהות בגליונות הסידור .בהסכמת ר'
אשר צבי מאוסטרהא על הסידור נכתב" :מפי השמועה
שמעתי שהסידור הזה ראה הנשר הגדול קדוש עליון מ"ו
הבעש"ט נבג"מ וישר בעיניו".
המקובל רבי יעקב קאפיל ממזריטש הוא גם מחברו של
ספר הקבלה "שערי גן עדן" (קוריץ ,תקס"ג) .בשער ספרו
"שערי גן עדן" נכתב "כפי אשר נשמע מפי דובר צדק
ואמת ,שבהיות ...הבעש"ט ז"ל בקהילות קודש הנ"ל
הובאו לפניו ...סידור התפלה אשר חיבר ,וקרא בהם פה
הקדוש הנ"ל שתים ושלש דלתות ,וחיבקם ונישקם ,ולקח
דברי קודש הנ"ל וישם מראשותיו ...ונענע בראשו אשרי
העם שלו ככה ."...חכמי מזריטש כותבים שם בהסכמתם:
"כולם יודעים שהכתבים של המחבר הנ"ל היה למראה
עיניו של הבעש"ט זללה"ה ,ועצר כח לדבק בזרועותיו
הכתבים של המחבר ."...רבי לוי יצחק מברדיטשוב כותב
שם בהסכמתו על המחבר" :וכבר נודע ביהודא ובישראל
גדול שמו ,שהיה מקובל נאמן ,ושכל דבריו נאמרו ברוח
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הקודש".
ספרי רבי יעקב קאפיל הם ליקוט ,עיבוד ועריכה מחדש של כתבי הרמ"ק ,רבי חיים ויטאל ,ורבי ישראל סרוג ,בתוספת חידושיו שלו.
[ ,]6קנו; קלד ,קמו-קנג ,קנה-קפח דף 19.5 .ס"מ .חלק מהדפים בצבע כחלחל .מצב בינוני .כתמים ,בלאי וסימני שימוש .כתמי רטיבות .נזקי
עש ,בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים .קרעים גדולים בדף השער ,עם חיסרון ופגיעה בטקסט ,משוקמים במילוי נייר ומשוחזרים בצילום.
קרעים ופגמים משוקמים בהדבקות ובמילוי נייר בשלושת הדפים הראשונים שלאחר השער ,במקומות נוספים באמצע הספר ובדפים
האחרונים ,עם פגיעות בטקסט .חיתוך דפים על גבול הטקסט ,עם פגיעה בכותרות חלק מהדפים .כריכת עור חדשה.

פתיחה$3000 :

אוגוסט 2021
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Opening price: $3000

 .29תלמוד בבלי ,מסכת ברכות  -סלאוויטא ,תקצ"ה -
הסכמות ומכתבים בפולמוס מדפיסי סלאוויטא-ווילנא

29. Babylonian Talmud, Tractate Berachot – Slavita,
1835 – Approbations and Letters Relating to the
Slavita-Vilna Polemic

(ופירושיהם "מעדני יום טוב" ו"דברי חמודות") ,מהרש"א ,מהר"ם והגהות

Babylonian Talmud – Tractate Berachot, and Mishnayot
Order Zera'im, with Laws of the Rosh (and its commentaries
Maadanei Yom Tov and Divrei Chamudot), the Maharsha,
the Maharam and the Chochmat Shlomo glosses by the
Maharshal, and the Rambam's commentary on Mishnayot.
]Slavita: [R. Moshe Shapira Rabbi of Slavita and his son
Rebbe Shmuel Avraham Shapira, 1835.
This Talmud volume was printed at the height of the
polemic between the printers of Slavita and those of Vilna,
and it is one of the last volumes printed in the Slavita
printing press before its tragic closure. This volume is
part of the fourth edition of the Slavita Talmud, of which
only the printing of Tractates Berachot, Shabbat and
Eruvin were completed (in the middle of the printing of
Tractate Pesachim, the press was shut down by the Russian
authorities, due to the infamous libel).
The volume begins with 39 letters and approbations from
leading rabbis of the generation who supported the Slavita
printers. These letters and approbations contain much
exclusive and valuable information on the development of
the famous polemic, in which some two hundred rabbis of
that generation were involved.
In response to the rumors propagated by the Vilna printers
that rabbis excommunicated anyone who buys the Slavita
Talmud, the approbations in the Eruvin volume contain
many blessings for those who purchase this Talmud
edition, including blessings for "sons, life and sustenance".
Incomplete copy. [4], 1-4, 6-17, 22-25, 18-21, 26-34, 46-54, 57104, 108-124; 13, [1], 68 leaves. Lacking 17 leaves: first title
page, leaves 5, 35-45, 55-56, 105-107. Misfoliation, leaves 2225 bound out of sequence. Separate title page for Mishnayot
Zera'im. 36 cm. Fair condition. Stains, including dampstains
and dark stains (some leaves with many stains). Wear. Tears,
including open tears affecting text, repaired in part with
paper. Large open tears to several leaves, with significant
damage to text, repaired in part with paper. Worming,
affecting text, repaired in part with paper. Margins trimmed
with damage to text in several places. Lower margins
of several leaves cropped, affecting text. Stamps and
handwritten inscriptions. New binding.

תלמוד בבלי ,מסכת ברכות ,ומשניות סדר זרעים ,עם פסקי הרא"ש
"חכמת שלמה" למהרש"ל ,ופירוש המשניות להרמב"ם .סלאוויטא,
תקצ"ה  .1835דפוס [רבי משה שפירא אב"ד סלאוויטא ,ובנו] האדמו"ר
רבי שמואל אברהם שפירא.
הסכמות גדולי החסידות :רבי מרדכי מטשרנוביל ,רבי ישראל מרוז'ין,
רבי יעקב אריה ליב שפירא מקאוועל [בנו של רבי מרדכי מנשכיז] ,רבי
יצחק מאיר מזינקוב [בנו של ה"אוהב ישראל" מאפטא] ורבי ברוך מרדכי
אטינגר אב"ד באברויסק [מחשובי תלמידי בעל התניא].
כרך התלמוד שלפנינו נדפס בשיאו של הפולמוס המפורסם בין מדפיסי
סלאוויטא למדפיסי ווילנא ,והוא מהספרים האחרונים שנדפסו בבית
הדפוס בסלאוויטא לפני סגירתו הטראגית .הכרך שלפנינו הוא מתוך
המהדורה הרביעית של ש"ס סלאוויטא ,שבמסגרתה הספיקו להשלים
רק את מסכתות ברכות ,שבת ועירובין (בית הדפוס נסגר על ידי השלטון
הרוסי באמצע הדפסת מסכת פסחים ,בעקבות העלילה המפורסמת) .על
המסכתות הבודדות שנדפסו במהדורה זו ,כותב ררנ"נ רבינוביץ בספרו
"מאמר על הדפסת התלמוד" ,עמ' קלח" :הדפוס הוא נעים ואין ערך ליופיו".
בתחילת הכרך נדפס מאמר מאת המדפיס ,האדמו"ר רבי אברהם שמואל
שפירא מסלאוויטא ,בו הוא מגולל מנקודת מבטו את תחילת הפולמוס עם
מדפיסי ווילנא .כן נדפסו בתחילת הכרך  39מכתבים והסכמות מגדולי הדור
שעמדו לצדם של מדפיסי סלאוויטא ,בהם :רבי אברהם אבלי פאסוועלער
מווילנא ,ה"ישועות יעקב" מלבוב ובנו רבי מרדכי זאב אורנשטיין.
במכתבים ובהסכמות נמצא מידע רב ,בלעדי ויקר ערך ,על התפתחות
הפולמוס המפורסם ,בו היו מעורבים כמאתיים מרבני הדור ההוא.
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באחד משלבי הפולמוס ,הפיצו מדפיסי ווילנא שמועה שהרבנים העומדים לצדם הטילו איסור ושמתא על אלו הרוכשים את הש"ס
הנדפס בסלאוויטא .לאור זאת ביקשו המדפיסים מסלאוויטא מהרבנים שעמדו לצדם שיבטלו את האיסור .על כך נענו להם הרבנים
והאדמו"רים במכתבים חדשים ונוספים שנדפסו בתחילת מסכת עירובין (ראה פריט הבא) .לדבריהם ,לא רק שאין שום איסור ,אלא
אדרבה ,הם משפיעים שפע ברכות ,גשמיות ורוחניות ,לכל אלו שיקנו את כרכי הש"ס מסלאוויטא של מהדורה זו:
"הקונים ...יתברכו בכל טוב ,ויזכו לראות בנים וב[ני] ב[נים] חיים וקימים ,עוסקים בתורתינו הקדושה ...חיים ושלום וכל טוב
בהרווחה לעבודתו ית[ברך] וית[עלה]" ("השרף ממוגלניצה"); "וכל הקרב קרב לקנות ש"ס ההוא ממדפיסי סלאוויטא יתברך בגודש
ברכה ...בני חיי ומזוני וכל טוב" (בעל "אריה דבי עילאי"); "הממלאים ידם לה' לקנות ספרי הש"ס דק"ק סלאוויטא ...יתברכו בברכת
טוב ,ישאו ברכה מאת ה' מן השמים ...ובברכת ה' יעשירו ,ויזכו ללמוד ולראות בנים ובני בנים לומדי תורת ה' בהרחבה" (האדמו"ר
רבי שרגא פייבל מגריצא); "כל חכם לב יקח מצוה להעיר אוזן בלימודים ,לקנות מספרי הש"ס מסלאוויטא ...וההוגים בש"ס
המוכשרין כאמור ,והקוני'[ם] אותם ,יזכו לאור התורה שיאירו עיניהם" (רבי אריה ליב הורוויץ אב"ד סטניסלב).
עותק חסר ,]4[ .א-ד ,ו-יז ,כב-כה ,יח-כא ,כו-לד ,מו-נד ,נז-קד ,קח-קכד; יג ,]1[ ,סח דף .חסרים  17דפים :דף השער הראשון ,ה ,לה-
מה ,נה-נו ,קה-קז .מספור דפים משובש ,דפים כב-כה נכרכו שלא במקומם .שער נפרד למשניות זרעים 36 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים,
בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים (בחלק מהדפים כתמים רבים) .בלאי .קרעים ,בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט ,משוקמים
בחלקם בהדבקות נייר .במספר דפים קרעים חסרים גדולים עם פגיעה משמעותית בטקסט ,משוקמים בהדבקה ומילוי נייר .סימני
עש ,עם פגיעות בטקסט ,משוקמים בחלקם במילוי נייר .חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט במספר דפים .מספר דפים קצוצים בשוליהם
התחתונים ,עם פגיעות בטקסט .חותמות ורישומים בכתב-יד .כריכה חדשה.

פתיחה$500 :

Opening price: $500
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 .30תלמוד בבלי ,מסכת עירובין  -סלאוויטא ,תקצ"ו
 המסכת האחרונה שנדפסה בסלאוויטא  -הסכמותומכתבים בפולמוס מדפיסי סלאוויטא-ווילנא  -ברכות "בני
חיי ומזוני" לקונים ,מאת גדולי החסידות

30. Babylonian Talmud, Tractate Eruvin – Slavita,
1836 – Last Tractate Printed in Slavita – Approbations
and Letters Relating to the Slavita-Vilna Polemic
– Blessings of "Sons, Life and Sustenance" for the
Buyers, from Chassidic Leaders

להרמב"ם ומהרש"א .סלאוויטא ,תקצ"ו  .1836דפוס [רבי משה שפירא

Babylonian Talmud, Tractate Eruvin, with the commentary
of the Rosh, the Rambam's commentary on Mishnayot and
the Maharsha. Slavita, [R. Moshe Shapira Rabbi of Slavita,
and son] R. Shmuel Avraham Shapira, 1836.
This Talmud volume was printed in autumn 1836, at the
height of the polemic between the printers of Slavita and
those of Vilna, and it is the last volume of this edition to
be printed. It is also one of the last volumes printed in
the Slavita printing press before its tragic closure. This
volume is part of the fourth edition of the Slavita Talmud,
of which only the printing of Tractates Berachot, Shabbat
and Eruvin were completed (in the middle of the printing
of Tractate Pesachim, the press was shut down by the
Russian authorities, following the infamous libel).
23 letters and approbations are featured at the beginning
of the volume, from leading rabbis of the generation
who supported the Slavita printers. These letters and
approbations contain much exclusive and valuable
information on the development of the famous polemic, in
which some two hundred rabbis of that generation were
involved.
In response to the rumors propagated by the Vilna printers
that rabbis excommunicated anyone who buys the Slavita
Talmud, the approbations in the present volume contain
many blessings for those who purchase this edition,
including blessings for "sons, life and sustenance".
[3], 2-117, 117-132; 14 leaves. Lacking 5 leaves: first title
page and four final leaves (15-17, [1] leaves). 36 cm. Fair
condition. Stains, including large dampstains and traces
of past dampness, with mold stains. Wax stains. Many
open tears, repaired in part with paper. Large open tears
to title page and other leaves, affecting text, repaired with
paper. Worming, affecting text. Stamps. Handwritten
inscriptions. New binding.

תלמוד בבלי ,מסכת עירובין ,עם פירוש הרא"ש ,פירוש המשניות
אב"ד סלאוויטא ,ובנו] רבי שמואל אברהם שפירא.
כרך התלמוד שלפנינו נדפס בסוף שנת תקצ"ו ,בשיאו של הפולמוס
המפורסם בין מדפיסי סלאוויטא למדפיסי ווילנא ,והוא הכרך האחרון
שנדפס ממהדורה זו ,ומהספרים האחרונים שנדפסו בבית הדפוס
בסלאוויטא לפני סגירתו הטראגית .הכרך הוא מתוך המהדורה
הרביעית של ש"ס סלאוויטא ,שבמסגרתה הספיקו להשלים רק את
מסכתות ברכות ,שבת ועירובין (באמצע הדפסת מסכת פסחים נסגר
בית הדפוס על-ידי השלטון הרוסי ,עקב העלילה המפורסמת).
בתחילת הכרך נדפסו  23מכתבים והסכמות מגדולי הדור שעמדו
לצדם של מדפיסי סלאוויטא ,בהם :רבי אלעזר לעוו – בעל "שמן רקח",
רבי אברהם אבלי פאסוועלער אב"ד ווילנא ,רבי יעקב אורנשטיין אב"ד
לבוב – בעל ה"ישועות יעקב" ,רבי שלמה קלוגר אב"ד ברודי; וכן גדולי
החסידות הפולנית – האדמו"רים רבי יצחק מוורקא ,רבי שרגא פייבל
מגריצא ,רבי חיים מאיר יחיאל ממוגלניצא ("השרף ממוגלניצא"); וכן
רבי אריה ליב ליפשיץ מווישניצא – מחבר שו"ת "אריה דבי עילאי"
(חתנו של בעל ה"ישמח משה" וחותנו של האדמו"ר משיניווא) ,ורבי
אייזיק מהאמיל ,מגדולי תלמידיו של האדמו"ר הזקן מלאדי.
במכתבים ובהסכמות נמצא מידע בלעדי רב ויקר ערך על התפתחות
הפולמוס המפורסם בו היו מעורבים כמאתיים מרבני הדור ההוא.
באחד משלבי הפולמוס הפיצו מדפיסי ווילנא שמועה ,שהרבנים
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העומדים לצדם הטילו איסור ושמתא על אלו שיקנו את הש"ס
הנדפס בסלאוויטא .לאור זאת ביקשו המדפיסים מסלאוויטא מהרבנים שעמדו לצדם שיבטלו את האיסור .על כך נענו להם הרבנים
והאדמו"רים במכתביהם שנדפסו בתחילת הכרך .לדבריהם ,לא רק שאין שום איסור ,אלא אדרבה ,הם משפיעים שפע ברכות,
גשמיות ורוחניות ,לכל אלו שיקנו את כרכי הש"ס מסלאוויטא:
"הקונים ...יתברכו בכל טוב ,ויזכו לראות בנים וב[ני] ב[נים] חיים וקימים ,עוסקים בתורתינו הקדושה ...חיים ושלום וכל טוב בהרווחה
לעבודתו ית[ברך] וית[עלה]" ("השרף ממוגלניצא"); "וכל הקרב קרב לקנות ש"ס ההוא ממדפיסי סלאוויטא יתברך בגודש ברכה ...בני
חיי ומזוני וכל טוב" (בעל "אריה דבי עילאי"); "הממלאים ידם לה' לקנות ספרי הש"ס דק"ק סלאוויטא ...יתברכו בברכת טוב ,ישאו
ברכה מאת ה' מן השמים ...ובברכת ה' יעשירו ,ויזכו ללמוד ולראות בנים ובני בנים לומדי תורת ה' בהרחבה" (האדמו"ר רבי שרגא
פייבל מגריצא); "כל חכם לב יקח מצוה להעיר אוזן בלימודים ,לקנות מספרי הש"ס מסלאוויטא ...וההוגים בש"ס המוכשרין כאמור,
והקוני'[ם] אותם ,יזכו לאור התורה שיאירו עיניהם" (רבי אריה ליב הורוויץ אב"ד סטניסלב).
[ ,]3ב-קיז ,קיז-קלב; יד דף .חסרים  5דפים :דף השער הראשון וארבעת הדפים האחרונים (טו-יז ]1[ ,דף) 36 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים,
בהם כתמי ועקבות רטיבות גדולים ,עם סימני עובש .כתמי שעווה .קרעים חסרים רבים ,חלקם משוקמים במילוי נייר .בדף השער
ובדפים נוספים קרעים חסרים גדולים עם פגיעות בטקסט ,משוקמים במילוי נייר .סימני עש ,עם פגיעות בטקסט .חותמות (בהן
חותמות "בית המדרש הגדול דק"ק מעזריטש") .רישומים בכתב-יד .כריכה חדשה.

פתיחה$700 :
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Opening price: $700

 .31חמישה חומשי תורה  -סלאוויטא ,תקע"ו -
עותקים פגומים וחסרים

 .32ספר חסידים  -ז'יטומיר,
תרי"ז
יהודה

חמישה חומשי תורה ,עם פירוש רש"י ,תרגום אונקלוס

ספר

ופירוש בעל הטורים[ .סלאוויטא ,תקע"ו  .]1816דפוס רבי

החסיד ,עם פירוש מאת רבי דוד

החסידים,

מאת

רבי

משה שפירא .חמישה כרכים .חלק מנוסח השערים נדפס בדיו

אפטרוד ופירוש ברית עולם מהחיד"א.

אדומה (מופיעים שערים בכרך ויקרא ודברים בלבד).

ז'יטומיר ,תרי"ז  .1857דפוס רבי חנינא

חתימות בכתיבה ספרדית בדפי השער של חלקים ויקרא ודברים:

ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא ,נכדי

"הצעיר יעקב יוסף סומין[?]" .הגהות בודדות בחלק בראשית.

הרב מסלאוויטא.

עותקים פגומים וחסרים (בהתחלה ,באמצע ובסוף) .חמישה

רישומים בדף השער .רישום בדף

כרכים .בראשית :ט-רי ,ריב-רמב דף .שמות :ג-מו ,מט-ריד,

האחרון..." :זה הספר חסידים בקארלין

ריז-רכ ,רכה-רכח; כט דף .ויקרא :קסב ,קסה-קסז דף .חסרים 7

שייך להקלויז של החסידים בקארלין".

דפים (קסג-קסד ,קסח-קעב) .במדבר :ט-סז ,סט-קעג ,קפג-קפד

חותמות בדפי הספר ובדפי הבטנה של

דף .דברים :ז ,ט-כו ,כח-לא ,לג-קע; י דף.

"אוצר הספרים דישיבת אור התורה

 18ס"מ בקירוב .מצב בינוני עד בינוני-גרוע .כתמים רבים .בלאי

דבריסק" בוושינגטון.

רב וקמטים .קרעים חסרים בדפים רבים ,עם פגיעות בטקסט

קמד דף 22.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני.

(שיקומים בהדבקות נייר במספר דפים) .סימני עש עם פגיעות

כתמים (בחלק מהדפים כתמים רבים),

בטקסט (באחד מהכרכים סימני עש קשים) .דפים מנותקים.

ובלאי .רישומים בכתב-יד .חותמות.

רישומים בכתב-יד .ללא כריכות.

טפסים מודפסים ברוסית (ממולאים

מהדורה זו לא נרשמה במפעל הביבליוגרפיה .בקטלוג הספריה

בכתב-יד) נכרכו כדפי הבטנה של

הלאומית נרשם כרך ויקרא בלבד .מספרם המדויק של הדפים

הספר .כריכת עור מקורית ,בלויה

החסרים ביתר הכרכים אינו ידוע לנו.

ופגומה; צדה הקדמי מנותק חלקית.

מקום ושנת ההדפסה ,סלאוויטא תקע"ו ,על פי דפי השער של

פתיחה$300 :

כרכים ויקרא ודברים.
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פתיחה$500 :

31. Five Books of the Torah – Slavita, 1816 – Damaged and Incomplete Copies

32. Sefer Chassidim – Zhitomir, 1857

Five Books of the Torah, with Rashi, Onkelos and the Baal HaTurim commentary. [Slavita]:
R. Moshe Shapiro, [1816]. Five volumes. Title pages printed in red and black (title pages for
Vayikra and Devarim volumes only).
Signatures in Sephardic script on title pages of Vayikra and Devarim. A few glosses in
Bereshit part.
Copies damaged and lacking (at beginning, middle and end). Five volumes. Bereshit: 9-210,
212-242 leaves. Shemot: 3-46, 49-214, 217-220, 225-228; 29 leaves. Vayikra: 162, 165-167 leaves.
Lacking 7 leaves (163-164, 168-172). Bamidbar: 9-67, 69-173, 183-184 leaves. Devarim: 7, 9-26,
28-31, 33-170; 10 leaves.
Approx. 18 cm. Fair to fair-poor condition. Many stains. Significant wear and creases. Open
tears to many leaves, affecting text (paper repairs to several leaves). Worming, affecting
text (with significant damage in one volume). Detached leaves. Handwritten inscriptions.
Without bindings.

Sefer Chassidim, by R. Yehuda HaChassid, with a commentary by R.
David Abterode and the Brit Olam commentary by the Chida. Zhitomir:
R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the
rabbi of Slavita, 1857.
Inscriptions on the title page and final leaf. Stamps in the book and
endpapers.
144 leaves. 22.5 cm. Good-fair condition. Stains (some leaves with many
stains), and wear. Handwritten inscriptions. Stamps. Russian printed
forms (filled-in by hand) used as endpapers. Original leather binding,
worn and damaged; front board partially detached.
Opening price: $300

Opening price: $500
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 .33תלמוד בבלי  -ז'יטומיר ,תרי"ח-תרכ"ד  -סט שלם
תלמוד בבלי ,עם פסקי תוספות ,רא"ש ,פירוש המשניות להרמב"ם ,מהרש"א ,מהר"ם שיף,
מאיר נתיב .ז'יטומיר ,תרי"ח-תרכ"ד  .1858-1864דפוס נכדי הרב מסלאוויטא .סט שלם – 21
כרכים.
במהדורה זו נוסף בכל כרכי הש"ס החיבור "מאיר נתיב" לרבי שבתי הכהן (ממשפחת בעל
הש"ך) ,שהושמט אח"כ במהדורות הש"ס של דפוסי ווילנא ,וורשא ולבוב .ה"חזון איש" חיבב
ושיבח את השימוש במהדורת ש"ס ז'יטומיר ,גם בגלל הזהירות של המו"ל ויחסם לקדושת
התלמוד ,ובעיקר בגלל החיבור "מאיר נתיב" שהושמט במהדורות האחרות.
פירוט הכרכים · :ברכות – תרכ"ב · .שבת – תרכ"ב · .עירובין – תרכ"ב · .פסחים ,חגיגה –
תרכ"א · .ר"ה ,יומא ,סוכה – תרכ"ד · .ביצה ,מ"ק ,מגילה ,תענית ,שקלים – תרכ"ד · .יבמות,
סוטה – תרכ"ב · .כתובות – תר"כ · .נדרים – תרכ"ד ,נזיר – תרכ"ג · .גיטין ,נזיר – תרכ"ג· .
קידושין – תרכ"ד · .בבא קמא – תרי"ח · .בבא מציעא – תרי"ט · .בבא בתרא – תרי"ט · .סנהדרין
– תרי"ט · .שבועות ,ע"ז – תרי"ח · .מכות ,הוריות – תר"כ · .זבחים ,מנחות – תר"כ · .חולין
– תר"כ · .בכורות ,ערכין ,תמורה ,כריתות ,מעילה ,תמיד – תרכ"א · .נדה ,טהרות – תרכ"א.
 21כרכים (מסכת גיטין מופיעה פעמיים) 37 .ס"מ בקירוב .בחמשה כרכים דף שער אחד בלבד
בראש הכרך .במסכת בבא מציעא חסרים דפים ב-ג .מצב משתנה בין הכרכים (תיאור מצב
מפורט יישלח לכל דורש) .כתמים (בהם כתמים כהים וכתמי רטיבות במספר מקומות) ,קרעים
וסימני עש בחלק מהדפים ,חלקם חסרים עם פגיעה בטקסט .שיקומים בהדבקת נייר דבק.
רישומים .חותמות .כריכות חדשות.
הפריט אינו נמצא במשרדנו וזמין לתצוגה בלייקווד ,ניו-ג'רזי ,בתיאום מראש.

פתיחה$5000 :

33. Babylonian Talmud – Zhitomir, 1858-1864 – Complete Set
Babylonian Talmud, with the Tosafot, Rosh, commentary of the Rambam on
Mishnayot, Maharsha, Maharam Schiff, Me'ir Nativ. Zhitomir: grandsons of
the rabbi of Slavita, 1858-1864. Complete set in 21 volumes.
Including Me'ir Nativ by R. Shabtai HaKohen, which was omitted from later
Vilna, Warsaw and Lviv editions of the Talmud.
21 volumes (extra copy of tractate Gittin). Approx. 37 cm. Five volumes with
only one title page at beginning of volume. Tractate Bava Metzia lacking
leaves 2-3. Condition varies (a detailed condition report will be sent upon
request). Stains (including dark stain and dampstains in several places),
tears and worming to some leaves, including open tears affecting text. Tape
repairs. Inscriptions. Stamps. New bindings.
This item is not in our offices, and will be available for viewing in Lakewood,
New Jersey, by appointment.
Opening price: $5000
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תרכ"ד- תרי"ח, ז'יטומיר-  תלמוד בבלי.34
 פירוש המשניות, רא"ש, עם פסקי תוספות,עשר כרכים- סט (אינו שלם) בתשעה,תלמוד בבלי
 דפוס נכדי.1858-1864 תרכ"ד- תרי"ח, ז'יטומיר. מאיר נתיב, מהר"ם שיף, מהרש"א,להרמב"ם
. יומא וסוכה, חסרות מסכתות ראש השנה.הרב מסלאוויטא
במהדורה זו נוסף בכל כרכי הש"ס החיבור "מאיר נתיב" לרבי שבתי הכהן (ממשפחת בעל
 ה"חזון איש" חיבב. וורשא ולמברג, שהושמט אח"כ במהדורות הש"ס של דפוסי ווילנא,)הש"ך
 גם בגלל הזהירות של המו"ל ויחסם לקדושת,ושיבח את השימוש במהדורת ש"ס ז'יטומיר
. ובעיקר בגלל החיבור "מאיר נתיב" שהושמט במהדורות האחרות,התלמוד
. חתימות וחותמות, רישומי בעלות,בחלק מהכרכים רישומים
 עם אותיות, שני דפי שער לכל כרך. יומא וסוכה, חסרות מסכתות ראש השנה. כרכים19
38 .) בדיו שחורה,בדיו אדומה (במסכתות המופיעות באמצע הכרך נדפס לרוב דף שער אחד
 בהם, כתמים. חלק מהדפים במספר כרכים במצב בינוני.בינוני- מצב כללי טוב.ס"מ בקירוב
 קרעים חסרים גדולים עם. עקבות רטיבות עם סימני עובש קשים במספר כרכים.כתמי רטיבות
 סימני עש. משוקמים בחלקם בהדבקות נייר,פגיעות בטקסט בחלק מדפי השער ובדפים נוספים
. שיקומים בהדבקות נייר בחלק מהשדרות. בלויות ופגומות, כריכות עור ישנות.במספר מקומות

$2000 :פתיחה

34. Babylonian Talmud – Zhitomir, 1858-1864
Babylonian Talmud, (incomplete) set of nineteen volumes, with Piskei
Tosafot, Rosh, commentary on Mishnayot by the Rambam, Maharsha,
Maharam Schiff, Meir Nativ. Zhitomir, grandsons of the rabbi of Slavita,
1858-1864. Lacking Tractates Rosh Hashanah, Yoma and Sukkah.
Including Meir Nativ by R. Shabtai HaKohen, which was omitted from later
Vilna, Warsaw and Lviv editions.
Ownership inscriptions, signatures and stamps in some volumes.
19 volumes. Lacking Tractates Rosh Hashanah, Yoma and Sukkah. Two
title pages for each volume, printed in red and black (tractates appearing
in middle of volumes mostly feature only one black title page). Approx. 38
cm. Overall good-fair condition. Several volumes with some leaves in fair
condition. Stains, including dampstains. Traces of past dampness with
significant mold stains to several volumes. Large open tears to some title
pages and other leaves, affecting text, repaired in part with paper. Worming
in several places. Old leather bindings, worn and damaged. Some spines
repaired with paper.
Opening price: $2000

34
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 .36סידור יעב"ץ ,בירת מגדל עוז  -עם הסכמת רבי
ישראל מרוז'ין  -ברדיטשוב ,תקצ"ו  -שני שערים -
עותק מפואר עם שוליים רחבים וכריכת עור עתיקה

 .35ספר ילקוט חדש  -ראדוויל ,תקע"ד-תקע"ח
ספר ילקוט חדש ,ליקוט ממדרשי חז"ל ,מהזוהר ומכתבי מקובלים
[מסודר בערכים בסדר א"ב] ,מאת רבי ישראל ב"ר בנימין מבלזיץ.
ראדוויל[ ,תקע"ד-תקע"ח .]1814-1818

בירת מגדל עוז ,ברכות שמים – חלק שלישי מסידור רבי יעקב

יצא לאור ע"י רבי יוסף יוסקא מוואלטשיסק ,עם הסכמת אביו

עמדין .ברדיטשוב ,תקצ"ו  .1836מהדורה שניה.

האדמו"ר רבי מרדכי מקרמניץ (תק"ו-תק"פ ,בנו של רבי יחיאל

חלק שלישי מסידור "פלטין בית אל" ,בעריכתו של רבי יעקב עמדין,

מיכל "המגיד מזלוטשוב") .בדף האחרון של הספר נדפס מאמר

אלטונה תק"ה-תק"ז (לא נדפסו חלקים נוספים בברדיטשוב).

מעניין על הטעויות החמורות בלוחות השנה המודפסים בסידורים

בחלק זה :סדר ברית מילה ,הלכות והנהגות מלידת האדם ועד

וחומשים .יש לציין כי שנתיים לאחר מכן ,בשנת תק"פ ,נדפס

פטירתו ,דרכי החינוך ,דיני איסור והיתר ,מוסר ופילוסופיה ועוד.

בראדוויל הסידור "תפלה ישרה" ,הידוע בשם "סידור ראדוויל"

"יאיר נתיב מנהגי האיש הישראלי כל ימי צבאו והעתים העוברים

– מראשוני הסידורים החסידיים ,סידור מדויק שהוגה לדפוס

על האדם על סדר שנות פרקיו ...ע"פ תקון התורה והמצוה

ע"י הרה"ק רבי מרדכי מקרמניץ (אביו של מו"ל "ילקוט חדש")

והטבע."...

בהשגחת האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא בעל

סדור רבי יעקב עמדין התקבל מאד בחוגי החסידות ,ומהדורתו

"אוהב ישראל".

השניה של הסידור נדפסה בקוריץ בשנת תקע"ח ,ביזמת ובהסכמת

[ ,]1כו ,כט-קכו ,קכט-קמט ]1[ ,דף .ספירת דפים משובשת21 .

גדולי החסידות הרב מאפטא ורבי מרדכי מטשרנוביל .במהדורת

ס"מ .נייר כחלחל .מצב בינוני .כתמים .קרעים חסרים וסימני עש

קוריץ נדפסו רק החלקים הראשון והשני ,ובשנת תקצ"ו נדפס

גדולים עם פגיעות בטקסט (כולל פגיעה בטקסט בדף השער),

בברדיטשוב החלק השלישי שלפנינו ,ביזמתם ובהסכמתם של רבי

משוקמים בחלקם בהדבקות ובמילוי נייר .קרע חסר גדול בדף

מרדכי מטשרנוביל ורבי ישראל מרוז'ין .רבי ישראל מרוז'ין כותב

האחרון .חתימות ורישומים בכתב-יד .כריכת עור חדשה.

על הסידור בהסכמתו" :על אדני פז יסודתו ומחצבתו להורות דרך

פתיחה$300 :

הישר בשכל צח בענין התפילה".
בעל ה"אמרי יוסף" מספינקא כותב בשם בניו של בעל ה"דברי
חיים" מצאנז ,ששמעו מאביהם שהייתה לו מסורת שהבעש"ט
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35. Yalkut Chadash – Radvil, 1814-1818
[1], 26, 29-126, 129-149, [1] leaves. Misfoliation. 21
cm. Bluish paper. Fair condition. Stains. Open tears
and significant worming, affecting text (also affecting
text on title page), repaired in part with paper. Large
open tear to final leaf. Signatures and handwritten
inscriptions. New leather binding.
Opening price: $300

Yalkut Chadash, a compilation from the Midrashim,
Zohar and kabbalistic works (arranged according
to subject in alphabetical order) by R. Yisrael son of
R. Binyamin of Bełżyce. Radvil (Radyvyliv), [18141818].
The final leaf contains an interesting essay regarding
the serious errors found in the Jewish calendars
commonly printed in siddurim and chumashim.

אמר לרבי אפרים אחי היעב"ץ" :אחיך היעב"ץ כל היום הוא דבוק
בעולמות העליונים" (הסכמת רבי משה הלברשטאם למהדורת
הסידור בהוצאת "אשכול" ,ירושלים תשנ"ג) .בספר "צרור החיים"
(להר"ח ליברזון ,בילגוריי תרע"ג ,עמ'  )22מובא בשם הבעש"ט:
"חמשה בנים היו לו להחכם צבי ,ועל כולם אמר הבעש"ט
שהופיע עליהם רוח הקודש ,ואחד מהם הפליג מאד בשבחו ולא
גילה מי הוא ,רק החברים אמרו שכוונתו על הרב הגאון הקדוש
מהר"ר יעב"ץ זצ"ל ,זי"ע" .האדמו"ר בעל "ישועות משה" מוויז'ניץ
כותב בהסכמתו (למהדורת הסידור בהוצאת "אשכול" הנ"ל)..." :
סדור תפלה זה לא ירד משולחנם של רבוה"ק ואבוה"ק זי"ע אשר
השתמשו בו בכל עת מצוא ,ובמיוחד בעת עריכת הסדר הק' בליל
פסח" .הרבי מליובאוויטש הביא 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
[ ,]3ד-לד ,לז-שסב ]3[ ,דף .כ 20.5-ס"מ .נייר איכותי .שוליים
רחבים .מצב כללי טוב .כתמים .בלאי וקרעים בשני השערים.
הדבקות נייר בשני השערים ובשלושת הדפים האחרונים .נזקי עש
קלים בדפים הראשונים והאחרונים .כריכת עור עתיקה ,מהודרת.

פתיחה$800 :
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36. Yaavetz Siddur, Birat Migdal Oz – With Approbation by Rabbi Yisrael of Ruzhin – Berdychiv, 1836 – Two Title Pages – Fine Wide-Margined Copy, with
Early Leather Binding
Birat Migdal Oz, Birkot Shamayim, Part III of R. Yaakov Emden's siddur. Berdychiv,
1836. Second edition.
Part III of Siddur Paltin Beit El, compiled by Rabbi Yaakov Emden, Altona 17451747. 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
the second edition of parts I and II was printed in Korets in 1818. The second

פולין- ודפוסי רוסיה,דפוסי סלאוויטא וז'יטומיר
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edition of the present third part was printed in Berdychiv in 1836 at the initiative
and with the approbations of R. Mordechai of Chernobyl and R. Yisrael of Ruzhin.
[3], 4-34, 37-362, [3] leaves. Approx. 20.5 cm. High-quality paper. Wide margins.
Overall good condition. Stains. Wear and tears to both title pages. Paper
reinforcements to both title pages and to three final leaves. Minor worming to first
and final leaves. Fine early leather binding.
Opening price: $800

Chassidic Books

ספרי חסידות

 .37ספר הלכה פסוקה  -ההסכמה היחידה מאת המגיד
ממזריטש  -טורקא ,תקכ"ה
ספר הלכה פסוקה ,חידושים על שו"ע יורה דעה ,עם הפנים,
מאת רבי טודרוס בן רבי צבי הירש מראוונא (רובנא) .טורקא,
[תקכ"ה  .]1765הספר היחיד שזכה להסכמת רבי דוב בער המגיד
ממזריטש.
בספר זה מופיעה ההסכמה היחידה הידועה מאת רבי דוב בער
המגיד ממזריטש ,הכותב בהסכמתו" :ואף שהי[ה] דרכי להיו[ת]
מן הנמנעים מליתן הסכמה על שום ספר ,אמנם שאני הכא
דאיכא פנים חדשות ,ועביד דינא לנפשי[ה] ,ומקצר את האמרים
מן הפוסקים ,כשמו כן הוא ,כי יורה יורה ידין ידין ...וראוי לעלות
על מזבח הדפוס ."...את הסכמתו חותם" :הק' דוב במהור"ר
אברהם זצלה"ה מגיד משרים דק"ק מעזריטש גדול וק"ק קארץ".
לצד הסכמת המגיד מופיעות בספר הסכמות נוספות מאת גדולי
הדור ,ביניהם הגאון רבי חיים הכהן רפפורט אב"ד לבוב.
חיבור זה הוא קיצור פסקי דינים להלכה ,בהלכות יורה דעה ,עם
ביאור קצר על מקור הדין ,וכפי שכותב המגיד בהסכמתו" :ועביד
דינא לנפשי[ה] ומקצר את האמרים מן הפוסקים ."...בהסכמה זו
רואים את החשיבות שייחס המגיד ממזריטש לחיבור ספר המביא
את מסקנת ההלכה למעשה [מסיבה זו הפציר מאד בתלמידו
האדמו"ר הזקן בעל התניא לסדר את השולחן ערוך שלו].
המחבר ,הגאון רבי טודרוס מרובנא (ראוונא) ,הסתופף בצילו
של המגיד ממזריטש בתקופת שהותו של המגיד בעיר רובנא.
המגיד כותב עליו בהסכמתו בספר שלפנינו" :חד מן בני עלי'...
תנא והדר מפרש ה"ה הרבני המופל'[ג] ומופלא מוהר"ר טודרס
הנותן אמרי ספ"ר הלכה פסוקה ."...המגיד ממזריטש התיישב

37b

37a

ברובנא לאחר שהגה"ק רבי יוסף יוסקא מרובנא (בעל "יסוד
יוסף" ו"ליקוטי יוסף") פעל שהמגיד יבוא ויתיישב בעירו .בהמשך

הראשונה .דפים יא-יד מהספירה הראשונה נכרכו שלא במקומם,

דפים עם פגיעות בטקסט ובכותרות מספר דפים .חותמת .כריכת

התמנה המגיד לרבה של רובנא .ממקום שבתו ברובנא ערך

בין דפים כב-כג של הספירה השניה 33.5 .ס"מ .מצב בינוני.

עור חדשה.

המגיד את נסיעותיו אל רבו הבעש"ט .ברובנא התלכדו סביבו

כתמים .קרעים חסרים בדף השער ,עם פגיעה בטקסט ובמסגרת

סטפנסקי חסידות ,מס' .173

תלמידים שבאו לשתות ממעיינו ,ביניהם היה גם הצדיק ר' ליב

השער ,משוקמים במילוי נייר ,עם השלמות בצילום .קרעים

מהספרים הבודדים שנדפסו בדפוס העברי בעיר טורקא (חבל

שרה'ס .לאחר פטירת הבעש"ט עזב המגיד את רובנא והקים את

חסרים בשולי דפים רבים נוספים ,עם פגיעות בטקסט ,משוקמים

חצרו במזריטש.

במילוי נייר (עם השלמות בצילום ובכתב-יד בחלק מהמקומות).

עותק חסר ,]1[ .א-כב ,יא-יד ,כג-נו דף .חסרים דפים ב-י מהספירה

מעט סימני עש ,עם פגיעות בטקסט ,משוקמים במילוי נייר .חיתוך

אוגוסט 2021
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לבוב .כיום ,Turka :מערב אוקראינה).

פתיחה$300 :

 עם אגרת-  מהדורה ראשונה-  תקמ"א, קוריץ-  ספר בן פורת יוסף.38
הקודש מהבעש"ט לארץ ישראל
 מאת, עם שו"ת בסופו, ע"פ פשט רמז דרוש סוד, דרושים על ספר בראשית,ספר בן פורת יוסף
 בסוף הספר נדפסה לראשונה האיגרת המפורסמת.רבי יעקב יוסף הכהן כ"ץ אב"ד פולנאה
 דפוס צבי הירש בן.]1781  [תקמ"א, קוריץ.ששלח הבעל שם טוב לגיסו רבי גרשון מקיטוב
. מהדורה ראשונה.אריה ליב [מרגליות] וחתנו שמואל בן ישכר בער סגל
." שנדפס כשנה לאחר ספרו הראשון "תולדות יעקב יוסף,ספר זה הוא ספרו השני של המחבר
.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
 האגרת ניתנה מהבעש"ט אל המחבר הרב.גיסו רבי גרשון מקיטוב שהתגורר בירושלים
 כדי שיתנה לרבי גרשון, בחורף תקי"ב, בעת שהיה בדעתו לעלות לארץ הקודש,מפולנאה
 ונמסרה על ידו, נשארה האגרת בידי המחבר, לאחר שתוכנית הנסיעה התבטלה.מקיטוב
 באגרת זו מספר הבעש"ט באריכות על "השבעת."להדפסה "כדי לזכות עמינו בני ישראל
 "ושאלתי את פי משיח: ובה מספר,עליית נשמה" שערך בימי ראש השנה של שנת תק"ז ותק"י
." בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעינותיך חוצה... והשיב לי,אימת אתי מר
ה"שרף" רבי אורי מסטרליסק סיפר על האדמו"ר רבי מרדכי מנשכיז שהיה לומד את האיגרת
." כמו הנחת תפילין ממש, לא יגרע, "היה חיוב אצל הצדיק מנישחיז ללמדה בכל יום:בכל יום
 ש"אפשר לידע על ידיהם קץ, שבאיגרת זו מרומזים שלושה שמות קדושים,ועוד אמר בשמו
.) אות מ, עמ' מז, ירושלים תשכ"א,הגאולה" (אמרי קדוש השלם
29.5 .צה- בין דפים צד ו,צ נכרכו שלא במקומם- דפים פט.ק דף- צה,צ- פט,צד- צא, פח,]1[
, סימני עש קשים במיוחד עם פגיעות רבות בטקסט בכל דפי הספר. כתמים. מצב גרוע.ס"מ
 משוקמים במילוי, עם פגיעות גדולות בטקסט, קרעים חסרים רבים.משוקמים במילוי נייר
. מנותקת, כריכה חדשה. חותמות.נייר

38

.90 ' מס,סטפנסקי חסידות

$500 :פתיחה

38. 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.
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 here for
the first time, at the end of the book. In the 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], 88, 91-94, 89-90, 95-100 leaves. Leaves 89-90 bound out of sequence, between leaves 94-95. 29.5 cm. Poor condition.
Stains. Severe worming, with extensive damage to text throughout book, repaired with paper. Many open tears, with
significant damage to text, repaired with paper. Stamps. New binding, detached.
Stefansky Chassidut, no. 90.
Opening price: $500

ספרי חסידות
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37. Halacha Pesuka – The Only
Approbation Given by the Maggid of
Mezeritch – Turka, 1765
Halacha Pesuka, novellae on Shulchan Aruch
Yoreh Deah, with the text of the Shulchan
Aruch, by R. Todros son of R. Tzvi Hirsh of
Rovne (Rivne). Turka, [1765].
This book bears the only known approbation
by R. Dov Ber, the Maggid of Mezeritch, who
writes that although he usually refrains from
giving approbations, he considers this book
fitting to be printed.
This work is a summary of the laws of Yoreh
Deah, with a short commentary containing
the sources of the rulings.
The author, R. Todros of Rovne, was a
follower of the Maggid of Mezeritch at the
time the latter resided in Rovne.
Incomplete copy. [1], 1-22, 11-14, 23-56 leaves.
Lacking leaves 2-10 of first sequence. leaves
11-14 of first sequence bound out of order,
between leaves 22-23 of second sequence.
33.5 cm. Fair condition. Stains. Open tears to
title page, affecting text and border, repaired
with paper and photocopy replacement.
Marginal open tears to many other leaves,
affecting text, repaired with paper (with
photocopy and handwritten replacements
in some places). Some worming, affecting
text, repaired with paper. Margins trimmed
with damage to text and headings in several
places. Stamp. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 173.
Opening price: $300

 .39ספר צפנת פענח  -קוריץ ,תקמ"ב  -מהדורה ראשונה
ספר צפנת פענח ,דרושים על ספר שמות ,ע"פ פשט רמז דרוש סוד ,מאת רבי יעקב יוסף הכהן כ"ץ
אב"ד פולנאה ,בעל "תולדות יעקב יוסף" .קוריץ[ ,תקמ"ב [ .]1782דפוס צבי הירש מרגליות וחתנו
שמואל בן ישכר בער] .מהדורה ראשונה.
ספרי בעל ה"תולדות" הנם המקור החשוב והאותנטי ביותר לתורת הבעש"ט .במאות מקומות מביא
המחבר דברי תורה ששמע באזניו מפי רבו הבעש"ט – לאורך הספרים הודגשו בכל פעם מקומות אלה
והם פותחים במילים "שמעתי ממורי".
חביבות מיוחדת נודעה לספריו אצל גדולי החסידות שהפליגו בקדושת המחבר וספריו .המגיד
ממזריטש אמר על מחברו ,כי זכה לגילוי אליהו והשיג מדרגות גבוהות .רבי פנחס מקוריץ אמר כי עוד
לא היו ספרים כאלה בעולם ,וכי תורתו היא מן השמים .הוא היה אומר שכל הספרים החדשים אינם
עפ"י האמת ,לבד מספרי הרב מפולנאה שהם "תורה מגן עדן" ,ובכל דיבור "ושמעתי ממורי" אפשר
להחיות מתים [!].
החיד"א בספרו "שם הגדולים" כותב על הספר שלפנינו" :צפנת פענח ,חדש מחודש ...דרושים על
סדר הפרשיות בס[פר] שמות ,והם דרושים נחמדים בדרך פרד"ס בכמה אופנים .חיברם הרב החסיד
מוהר"ר יעקב יוסף ,ול"ו רג"ל על לשונו הקדמות רבו הרב המפורסם ,קדוש יאמר לו ,מהר"ר ישראל
בעל שם טוב .וידענו שכבר נדפס להרב הנז[כר] ס[פר] תולדות יעקב יוסף ,ונותנים לו את השבח .ושם
[בספר צפנת פענח] כתוב שחיבר ס[פר] בן פורת יוסף .ונדפס צפנת פענח בעיר קארעץ שנת תקמ"ב"
(מערכת ספרים ,אות צ') .מדברי החיד"א נראה שמכל ספריו של בעל ה"תולדות יעקב יוסף" רק ספר
זה היה לפניו.
רישום בכתב-יד בדף השער" :שייך להקלויזיל של ר' יצחק אייזיק מברדיטשוב" ,וחותמת "הקלויזיל של
המנוח מו"ה יצחק אייזיק אפרתי מברדיטשוב".
[ ,]1צה דף 30.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים ובלאי .כתמי רטיבות וכתמים כהים בחלק מהדפים.
סימני עש במספר דפים .קרעים ופגמים בשולי דף השער ,משוקמים בהדבקות ומילוי נייר .קרעים
משוקמים בהדבקות נייר בשני הדפים האחרונים ,עם פגיעות בטקסט .פגמים קלים במספר מקומות.
חותמות .כריכת עור מהודרת ,חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .505

פתיחה$5000 :

39. Tzofnat Pane'ach – Korets, 1782 – First Edition
Tzofnat Pane'ach, homiletics on Shemot, by R. Yaakov Yosef HaKohen Katz Rabbi
of Polonne, author of Toldot Yaakov Yosef. Korets: [Tzvi Hirsh Margolies and sonin-law Shmuel son of Yissachar Ber], [1782]. First edition.
The books of the Toldot Yaakov Yosef are the most important and authentic source
of the Baal Shem Tov's teachings.
Handwritten ownership inscription and stamp on the title page.
[1], 95 leaves. 30.5 cm. Fair-good condition. Stains and wear. Dampstains and dark
stains to some leaves. Worming to several leaves. Marginal tears and damage to
title page, repaired with paper. Tears to last two leaves, affecting text, repaired
with paper. Minor damage in several places. Stamps. New, elegant leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 505.
Opening price: $5000
39
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 .40ספר תולדות יעקב יוסף  -מז'יבוז' ,תקע"ז  -מהדורה שניה
ספר תולדות יעקב יוסף ,על התורה בדרך החסידות ,מאת רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה .מעזובוז
[מז'יבוז' ,תקע"ז  .]1817מהדורה שניה .עם הסכמת רב העיר מז'יבוז' ,האדמו"ר רבי אברהם יהושע
העשיל מאפטא ,מחודש סיון תקע"ו.
ספר "תולדות יעקב יוסף" – הספר החסידי הראשון שהובא לדפוס .מחברו הוא הגאון המקובל רבי
יעקב יוסף הכהן מפולנאה (נפטר תשרי תקמ"ב  ,)1781מגדולי וזקני תלמידי ה"בעל שם טוב" (לפי
מסורות חסידיות שונות נולד בשנות הת"כ ונפטר קרוב לגיל  ,)120וראשון מפיצי דרך החסידות .ספר
זה הוא המקור החשוב והאותנטי ביותר לתורת הבעש"ט .לאורך הספר למעלה מ 280-קטעים בהם
מופיעים דברי תורה ששמע המחבר באזניו מפי רבו הבעש"ט .קטעים אלה פותחים במילים "שמעתי
ממורי" (מילים אלה הודגשו).
חביבות מיוחדת נודעה לספר זה אצל גדולי החסידות שהפליגו בדבר קדושתו של הספר .המגיד
ממזריטש אמר על מחברו כי 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 ,לבד מספרי הרב מפולנאה שהם "תורה מגן עדן" ,ובכל דיבור "ושמעתי
ממורי" אפשר להחיות מתים .הסבא-קדישא משפולי היה מייעץ כסגולה להניח את הספר הקדוש
תחת מראשותיו של חולה (לישרים תהלה).
קודם נסיעתו של רבי מנחם מנדל מוויטבסק לארץ נפגש עם רבי פנחס מקוריץ שאמר לו "למה הדפיס
הרב מפולנאה אלף ספרים וקבע מחירם זהוב לכל ספר ,מוטב היה אילו הדפיס רק ספר אחד ואני
הייתי משלם עבורו אלף זהוב."...
[ ,]1ג ,ה-פט; נט דף 33.5 .ס"מ .נייר כחלחל .מצב כללי טוב .כתמים (בדף השער כתמים רבים) .סימני
עש קלים .הדבקת נייר לחיזוק בשוליים הפנימיים של הדף האחרון ,עם פגיעה קלה בטקסט .רישומים.
כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .606
במהדורה זו ידוע וריאנט אחר ,בו פרט השנה המופיע בדף השער הוא תק"מ ,כמו בהוצאה הראשונה
(בקוריץ) .ראה :מאיר וונדר" ,העשור הראשון להדפסת ספרי חסידות" ,תגים – קובץ ביבליוגרפי תורני
מדעי ,א' ,תשכ"ט ,עמ'  ;34-35יצחק יודלוב ,שינויים טיפוגרפיים בספרים עבריים ,ארשת ו ,עמ' .110

פתיחה$2000 :

40. Toldot Yaakov Yosef – Medzhybizh, 1817 – Second Edition
Toldot Yaakov Yosef, Chassidic work on the Torah, 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.
[1], 3, 5-89; 59 leaves. 33.5 cm. Bluish paper. Overall good condition. Stains (many
stains on title page). Minor worming. Paper reinforcements to inner margin of final
leaf, slightly affecting text. Inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 606.
Opening price: $2000
40
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 .42שו"ת מאיר נתיבים  -מאת רבי מאיר מרגליות ,תלמיד הבעש"ט  -מהדורה
ראשונה  -פולנאה ,תקנ"א-תקנ"ב  -שני חלקים

 .41ספר כתונת פסים  -מבעל
"תולדות יעקב יוסף"  -לבוב ,תרכ"ו -
מהדורה ראשונה

ספר אור עולם  -שו"ת מאיר נתיבים ,שני חלקים ,תשובות בהלכה ,ופלפולים על פרשיות

ספרים

התורה ,מאת רבי מאיר מרגליות אב"ד גליל לבוב ואוסטרהא .פולנאה[ ,תקנ"א-תקנ"ב 1791-

ספר

כתונת

פסים,

דרושים

על

ויקרא ובמדבר ,מאת רבי יעקב יוסף הכהן

 .]1792מהדורה ראשונה.

כ"ץ אב"ד פולנאה ,תלמיד הבעש"ט ,בעל

הסכמות רבות מגדולי החסידות :רבי לוי יצחק מברדיטשוב ,רבי אשר צבי מאוסטרהא ובית

"תולדות יעקב יוסף" .לבוב ,תרכ"ו .1866

דינו ,רבי יצחק יוסף מפולנאה ,רבי זוסיא מאניפולי ,ורבי מאיר מקונסטנטין בן היעב"ץ.

מהדורה ראשונה.

המחבר רבי מאיר מרגליות (תס"ז בערך?-תק"נ) ,מגדולי תלמידי הבעש"ט ,וממקורביו

[ ,]1מט דף 24 .ס"מ .מצב טוב .כתמים.

הראשונים ,עוד טרם נודע והתפרסם בעולם .רבי מאיר נחשב ל"תלמיד חבר" של הבעש"ט והוא

קרע חסר קטן באחד הדפים ,עם פגיעה

מזכיר את הבעש"ט בכמה מקומות בספריו בתארים "מורי" ו"ידידי" .בספרו "סוד יכין ובועז"

קלה בטקסט .סימני עש בשולי מספר דפים.

(אוסטרהא ,תקנ"ד) כותב הוא על מדרגת לימוד תורה לשמה "...כאשר הזהירו אותי לזה מורי

חותמת ורישומים בכתב-יד .כריכת עור

הגדולים בתורה ובחסידות ,ובראשם ידידי הרב החסיד מופת הדור מוהר"ר ישראל בעל שם

חדשה.

טוב ...ומילדותי מיום שנתחברתי בדביקות אהבה עם מורי ידידי הרב החסיד מו"ה ישראל בעל

סטפנסקי חסידות ,מס' .245

שם טוב ...ידעתי נאמנה שזה היו הנהגותיו בקדושה ובטהרה ,ברוב חסידות ופרישות וחכמתו,

פתיחה$300 :

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."...
רבי מאיר מרגליות היה מגדולי וחשובי הרבנים בדורו .בצעירותו כיהן ברבנות בערים יאזלוביץ
והורודנקה .בשנת 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 פוניאטובסקי (כתב הרבנות ,באותיות מוזהבות ,השתמר עד לימינו בארכיון דובנוב
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בניו-יורק) .בשנת תקל"ז התמנה ,בנוסף לרבנות גליל לבוב ,לאב"ד אוסטרהא וגלילותיה.
ה"מאיר נתיבים" היה מחבר פורה בנגלה ובנסתר ,בהלכה ובדרוש .לאחר פטירתו נערכו כתביו
והובאו לדפוס ע"י בניו .סדרת הספרים נקראה בשם "אור עולם" .ספרו זה "מאיר נתיבים" ,שני

41. Ketonet Pasim – By the Toldot Yaakov Yosef – Lviv, 1866 – First Edition

חלקים ,הוא ספרו הראשון שנדפס .בראש הספר נדפסו הסכמות נלהבות מגדולי החסידות,

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.
[1], 49 leaves. 24 cm. Good condition. Stains. Small open tear to one leaf, slightly affecting
text. Marginal worming to several leaves. Stamp and handwritten inscriptions. New
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 245.

בהם ,רבי לוי יצחק מברדיטשוב ,רבי זושא מאניפולי וה"אוהב ישראל" מאפטא .בהקדמת

Opening price: $300

הספר נדפסו מחידושיו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב על מסכת פסחים .בהקדמת הספר (ד)2/
כותבים בני המחבר" :מחמת גודל חבת הקודש שיש לכבוד ש"ב נד"ז [=שאר בשרנו 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
שלו אפס קצהו" .בשמונת הדפים האחרונים של הספר ,נדפסו חידושים על מסכת ברכות ,מאת
אחי המחבר ,רבי יצחק דוב בער מרגליות אב"ד יאזלוביץ ,מתלמידיו המובהקים של הבעש"ט.
חותמות וחתימות שונות .חותמות עתיקות" :אהרן יוסף יוזפא בהרבני משה ז"ל מפאלנאה".
בכותרת דף ס חתימה עתיקה" :יוסף אהרן כהנא" .בדף כא 2/הגהה ותיקון בכתב-יד.
[ ,]2ג-ל ,לג-צז דף; [ ,]1ג-נו דף (מספור דפים משובש) 33 .ס"מ .מצב משתנה ,רוב הדפים במצב
טוב עד טוב-בינוני .כתמים ,בלאי וקרעים (עם הדבקות נייר ישנות) .בשני הדפים הראשונים
פגמים (משוקמים) .במספר דפים כתמים קשים ונזקי עש .כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .313

פתיחה$1200 :
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42. Responsa Meir Netivim – By Rabbi Meir Margolies, Disciple of the Baal Shem Tov – First Edition – Polonne, 1791-1792 – Two Parts
Or Olam - Responsa Meir Netivim, two parts, halachic responsa, and pilpul on the
weekly Torah portions, by R. Meir Margolies Rabbi of the Lviv region and Ostroh.
Polonne, [1791-1792]. First edition.
Many approbations by prominent Chassidic leaders, including R. Levi Yitzchak of
Berditchev, R. Zusha of Anipoli and others.
The author, R. Meir Margolies (ca. 1707?-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 "colleaguedisciple" of the Baal Shem Tov and mentions him in several places as "my teacher"
and "my friend".

ספרי חסידות

41

Various stamps and signatures. Early stamps: "Aharon Yosef Yuspa son of R.
Moshe of Polonne". The heading of leaf 60 bears an early signature: "Yosef Aharon
Kahana". A handwritten correction and a gloss appear on p. 21b.
[2], 3-30, 33-97 leaves; [1], 3-56 leaves (misfoliation). 33 cm. Condition varies,
most leaves in good to good-fair condition. Stains, wear and tears (with old paper
repairs). Damage to first two leaves (repaired). Significant stains and worming to
several leaves. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 313.
Opening price: $1200

 .43ספר "אור עולם  -הדרך הטוב והישר"  -מאת רבי
מאיר מרגליות בעל "מאיר נתיבים" ,תלמיד הבעש"ט
 -פולנאה ,תקנ"ה  -מהדורה ראשונה

43. Or Olam, HaDerech HaTov VehaYashar – By
Rabbi Meir Margolies, Author of Meir Netivim,
– Disciple of the Baal Shem Tov – Polonne, 1795
First Edition

הכולל הנהגות טובות ודינים ומסכם בקצרה את ארבעת חלקי

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 (ca. 1707?-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".
26, 29-40 leaves. Lacking 2 leaves: 27-28. 19.5 cm. Fairgood condition. Stains. Marginal wear and minor tears
to several leaves. Open tears affecting text to leaves 2324, 33. Worming affecting text to leaves 29-34. Leaves
trimmed with damage to headings and text in several
places. Handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 169.

ספר "אור עולם – נר הרביעי – הדרך הטוב והישר" ,שיר ארוך
השולחן ערוך ותרי"ג מצוות ,מאת רבי מאיר מרגליות אב"ד גליל
לבוב ואוסטרהא בעל "מאיר נתיבים" .פולנאה[ ,תקנ"ה .]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.
ה"מאיר נתיבים" היה מחבר פורה בנגלה ובנסתר ,בהלכה
ובדרוש .לאחר פטירתו נערכו כתביו והובאו לדפוס ע"י בניו.
סדרת הספרים נקראה בשם "אור עולם" :ספר השו"ת "מאיר
נתיבים – אור עולם" ,ב' חלקים – "הנר הראשון" ו"הנר השני"
(פולנאה ,תקנ"א-תקנ"ב); ספר הצוואה "סוד יכין ובועז – אור
עולם הנר השלישי" ,עם הרבה עניני קבלה וחסידות עמוקים
(אוסטרהא ,תקנ"ד); והספר שלפנינו "הדרך הטוב והישר" ,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
שמו "מאיר" ושם בנו "שאול" .בשיר זה כלל את כל הדינים
וההנהגות של ארבעת חלקי השולחן ערוך ותרי"ג המצוות.
המחבר רבי מאיר מרגליות (תס"ז בערך?-תק"נ) ,מגדולי תלמידי
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הבעש"ט ,וממקורביו הראשונים ,עוד טרם נודע והתפרסם בעולם .רבי מאיר נחשב ל"תלמיד חבר" של הבעש"ט והוא מזכיר את הבעש"ט
בכמה מקומות בספריו בתארים "מורי" ו"ידידי" .בספרו "סוד יכין ובועז" (אוסטרהא ,תקנ"ד) כותב הוא על מדרגת לימוד תורה לשמה
"...כאשר הזהירו אותי לזה מורי הגדולים בתורה ובחסידות ,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."...
רבי מאיר מרגליות היה מגדולי וחשובי הרבנים בדורו .בצעירותו כיהן ברבנות בערים יאזלוביץ והורודנקה .בשנת 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 פוניאטובסקי (כתב הרבנות ,באותיות מוזהבות ,השתמר עד לימינו בארכיון דובנוב בניו-יורק) .בשנת תקל"ז התמנה,
בנוסף לרבנות גליל לבוב ,לאב"ד אוסטרהא וגלילותיה.
כו ,כט-מ דף .חסרים  2דפים :כז-כח 19.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים .בלאי וקרעים קטנים בשולי מספר דפים .קרעים חסרים ,עם
פגיעה בטקסט ,בדפים :כג-כד ,לג .סימני עש עם פגיעות בטקסט בדפים כט-לד .חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים ובטקסט במספר
מקומות .רישומים בכתב-יד .כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .169

פתיחה$800 :

אוגוסט 2021
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Opening price: $800

 .45ספר רזא מהמנא  -לבוב ,תקנ"א  -מהדורה ראשונה

 .44ספר אור הגנוז לצדיקים  -תורת "בעל התניא"  -זולקווא,
תק"ס  -מהדורה ראשונה

ספר רזא מהמנא ,סודות הקבלה על אותיות האל"ף בי"ת ,מאת

ספר אור הגנוז לצדיקים ,ליקוטים על התורה מאבות החסידות ,בעיקר מדברי

המקובל רבי יצחק אייזיק הלוי מכפר זורוויץ .לבוב[ ,תקנ"א

"בעל התניא" ,מאת רבי אהרן הכהן מאפטא .זולקווא ,תק"ס [ .]1800מהדורה

 .]1791מהדורה ראשונה.

ראשונה עם הסכמת המגיד מקוז'ניץ.

מחבר הספר – המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק הלוי (תצ"ה-

הספר נדפס כארבע השנים לאחר הדפסת ספר התניא מאת רבי שניאור זלמן

תקמ"ג) ,היה שוחט ובודק בכפר זורוויץ הסמוך לפרעמיסלא .לא

מלאדי – האדמו"ר הזקן .המחבר ,מגדולי צדיקי החסידות ,מתבסס במקומות

רבים הפרטים הידועים על אודותיו .בהסכמות על ספריו הוא

רבים בספרו על ספר התניא ,וכמעט בכל פרשה מצטט מדברי קדשו ובונה עליו

מתואר כצדיק נסתר ועני מרוד ,שהתבודד ביערות ועבד את ה'

את יסודותיו.

בהתלהבות עצומה .את ספריו כתב בלילות .בעל "ברית כהונת

רבי אהרן הכהן מזליחוב ואפטא (אנצ' לחסידות ,א' ,עמ' קנז) ,מחבר ספר "כתר

עולם" סיפר עליו כי "בשעת השחיטה ,והדמעות נושרות מבין

שם טוב" – ספר הליקוטים הנודע מתורת הבעש"ט ,וסידור "תפילה ישרה – כתר

ריסי עיניו" .מסופר על המחבר שביקש מבעל ה"ישמח משה",

נהורא" .ספרו "אור הגנוז לצדיקים" נדפס לראשונה בעילום שם המחבר.

שהתגורר בצעירותו בפרעמיסלא הסמוכה ,לבוא ללמוד אצלו

על הספר ראה :ח' ליברמן ,כיצד חוקרים חסידות בישראל ,בתוך ספרו אהל

סתרי תורה ,אך ה"ישמח משה" שלא הכירו מספיק ,מיאן בכך.

רח"ל ,א' ,ניו יורק תש"ם ,עמ' .7-11

למחבר נגרמה חלישות הדעת מסירובו של ה"ישמח משה" ללמוד

בעמוד האחרון רישום בעלות משנת תקצ"ב של רבי "ישראל זאב בר"ש ז"ל

אצלו ,ומטעם זה ציווה לפני פטירתו שיגנזו את כל כתביו בקבלה

מזאלשין" [תלמיד רבי מרדכי בנעט ,בעל "שושני לקט" על תהלים ומו"ל הגדה

בקברו ,מחמת שאין העולם ראוי להם .לאחר פטירת המחבר,

של פסח "גאולת ישראל"] וחותמות של רבי "אברהם קוואהלער מאקאווסקי

התחרט מאד ה"ישמח משה" על שלא למד קבלה אצל המחבר,

מקאנין".

וכדי לעשות נחת רוח לנשמת המחבר ,ציווה ה"ישמח משה"

[ ]64דף 18 .ס"מ בקירוב .מצב בינוני .כתמים .קרעים חסרים גדולים בדף השער

להעתיק את כתבי המחבר ,ולגנוז בקבר רק העתקה בלבד ,ואילו

ובדף האחרון ,עם פגיעות בטקסט ,משוקמים במילוי נייר (כל מסגרת השער

את כתב-היד המקורי להשאיר ,ולערכו לדפוס ,והוא זה שדאג

הושלמה בצילום) ,וקרעים קטנים בדפים רבים נוספים ,עם פגיעות בטקסט

להעתקתו ,עריכתו והדפסתו של הספר שלפנינו (על פי ההסכמות

במספר מקומות ,משוקמים במילוי נייר .סימני עש ,עם פגיעות בטקסט ,משוקמים

וההקדמות לספריו "רזא מהימנא" ו"יסוד יצחק" ,וכן על פי

בחלקם במילוי נייר .סימונים ורישומים בכתב-יד בגוף הטקסט .כריכת עור חדשה.

המסופר בספר "תהלה למשה" ,מאת רבי משה דוד טייטלבוים,

סטפנסקי חסידות ,מס' .22

פתיחה$400 :
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סיגט תרס"ו ,דפים ג2-/ד .)1/לפי המובא במקורות מאוחרים יותר,
היה הבעש"ט נוסע להמתיק סוד עם המחבר ומשנודעה גדולתו
וקדושתו נהרו אליו המונים (ראה :מ' וונדר ,אנצ' לחכמי גליציה,

44. 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 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.
Ownership inscription of R. Yisrael Ze'ev of Zaloshin (disciple of R. Mordechai Banet, author of Shoshanei Leket
on Tehillim) on the final page, dated 1832. Stamps.
[64] leaves. Approx. 18 cm. Fair condition. Stains. Large open tears to title page and final leaf, affecting text,
repaired with paper (entire border replaced in photocopy). Minor tears to many other leaves, affecting text in
several places, repaired with paper. Worming, affecting text, repaired in part with paper. Handwritten markings
and inscriptions in body of text. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 22.

ג' ,עמ' .)268-272
[ ,]4עג דף 22.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות.
סימני עובש בדף האחרון .קרעים משוקמים בדף השער (עם
פגיעות קלות בטקסט) ובשולי דפים רבים נוספים .בלאי וקמטים
בשולי הדפים .סימני עש .כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .535

פתיחה$300 :

Opening price: $400

ספרי חסידות
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 .46ספר יסוד יצחק ,עם סדר הלימוד ל"וואך-נאכט" -
זולקווא ,תק"ע  -מהדורה ראשונה
ספר יסוד יצחק ,חלק ראשון – עניני מילה ,בדרך הקבלה
והחסידות; חלק שני – "הליכות עולם" ,הנהגות וסגולות ,מאת
רבי יצחק אייזיק הלוי מזורוביץ [מחבר הספרים "רזא מהימנא"
ו"אותיות דרבי יצחק"] .זולקווא[ ,תק"ע  .]1810מהדורה ראשונה.
הסכמות רבות מגדולי הדור :רבי מאיר [קריסטיאנפאלר] מבראד;
רבי יעקב אורנשטיין מלבוב ,בעל "ישועות יעקב"; רבי אפרים זלמן
מרגליות מבראד; רבי משה שפירא מזאלזיץ; רבי אריה ליב הכהן
מסטריא ,בעל "קצות החושן"; ועוד.
בדפים עם "שמות החתומים" ,המופיעים לאחר ההסכמות ,ניתן
למצוא מידע על גדולי וצדיקי אותו דור ומקומות מגוריהם בשנת
הדפסת הספר.
בדפים מא-מז ,קונטרס סדר הלימוד ל"לילה שקודם המילה
שקורין בל"א וואך-נאכט" [ליקוטים מספר הזוהר].
מחבר הספר – המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק הלוי (תצ"ה-
תקמ"ג) ,היה שוחט ובודק בכפר זורוויץ הסמוך לפרעמיסלא .לא
רבים הפרטים הידועים על אודותיו .בהסכמות על ספריו הוא
מתואר כצדיק נסתר ועני מרוד ,שהתבודד ביערות ועבד את ה'
בהתלהבות עצומה .את ספריו כתב בלילות .בעל "ברית כהונת
עולם" סיפר עליו כי "בשעת השחיטה ,והדמעות נושרות מבין
ריסי עיניו" .מסופר על המחבר שביקש מבעל ה"ישמח משה",

45

45. Raza Meheimna – Lviv, 1791 – First Edition
Raza Meheimna, kabbalistic secrets on the Hebrew
alphabet, by the kabbalist R. Yitzchak Eizek HaLevi
of Zuravitz (Żurawica). Lviv, [1791]. First edition
The author, R. Yitzchak Eizik HaLevi (1735-1783), was
a shochet and holy kabbalist. In the approbations,
he is described as a hidden Tzaddik. The Yismach
Moshe personally oversaw the publication of his
book Raza Meheimna.
[4], 73 leaves. 22.5 cm. Fair condition. Stains,
including dampstains. Mold stains to final leaf. Tears
to title page (slightly affecting text) and to margins
of many other leaves, repaired. Marginal wear and
creases. Worming. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 535.
Opening price: $300
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שהתגורר בצעירותו בפרעמיסלא הסמוכה ,לבוא ללמוד אצלו

46

סתרי תורה ,אך ה"ישמח משה" שלא הכירו מספיק ,מיאן בכך.
למחבר נגרמה חלישות הדעת מסירובו של ה"ישמח משה" ללמוד
אצלו ,ומטעם זה ציווה לפני פטירתו שיגנזו את כל כתביו בקבלה

מאוחרים יותר ,היה הבעש"ט נוסע להמתיק סוד עם המחבר

בקברו ,מחמת שאין העולם ראוי להם .לאחר פטירת המחבר,

ומשנודעו גדולתו וקדושתו נהרו אליו המונים (ראה :מ' וונדר,

התחרט מאד ה"ישמח משה" על שלא למד קבלה אצל המחבר,

אנצ' לחכמי גליציה ,ג' ,עמ' .)268-272

וכדי לעשות נחת רוח לנשמת המחבר ,ציווה ה"ישמח משה"

[ ,]4ה-סט דף .חסר אחד מהדפים הראשונים עם הקדמת המביא

להעתיק את כתבי המחבר ,ולגנוז בקבר רק העתקה בלבד ,ואילו

לבית הדפוס 22 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ,בהם כתמי רטיבות.

את כתב-היד המקורי להשאיר ,ולערכו לדפוס ,והוא זה שדאג

קרעים חסרים קטנים בשולי מספר דפים .רישום בכתב-יד .כריכת

להעתקתו ,עריכתו והדפסתו של הספר "רזא מהימנא" (על פי

עור חדשה.

ההסכמות וההקדמות לספריו "רזא מהימנא" ו"יסוד יצחק",

סטפנסקי חסידות ,מס' .233

וכן על פי המסופר בספר "תהלה למשה" ,מאת רבי משה דוד

פתיחה$300 :

טייטלבוים ,סיגט תרס"ו ,דפים ג2-/ד .)1/לפי המובא במקורות

46. Yesod Yitzchak, with Study Order for Vach Nacht – Zhovkva,
1810 – First Edition
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).
The author, R. Yitzchak Eizik HaLevi (1735-1783), was a shochet and holy
kabbalist. In the approbations, he is described as a hidden Tzaddik. The
Yismach Moshe personally oversaw the publication of his book Raza
Meheimna.
[4], 5-69 leaves. Lacking one of first leaves with publisher's foreword. 22
cm. Good condition. Stains, including dampstains. Small marginal open
tears to several leaves. Handwritten inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 233.
Opening price: $300
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47. Or HaMeir – Korets, 1798 – First Edition – Incomplete Copy
Or HaMeir, Chassidic and kabbalistic homiletics and allusions on the Torah, the Megillot
and festivals, 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,
R. Levi Yitzchak of Berdichev and R. Pinchas of Korets.
Incomplete copy. 58, 61-80, [2]; 40, 42-52, 55-98, 101-120; 64 leaves. Lacking 3 leaves: [2]
leaves at beginning (title page and leaf of approbations), and leaf 41 of second sequence.
Approx. 20 cm. Greenish paper. Fair condition. Many stains, including dark stains. Wear.
Worming and tears, affecting text (significant worming to first and final leaves), repaired
in part with paper. Leaves trimmed with damage to headings. Handwritten inscriptions.
New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 24.
Opening price: $500

 עותק חסר-  מהדורה ראשונה-  תקנ"ח, קוריץ-  ספר אור המאיר.47
, המגילות ומועדי השנה בדרך החסידות והקבלה, דרושים ורמזים על התורה,ספר אור המאיר
. מהדורה ראשונה.]1798  תקנ"ח, [קוריץ.מאת האדמו"ר רבי זאב וואלף מז'יטומיר
–  המחבר.ספר אור המאיר הוא מראשוני ספרי החסידות ובו דברים בשם הבעל שם טוב
 ומקורבם ותלמידם, היה מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש,הרה"ק רבי זאב וואלף מז'יטומיר
 היה מקורב. רבי נחום מטשרנוביל ורבי לוי יצחק מברדיטשוב,של רבי יעקב יוסף מפולנאה
 "ראיתי כיצד אליהו הנביא מתלווה אליו ומגלה לו: שהתבטא עליו,גם לרבי פנחס מקוריץ
 הצדיק ר' ליב שרה'ס התבטא עליו כי "ראה על פניו."את סודה הכמוס של האידרא קדישא
 הספר נכתב מפיו על ידי תלמידו הרה"ק רבי אליעזר מז'יטומיר."את צלם אלוקים בשלמות
 האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין אמר על הספר כי "כל מה שכתוב בספר הוא."בעל "פרקי הנאזר
 "במה: ובשמו של האדמו"ר רבי ישכר דוב מבעלזא נאמר כי,"מחובת כל יהודי להתנהג כך
 וממה, וממה שאמר שמעו רק שמינית, אמר רק שמינית,שהשפיעו להמחבר תורה מן השמים
, וממה שהבין הכותב בעל 'פרקי הנאזר' כתב מזה רק שמינית,ששמעו הבינו רק שמינית
 וספרו נדפס סמוך, רבי זאב וואלף נפטר בשנת תקנ"ח."וממה שהדפיסו מבינים רק שמינית
.לאחר פטירתו
] דפים2[ : דפים3  (חסרים.קכ; סד דף- קא,צח- נה,נב- מב,]; מ2[ ,פ- סא, נח.עותק חסר
 נייר. ס"מ בקירוב20 . ודף מא מספירת הדפים השנייה,)בהתחלה (דף השער ודף ההסכמות
 עם פגיעות בטקסט, סימני עש וקרעים. בלאי. חלקם כהים, כתמים רבים. מצב בינוני.ירקרק
 חיתוך דפים. משוקמים בחלקם במילוי נייר,)(סימני עש קשים בדפים הראשונים והאחרונים
. כריכת עור חדשה.יד- רישומים בכתב.עם פגיעות בכותרות הדפים
.24 ' מס,סטפנסקי חסידות
: ראה, מהן במספר וריאנטים,תק"ע נדפס הספר במספר מהדורות דומות זו לזו-בשנים תקנ"ח
.1140 ' מס, גנזי ישראל,; י' יודלוב36-39 ' עמ, מחקרים ביבליוגרפיים,א' טויבר

$500 :פתיחה

ספרי חסידות
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48. Or HaMeir – Korets, After 1798 – Second Edition

 .48ספר אור המאיר  -קוריץ ,אחרי
תקנ"ח  -מהדורה שניה

Or HaMeir, homiletics 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.
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, R. Levi Yitzchak of
Berdichev and R. Pinchas of Korets.
Ownership inscriptions on the title page and other leaves.
[2], 260 leaves. 20.5 cm. Greenish paper. Good-fair condition. Stains,
including dampstains. Open tear to title page, affecting title and text on
verso, with loss, repaired with paper (with photocopy and handwritten
replacement of missing text). Open tear to another leaf, affecting leaf
numeral. Worming, affecting text in several places. Many handwritten
inscriptions. New leather binding. Bookplate.
Stefansky Chassidut, no. 25.

ספר אור המאיר ,דרושים ורמזים על התורה,
המגילות

ומועדי

השנה

בדרך

החסידות

והקבלה ,מאת האדמו"ר רבי זאב וואלף
מז'יטומיר.

קוריץ,

[אחרי

תקנ"ח

.]1798

מהדורה שניה.
ספר אור המאיר הוא מראשוני ספרי החסידות
ובו דברים בשם הבעל שם טוב .המחבר
– הרה"ק רבי זאב וואלף מז'יטומיר ,היה
מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש ,ומקורבם
ותלמידם של רבי יעקב יוסף מפולנאה ,רבי
נחום מטשרנוביל ורבי לוי יצחק מברדיטשוב.
היה מקורב גם לרבי פנחס מקוריץ ,שהתבטא
עליו" :ראיתי כיצד אליהו הנביא מתלווה
אליו ומגלה לו את סודה הכמוס של האידרא
קדישא" .הצדיק ר' ליב שרה'ס התבטא עליו
כי "ראה על פניו את צלם אלוקים בשלמות".

Opening price: $800

בשער הספר שלפנינו נכתבו דברים מופלאים
בשבחו ,ביניהם" :היה דבוק בקונו בכל עתיו
ורגעיו בלתי נפרד בהליכה ובישיבה ."...הספר
נכתב מפיו על ידי תלמידו הרה"ק רבי אליעזר
מז'יטומיר בעל "פרקי הנאזר" .האדמו"ר רבי
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 .49ספר אור המאיר  -פאריצק ,תקע"ה  -שני וריאנטים  -שער מקורי ושער
מזויף

ישראל מרוז'ין אמר על הספר כי "כל מה שכתוב בספר הוא מחובת כל יהודי להתנהג כך" ,ובשמו של האדמו"ר

ספר אור המאיר ,מאמרי חסידות על התורה ,מאת האדמו"ר רבי זאב וואלף מז'יטומיר.

רבי ישכר דוב מבעלזא נאמר כי" :במה שהשפיעו להמחבר תורה מן השמים ,אמר רק שמינית ,וממה שאמר שמעו

פאריצק ,תקע"ה  .1815דפוס שלמה בן חנינא .שני וריאנטים.

רק שמינית ,וממה ששמעו הבינו רק שמינית ,וממה שהבין הכותב בעל 'פרקי הנאזר' כתב מזה רק שמינית ,וממה

שני וריאנטים של אותה מהדורה ,האחד עם פרטי הדפוס האמיתיים והשני עם שער

שהדפיסו מבינים רק שמינית" .רבי זאב וואלף נפטר בשנת תקנ"ח ,וספרו נדפס סמוך לאחר פטירתו (יתכן שלכך

מזויף .בעותק הראשון מופיעים בדף השער מקום הדפוס ,שנת ההדפסה ושם המדפיס,

רומז פרט השנה" :והיה מנוחתו כבוד").

ומעבר לדף נדפסו הסכמות רבי מרדכי ב"ר פנחס אב"ד קארעץ ורבי ישראל דוב בער הלוי

רישומי בעלות בדף השער ובדפים נוספים" :שייך להנגיד מו"ה אברהם [ב"ר מרדכי] העפשטיין מחמעלניק"

מסטעפין .בעותק השני נדפס דף השער מחדש ,וזויפו בו פרטי הדפוס :במקום מקום הדפוס

[כפי הנראה  ,Khmilnykאוקראינה]" ,הק' ארי' לייביש גראסמאן מסטראפקב" .רישום בעלות בדף ל" :1/שייך

האמיתי מופיעה בשער המילה" :בקארעץ" ,כשהיא מודגשת באותיות גדולות ,ומעליה

לנדה"ר [לנדיב הרב?] לוי יחיאל מאוך[?] נ"י".

נדפסה באותיות זעירות המילה" :כש"נ" [=כמו שנדפס] .במקום שם המדפיס נדפס" :יצא

[ ,]2רס דף 20.5 .ס"מ .נייר ירקרק .מצב טוב-בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות .קרע חסר בדף השער ,עם פגיעה

הדבר לאור על ידי הרבני ...מוהר"ר אברהם יצחק מ"ס מק"ק זאלקווא" ופרט השנה הוקדם

וחיסרון של שם הספר ושל טקסט בצדו השני של הדף ,משוקם במילוי נייר (עם השלמה בצילום ובכתב-יד) .קרע

לתקמ"ז .ההסכמות שמעבר לדף נשמטו.

חסר נוסף באחד מן הדפים ,עם פגיעה במספור הדף .סימני עש ,עם פגיעות בטקסט במספר דפים .רישומים רבים

בעותק א' – רישומים ,חתימות וחותמות.

בכתב-יד .כריכת עור חדשה .תו ספר.

שני עותקים ]1[ .קמז ,מח דף 23.5 .ס"מ .שני העותקים במצב כללי טוב .כתמים ומעט בלאי.

סטפנסקי חסידות ,מס' .25

בעותק הראשון כתמים כהים ,בלאי וסימן עש בדף השער .כתמי רטיבות במספר דפים.

בשנים תקנ"ח-תק"ע נדפס הספר במספר מהדורות דומות זו לזו ,מהן במספר וריאנטים ,ראה :א' טויבר ,מחקרים

בעותק השני פגעי עש במספר מקומות ,עם פגיעות בטקסט .כריכות עור חדשות (שונות

ביבליוגרפיים ,עמ'  ;36-39י' יודלוב ,גנזי ישראל ,מס'  .1140בטופס שלפנינו פרט השנה הוא תקנ"ח ,כמו במהדורה

זו מזו).

הראשונה ,אך יש בו מספר שינויים לעומתה .ביניהם ,השינוי שנעשה בהסכמות – הארכת זמן האיסור על

סטפנסקי חסידות ,מס' .27

ההדפסה מחמש עשרה שנה לעשרים שנה.

פתיחה$300 :

פתיחה$800 :
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, מזירוב-  ספר מים קדושים.50
תק"נ
 חידושים על סדר,ספר מים קדושים
 מאת רבי,קדשים בתלמוד הבבלי
, מזירוב.אברהם משה מבראהילוב
. מהדורה יחידה.]1790 [תק"נ
המחבר

היה

,אחד

מקור

לפי

:מתלמידיו של המגיד ממזריטש (ראה
.) עמ' קכז,' א,אנצ' לחסידות
בספר כלולים חידושים על כל סדר
 מידות,קדשים (למעט מסכתות תמיד
.)וקינים
 "לד' הארץ:רישום בעלות בדף השער
."ומלואה אברהם הכהן
. מצב בינוני. ס"מ32.5 .קכ דף- ג,]10[
 עם, סימני עש רבים וקשים.כתמים
 משוקמים במילוי נייר,פגיעות בטקסט
 חותמת.)(הספר עבר שיקום מקצועי
. כריכת עור חדשה.יד-ורישום בכתב
 עם תיקוני טעויות,] דף בסוף1[ ללא
 שנדפס בנפרד ונמצא רק,והגהות
.בחלק מן הטפסים

50

.342 ' מס,סטפנסקי חסידות

$400 :פתיחה

50. Mayim Kedoshim – Mezhirov, 1790
Mayim Kedoshim, novellae on Order Kodashim of the Babylonian
Talmud, by R. Avraham Moshe of Brahiłów (Brailiv). Mezhirov, [1790].
Only edition.
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).
Ownership inscription on the title page.
[10], 3-120 leaves. 32.5 cm. Fair condition. Stains. Significant worming,
affecting text, repaired with paper (book professionally restored). Stamp
and handwritten inscription. New leather binding.
Without [1] final leaf of errata, printed separately and added to some
copies only.
Stefansky Chassidut, no. 342.
Opening price: $400

ספרי חסידות
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49b

49a

49. Or HaMeir – Poritsk, 1815 – Two Variants – Original Title Page and Title Page
with False Imprint
Or HaMeir, Chassidic essays on the Torah, by Rebbe Ze'ev Wolf of Zhitomir. Poritsk
(Pavlivka): Shlomo ben Chanina, 1815. Two variants.
Two variants of the same edition. The first one features the original title page, indicating
the place and year of printing and the name of the printer, with approbations on
the verso. On the title page of the second copy, the place of printing was replaced
with the word "in Korets" in large bold letters. Instead of the name of the printer,
the following appears: "Published by… R. Avraham Yitzchak bookseller of
Zhovkva", with a chronogram for the year 1787. The approbations on verso were omitted.
Inscriptions, signatures and stamps in the first copy.
Two copies. [1], 147, 48 leaves. 23.5 cm. Both copies are in overall good condition. Stains
and minor wear. Copy 1: dark stains, wear and wormhole to title page. Dampstains to
several leaves. Copy 2: worming in several places, affecting text. New leather bindings (nonuniform).
Stefansky Chassidut, no. 27.
Opening price: $300

 .51ספר גנזי יוסף  -לבוב ,תקנ"ב  -מהדורה ראשונה
 העותק של האדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפיראמדרוהוביץ

– 51. Ginzei Yosef – Lviv, 1792 – First Edition
Copy of Rebbe Chaim Meir Yechiel Shapiro of
Drohobych

ספר גנזי יוסף ,מאמרי מוסר ,דרוש ,חסידות וקבלה על פרשיות

Ginzei Yosef, essays of ethics, homiletics, Chassidut
and Kabbalah on the Torah portions, with novellae
on tractates Berachot, Shabbat, Pesachim and
Sukkah, by R. Yosef Bloch Rabbi of Alesk (Olesko).
Lviv, 1792. First edition. With approbations by R.
Levi Yitzchak of Berditchev, R. Zusha of Anipoli, R.
Yaakov Shimshon of Shepetovka, R. Avraham Moshe
of Pshevorsk and others.
The author, R. Yosef Bloch (1724-1790), was a close
associate of the Maggid of Mezeritch. Rabbi of Alesk
and maggid in Satanov (Sataniv). He was renowned
in the Chassidic world for his book Ginzei Yosef, one
of the first Chassidic books.
Copy of Rebbe Chaim Meir Yechiel Shapiro of
Drohobych. Many of his stamps on the title page and
other leaves.
Rebbe Chaim Meir Yechiel Shapiro (1864-1924),
grandson of Rebbe Avraham Yaakov of Sadigura.
Served as rebbe in Drohobych. He immigrated to
Eretz Israel in 1922.
[4], 98; 20 leaves. Lacking four final leaves (21-24). 33
cm. Fair condition. Stains, including large dampstains
on some leaves. Wear. Open tears to title page and
other leaves, affecting text in several places, repaired
with paper. Minor worming, slightly affecting text.
Stamps. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 110.

התורה ,עם חידושים על מסכתות ברכות ,שבת ,פסחים וסוכה,
מאת רבי יוסף בלוך אב"ד אלעסק .לבוב ,תקנ"ב [ .]1792מהדורה
ראשונה .עם הסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב ,רבי זושא
מאניפולי ,רבי יעקב שמשון משפיטובקה ,רבי אברהם משה
מפשוורסק ,ועוד.
מחבר הספר ,הרב הקדוש רבי יוסף בלוך (תפ"ד-תק"נ) ,מבני
חבורתו של המגיד ממזריטש .אב"ד אלעסק ומגיד מישרים
בסטאנוב .התפרסם בעולם החסידות בספרו "גנזי יוסף" ,שנחשב
לאחד מספרי החסידות הראשונים .בספרו נדפסו הסכמות גם
מרבנים "מתנגדים" חשובים ,כמו רבי צבי הירש רוזאניש אב"ד
לבוב שכותב" :אשר לא מש מתוך האהל אהלו של תורה ,והיה
משים לילות כימים".
העותק של האדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביץ.
בשער ובדפים נוספים חותמות רבות שלו" :חיים מאיר יחיאל
שפירא"; "חיים מאיר יחיאל שפירא דראהאביטש (גאליציען)".
האדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא (תרכ"ד-תרפ"ד ,אנצ'
לחסידות ,א' ,עמ' תרז-תרי) ,נולד בסדיגורה ונקרא על שם זקנו
הגה"ק ממוגלינצא ,מגזע המגיד מקוז'ניץ ורבי אלימלך מליז'נסק.
אמו היא בת האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורא ,נכדת רבי
ישראל מרוז'ין .כיהן כאדמו"ר בדרוהוביץ .לאחר מלחמת העולם
הראשונה התיישב בווינה ,בה הקים את חברת "ישוב ארץ
ישראל" ,ובשנת תרפ"ב עלה לארץ ישראל עם משפחתו.
[ ,]4צח; כ דף .חסרים ארבעת דפים האחרונים (כא-כד) 33 .ס"מ.
מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות גדולים בחלק מהדפים.
בלאי .קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים ,עם פגיעות
בטקסט במספר דפים ,משוקמים במילוי נייר .סימני עש קלים ,עם
פגיעות קלות בטקסט .חותמות .כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .110

פתיחה$1200 :

אוגוסט 2021
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Opening price: $1200

52. Yesod Yosef – Rabbi Yosef of Rovne, One of
– the First Disciples of the Maggid of Mezeritch
Minkovitz, 1803 – First Edition

 .53ספר לקוטי יוסף  -לרבי יוסף מרובנא ,מראשוני
תלמידי המגיד ממזריטש  -מינקוביץ ,תקס"ג -
מהדורה ראשונה

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
first and elite disciples of the Maggid of Mezeritch.
Minkovitz, [1803]. First edition.
[4], 34, 37-88 leaves. Lacking three leaves: 35-36
and final leaf. 19.5 cm. Fair-good condition. Stains,
including dampstains. Wear. Marginal open tears
to several leaves (slightly affecting text in a few
places), repaired in part with paper. Worming,
slightly affecting text in several places. Stamps and
handwritten inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 232.

ספר לקוטי יוסף ,חידושים על סוגיות הש"ס ,מאת הרב הקדוש

Opening price: $800

רבי יוסף יוסקא הלוי מרובנא .מינקוביץ[ ,תקס"ג  .]1803מהדורה
ראשונה.
המחבר ,המקובל הקדוש רבי יוסף יוסקא הלוי מרובנא (נפטר
תק"ס ,אנצ' לחסידות ,ב' ,עמ' קמט-קנ) ,תלמידם של המגיד
ממזריטש ורבי מיכל מזלוטשוב .רבי יוסף היה מראשוני ובחירי
תלמידיו של המגיד רבי דוב בער ממזריטש ,עוד מהתקופה בה
כיהן רבי דוב בער כמגיד בעיר רובנא ,ורבי יוסף הוא 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."...
[ ,]1כו דף 19.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים .בלאי קל .סימני
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עש ,עם פגיעות בטקסט .קרעים קטנים בשולי חלק מהדפים ,עם

 .52ספר יסוד יוסף  -רבי יוסף מרובנא ,מראשוני תלמידי המגיד ממזריטש  -מינקוביץ ,תקס"ג  -מהדורה ראשונה
ספר יסוד יוסף ,רמזים וגימטריות על שמות הקודש והספירות,

ותפלה .ואני מכיר אותו שדרכו לישב תמיד בהתבודדות ולעסוק

עם דרשות על פי הקבלה ,מאת רבי יוסף יוסקא הלוי מרובנא.

בתורה ובתפלה וחסידות ופרישות .גם אחי החסיד המפורסם

מינקוביץ[ ,תקס"ג  .]1803מהדורה ראשונה.

בוצינא קדישא איש אלקי קדוש יאמר לו ,מוהר"ר אלימלך

המחבר ,המקובל הקדוש רבי יוסף יוסקא הלוי מרובנא (נפטר

מנוחתו שלום ,היה מחבבו מאד מאד ,גם אמר לי ...למעלה ראיתי

תק"ס ,אנצ' לחסידות ,ב' ,עמ' קמט-קנ) ,תלמידם של המגיד

אותו לבוש לבנים."...

ממזריטש ורבי מיכל מזלוטשוב .רבי יוסף היה מראשוני ובחירי

[ ,]4לד ,לז-פח דף .חסרים  3דפים :לה-לו ,ודף אחרון 19.5 .ס"מ.

תלמידיו של המגיד רבי דוב בער ממזריטש ,עוד מהתקופה בה

מצב בינוני-טוב .כתמים ,בהם כתמי רטיבות .בלאי .קרעים חסרים

כיהן רבי דוב בער כמגיד בעיר רובנא ,ורבי יוסף הוא זה שהביאו

בשולי מספר דפים (עם פגיעות בודדות קלות בטקסט) ,משוקמים

מטורטשין אל רובנא ,ומינה אותו שם ל"מגיד" ,בסיוע חותנו רבי

בחלקם בהדבקות נייר .סימני עש ,עם פגיעות קלות בטקסט

אהרן אב"ד רובנא.

במספר דפים .חותמות ורישומים בכתב-יד .כריכת עור חדשה.

באגרת ששלח רבי זושא מאניפולי אל החוזה מלובלין בשבחו של

סטפנסקי חסידות מס' .232

רבי יוסף ,נכתב..." :אודות איש צדיק המפורסם הגדול ,החריף

פתיחה$800 :

ובקי ,החסיד הגאון כ"ש מוהר"ר יוסף ...כבר רצו לקבל אותו

הדבקות נייר לחיזוק בשני דפים .כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .280

פתיחה$600 :

לרב אב"ד בכמה קהילות קדושות ,ולא רצה ...מפני ביטול תורה

ספרי חסידות
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54. Likutim Yekarim – Lviv, 1792 – First Edition
Likutim Yekarim, anthology of Chassidic essays from
the founders of Chassidut, R. Yisrael Baal Shem Tov,
and his disciples: R. Dov Ber Maggid of Mezeritch,
R. Menachem Mendel of Premishlan and R. Yechiel
Michel Maggid of Zlotchov. Lviv: R. Yehuda Shlomo
Yarish Rappoport, [1792].
The vast majority of the book comprises selections of
the teachings of the Maggid of Mezeritch.
[2], 40 leaves. 22 cm. Fair condition. Stains. Tears to
all leaves (mostly marginal), including open tears
affecting text, repaired with paper (all leaves were
professionally restored). Worming, affecting text,
repaired with paper. Leaves trimmed, affecting
headings of several leaves. Handwritten inscriptions
on title page. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 301.
The printing press of R. Yehuda Shlomo Yarish
Rappoport also notably published the holy book
Noam Elimelech in 1788, and its workers were
reputedly holy men, amongst the 36 hidden
Tzaddikim of the generation.
Opening price: $400
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 מהדורה ראשונה-  תקנ"ב, לבוב- " ספר "ליקוטים יקרים.54
.301 ' מס,סטפנסקי חסידות

, לקט מאמרי חסידות מאת אבות החסידות,ספר ליקוטים יקרים

בדפוס זה של רבי יהודא שלמה יאריש רפופורט נדפס בשנת

 ותלמידיו רבי דוב בער המגיד,רבינו ישראל בעל שם טוב

פי המקובל היו עובדי- ועל,"תקמ"ח הספר הקדוש "נועם אלימלך

 רבי מנחם מנדל מפרימשלן ורבי יחיאל מיכל המגיד,ממזריטש

'הדפוס אנשים קדושים מ"ל"ו הצדיקים הנסתרים" [ראה הרב ב

 דפוס רבי יהודא שלמה יאריש.]1792  [תקנ"ב, לבוב.מזלוטשוב

' עמ, תשכ"ג, ירושלים, בספר הרבי ר' אלימלך מליזנסק,לנדא

.רפאפורט

,) המביא מסורת בעל פה (בשם הגאון רבי משה הלברשטאם,שיא

.רובו הגדול של הספר נלקט מתורתו של המגיד ממזריטש

,על סגולתו הרבה של ספר נועם אלימלך דפוס רבי שלמה יאריש

 קרעים בכל הדפים (רובם. כתמים. מצב בינוני. ס"מ22 . מ דף,]2[

ש"נדפס על ידי פועלים יראי ה' שעסקו בהדפסה בקדושה

 משוקמים, בהם גם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט,)בשוליים

.]" ומהם שהיו בין ל"ו הנסתרים שעליהם העולם עומד,ובטהרה

 עם, סימני עש.)במילוי נייר (כל הדפים עברו שיקום מקצועי

$400 :פתיחה

 חיתוך דפים עם פגיעה. משוקמים במילוי נייר,פגיעות בטקסט
 כריכת עור.יד בדף השער- רישומים בכתב.בכותרות מספר דפים
.חדשה

53. Likutei Yosef – By Rabbi Yosef of Rovne,
One of the First Disciples of the Maggid of
Mezeritch – Minkovitz, 1803 – First Edition
Likutei Yosef, novellae on Talmudic topics, by R.
Yosef Yoske HaLevi of Rovne. Minkovitz, [1803].
First edition.
The author, R. Yosef Yoske HaLevi of Rovne (Rivne;
d. 1800), was a holy kabbalist, disciple of the Maggid
of Mezeritch and R. Michel of Zlotchov.
[1], 26 leaves. 19.5 cm. Fair-good condition. Stains.
Minor wear. Worming, affecting text. Minor
marginal tears to some leaves; two leaves reinforced
with paper. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 280.
Opening price: $600
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 .55ספר מגיד דבריו ליעקב  -אוסף מהדורות  -שנות
התק"נ-תק"ס

 .56ספר כתר שם טוב ,חלק ראשון  -תורת הבעש"ט -
מהדורה ראשונה  -זולקווא ,תקנ"ד

ספר מגיד דבריו ליעקב ,ליקוטי אמרים מאת המגיד רבי דוב בער
ממזריטש .אוסף מהדורות:
· ספר מגיד דבריו ליעקב .לבוב ,תקנ"ב [ .]1792דפוס רבי שלמה יאריש
רפאפורט [שהדפיס את ספר "נועם אלימלך" במהדורתו הראשונה,
כארבע שנים קודם לכן ,ולפי המסופר היו פועלי בית דפוסו בעלי רוח-
הקודש ,מל"ו צדיקים נסתרים] .מהדורה שלישית.
חתימה בשער..." :אני יהודא ליבוש מראדום".

ספר כתר שם טוב ,חלק ראשון" ,והם כל דברי קדשו של הקדוש
והנורא מוהר"ר ישראל בעש"ט זלה"ה" – ליקוטים מתורת הבעל
שם טוב ,בעריכת רבי אהרן הכהן מזליחוב ואפטא .זולקווא,
[תקנ"ד  .]1794דפוס יהודא ליב מאיר הפער ומרדכי רבין שטיין.
מהדורה ראשונה.
חלקו הראשון של ספר "כתר שם טוב" – ספר הליקוטים הנודע
מתורתו של הבעש"ט .בספר מובאים דברי הבעש"ט שלוקטו

[ ,]3לט דף 19.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות
וכתמים כהים .כתם דיו כהה בדף האחרון .בלאי רב .קרעים חסרים
בדף השער ובדפים נוספים .סימני עש ,עם פגיעות בטקסט .חותמות
ורישומים בכתב-יד .כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .326
· ספר מגיד דבריו ליעקב .אוסטרהא[ ,תקנ"ד  .]1794הסכמת רבי אשר
צבי המגיד מאוסטרהא.
[ ,]1ג ,]2[ ,ה-מח דף .חסרים שני דפים באמצע (דף ד ו ]1[-דף
אחריו) 19 .ס"מ בקירוב .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות
וכתמים כהים .בלאי .קרעים ,חלקם חסרים ,עם פגיעות בטקסט
ופגיעה במסגרת השער ,משוקמים בחלקם בהדבקות נייר .סימני עש,
עם פגיעות בטקסט .חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות מספר דפים.
חותמות .כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .327
· ספר מגיד דבריו ליעקב[ .לבוב ,תקנ"ז .]1797
בראש השער חתימה "זאנוויל בראדער" (ייתכן שמדובר ברבי שמואל
זנוויל ברודר ,חתן ה"חידושי הרי"ם") .חותמות של רבי אברהם
גאנצווייך מזאווירצ'ה וחותמות נוספות.
ד ,]1[ ,ד-לא דף 23.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ,בהם כתמי דיו.
בלאי קל .קרעים קטנים ,בהם קרע חסר קטן בשולי דף השער ,וקרע
חסר קטן עם פגיעה בטקסט באחד מהדפים .הדבקת נייר לחיזוק בשולי
אחד מהדפים .חותמות רבות .רישומים בכתב-יד .כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' ( 328פרט השנה בשער משובש .התאריך לפי
מפעל הביבליוגרפיה).
במפעל הביבליוגרפיה נרשמו :ד ,ד ,]1[ ,ד-לא דף ,ואילו בעותק
שלפנינו ד ,]1[ ,ד-לא דף .גם בעותק שבספריה הלאומית מספור
הדפים זהה לעותק שלפנינו.
· ספר מגיד דבריו ליעקב .ברדיטשוב[ ,תקס"ח  .]1808כולל העתק
האגרת שכתב הבעש"ט לגיסו רבי אברהם גרשון מקיטוב ,כוונת
המקוה מהבעש"ט וסיפור נסיעתו של המגיד ממזריטש אל הבעש"ט.
הסכמה מרבי לוי יצחק מברדיטשוב.
[ ,]4מ דף 19.5 .ס"מ .נייר כחלחל .מצב טוב .כתמים .חיתוך דפים על
גבול כותרות הדפים ,עם פגיעה קלה במסגרת השער .קרע קטן בשולי
דף השער .חותמת ורישום בכתב-יד בדף השער .כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .329

מספרי תלמידיו ,רבי יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש.
ספר זה הוא מספרי הליקוטים הראשונים שנדפסו מתורתו
של הבעש"ט .הספר יצא לאור בשני חלקים בזולקווא ,תקנ"ד-
תקנ"ה.
בראש הספר הסכמות מאת האדמו"רים רבי מנחם מנדל
מליסקא ,רבי שלמה מקרלין ורבי אברהם משה מפשוורסק.
לאחר מכן נדפסה "צוואה מהבעש"ט" .בדף הבא נדפסה אגרת
הבעש"ט ששלח לארץ ישראל ,לגיסו רבי גרשון מקיטוב.
עורך הספר ,הצדיק רבי אהרן הכהן מזליחוב ואפטא (אנצ'
לחסידות ,א' ,עמ' קנז) ,חיבר כמה ספרים נפוצים בספרות
החסידית .בין ספריו ,ספר "אור הגנוז לצדיקים" ,סדור "תפלה
ישרה – כתר נהורא" וספרים נוספים .תלמידו של רבי עוזיאל
מייזליש מריטשוואהל .החליף את רבי לוי יצחק מברדיטשוב
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55. Maggid Devarav LeYaakov – Collection of
Editions – 1790s-1800s
Maggid Devarav LeYaakov, selected essays by
the Maggid R. Dov Ber of Mezeritch. Collection of
editions.
Lviv: R. Shlomo Yarish Rappaport, 1792.
Third edition. Ostroh, [1794]. [Lviv, 1797].
Berditchev, [1808].
Stefansky Chassidut nos. 326-329.
4 books. Size and condition vary (see Hebrew
description for details).

·

·

·

·

Opening price: $800

כאב"ד זליחוב ולאחר מכן שימש כרבה של בילגוריי .בשנת
תקס"ג החל לכהן כאב"ד אפטא ,לצדו של האדמו"ר רבי
אברהם יהושע העשיל ,בעל ה"אוהב ישראל".
בדף המגן הקדמי חתימות ורישומי בעלות ,בהם" :לד' הארץ
ומלואה ...הק' שמעון צבי ווייגער חופ"ק קרופטש".
[ ]30דף 18 .ס"מ בקירוב .מצב בינוני-טוב .כתמים ,בהם כתמי
רטיבות גדולים .קרעים קטנים חסרים בשולי דף השער ודפים
נוספים ,עם פגיעות קלות בטקסט ובמסגרת השער ,משוקמים
במילוי נייר .חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים ומסגרת
השער ,עם פגיעות בכותרות במספר דפים .רישומים בכתב-יד.
חותמת .כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .249
ממהדורה זו יצאו כמה וריאנטים עם שינויים טיפוגרפיים קלים
והבדלי נוסח בדף השער [ראה מפעל הביבליוגרפיה ,רשומה מס'
 .]139450פרט השנה בשער עולה תקמ"ד ,מאחר ושכחו להדגיש
את האות י' של המילה "יקר" [ראה מפעל הביבליוגרפיה ,שם].

פתיחה$1000 :

פתיחה$800 :

ספרי חסידות
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 תורת הבעש"ט-  ספר כתר שם טוב.57
 תקנ"ז, קוריץ "והם כל דברי קדשו של,ספר כתר שם טוב
"הקדוש והנורא מוהר"ר ישראל בעש"ט זלה"ה
 בעריכת רבי,– ליקוטים מתורת הבעל שם טוב
 [תקנ"ז, קוריץ.אהרן הכהן מזליחוב ואפטא
. מהדורה שניה.]1797
 הצדיק רבי אהרן הכהן מזליחוב,עורך הספר
 חיבר כמה,) עמ' קנז,' א,ואפטא (אנצ' לחסידות
, בין ספריו.ספרים נפוצים בספרות החסידית
 סדור "תפלה ישרה,"ספר "אור הגנוז לצדיקים
 תלמידו של רבי.– כתר נהורא" וספרים נוספים
 החליף את רבי.עוזיאל מייזליש מריטשוואהל
לוי יצחק מברדיטשוב כאב"ד זליחוב ולאחר מכן
 בשנת תקס"ג החל.שימש כרבה של בילגוריי
 לצדו של האדמו"ר רבי,לכהן כאב"ד אפטא
." בעל ה"אוהב ישראל,אברהם יהושע העשיל
' "הצעיר פרג:חתימות מזרחיות במספר דפים
."'חיים עבדאל יוסוף פרג
. כתמים. מצב בינוני. ס"מ16.5 .] דף1[ , סג,]2[
,סימני עש בדף השער ובדפים רבים נוספים
. משוקמים במילוי נייר,עם פגיעות בטקסט
קרעים חסרים עם פגיעה במסגרת השער
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 קרעים. משוקמים עם השלמה בצילום,ובטקסט
. כריכת עור חדשה. דפי הספר עברו שיקום מקצועי.משוקמים במספר מקומות נוספים
.250 ' מס,סטפנסקי חסידות

$1000 :פתיחה

57. Keter Shem Tov – Teachings of the Baal Shem Tov – Korets, 1797
Keter Shem Tov, "All the holy teachings of R. Yisrael Baal Shem Tov" – selections of
the Baal Shem Tov's teachings, compiled by R. Aharon HaKohen of Żelechów and
Apta. Korets [1797]. Second edition.
The compiler of this book, R. Aharon HaKohen of Żelechów and Apta, authored
several popular Chassidic books, including: Or HaGanuz LaTzadikim, the Tefilla
Yeshara – Keter Nehora siddur and other books.
Oriental signatures on several leaves.
[2], 63, [1] leaves. 16.5 cm. Fair condition. Stains. Worming to title page and many
other leaves, affecting text, repaired with paper. Open tears to title page, affecting
text and border, repaired with photocopy replacement. Tears in several other places,
repaired. Book professionally restored. New leather binding.
Stefansky Chassidut no. 250.

56. Keter Shem Tov, Part I –
Teachings of the Baal Shem
Tov – First Edition – Zhovkva,
1794
Keter Shem Tov, Part I – selections
of the Baal Shem Tov's teachings,
compiled by R. Aharon HaKohen
of Żelechów and Apta (Opatów).
Zhovkva: Yehuda Leib Meyerhoffer
and Mordechai Rabinstein, [1794].
First edition.
Part I of Keter Shem Tov – the
renowned compendium of the Baal
Shem Tov's teachings, selected
from the books of his disciples, R.
Yaakov Yosef of Polonne and the
Maggid of Mezeritch. This is one of
the first compendiums printed of
the teachings of the Baal Shem Tov,
published in two parts in Zhovkva,
1794-1795.
The compiler of this book, R.
Aharon HaKohen of Żelechów and
56
Apta, authored several popular
Chassidic books, including: Or HaGanuz LaTzadikim, the Tefilla Yeshara – Keter
Nehora siddur and other books.
Signatures and ownership inscriptions on the front endpaper.
[30] leaves. Approx. 18 cm. Fair-good condition. Stains, including large
dampstains. Minor marginal open tears to title page and other leaves, slightly
affecting text and border, repaired with paper. Leaves trimmed close to headings
and title page border, with damage to headings in several places. Handwritten
inscriptions. Stamp. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 249.
Opening price: $1000

Opening price: $1000
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 .59ספר בת עיני (זלוטשוב)  -דובנא ,תקנ"ח -
מהדורה ראשונה

 .58ספר ישמח לב (טשרנוביל)  -סלאוויטא ,תקנ"ח
ספר ישמח לב [חלק שני מספר מאור עינים] ,ביאור על אגדות ומדרשי
חז"ל [על סדר מסכתות הש"ס] ,מאת האדמו"ר רבי מנחם נחום [טברסקי]
מטשרנוביל .סלאוויטא[ ,תקנ"ח [ .]1798דפוס רבי משה שפירא] .מהדורה
ראשונה.
יחד עמו נדפס באותה שנה בסלאוויטא גם הספר "מאור עינים" של המחבר.
"ישמח לב" נדפס לאחר מכן במהדורה חוזרת בזולקווא ,תק"ס .במהדורתו
השניה של הספר "מאור עינים" שנדפסה בפולנאה [תק"ע  ,]1810אוחדו שני
הספרים לספר אחד .המאמרים על הש"ס שנדפסו בספר "ישמח לב" צורפו
לספר "מאור עינים" על התורה ,תחת השם המשותף "מאור עינים" ,וכך
הדבר ברוב המהדורות שנדפסו לאחר מהדורת פולנאה.
המגיד רבי מנחם נחום מצ'רנוביל (ת"צ-תקנ"ח ,אנצ' לחסידות ,ג' ,עמ'
קסח-קעה) ,מאבות החסידות וראש שושלת הצדיקים לבית צ'רנוביל .זכה
להסתופף בצל הבעש"ט והיה תלמידו המובהק של המגיד ממזריטש .שימש
כמגיד מישרים בנארינסק ,פרוהוביטש וטשרנוביל .לאחר הפצרת תלמידיו
הסכים להדפיס את דברי תורתו .הוא סמך את ידו על תלמידו רבי אליהו
ב"ר זאב וולף כ"ץ ,וציווה עליו להדפיס את הכתבים "בדפוס נאה ומהודר
אשר הוקם בסלאוויטא[ "...בית הדפוס של רבי משה שפירא שהיה אז
בשנותיו הראשונות].
חותמת מטושטשת בדף יט" :1/אברהם דב ...בהרמ"א אנשיל[?]".
לד דף .דף השער חסר (הושלם בצילום) 20 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים,
בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים .בלאי .קרעים וסימני עש (במספר דפים
סימני עש רבים) ,עם פגיעה בטקסט ,משוקמים במילוי נייר .חיתוך דפים
עם פגיעות בטקסט במספר דפים .כפי הנראה ,מספר דפים הושלמו מעותק
אחר .כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .237

ספר בת עיני ,חידושי ש"ס ושו"ת ,מאת רבי יששכר דוב בער
מגזע צבי אב"ד זלוטשוב ,תלמיד המגיד ממזריטש ורבי יחיאל
מיכל מזלוטשוב .דובנא[ ,תקנ"ח  .]1798מהדורה ראשונה.
המחבר היה ידיד נעוריו ובן-דודו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב,
עמו התיידד בעת שהתגוררו יחדיו בעיר לוברטוב .רבי יששכר
בער ורבי לוי יצחק היו נשואים לבנות דודות ממשפחת פרץ
מלוברטוב (שהיו מצאצאי גולי ספרד) .רבי יששכר בער נשא
את בתו של רבי צבי הירש פרץ ,ורבי לוי יצחק נשא את בתו
של רבי ישראל פרץ .רבי לוי יצחק וידידו רבי יששכר בער
התקרבו יחדיו לחסידות בעקבות קרוב משפחתם רבי אריה
ליבוש פרץ (בעל "בית פרץ").
לימים נתמנה רבי יששכר בער 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 ורבי יצחק אייזיק
מקומרנא העיד עליו ש"מימיו לא פגם אפילו פגימה מועטת
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בצורת צלם 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

פתיחה$700 :

מהדורות] ,וספר "בת עיני" ,שו"ת וחידושי ש"ס.

58. Yismach Lev (Chernobyl) – Slavita, 1798
Yismach Lev (Part II of Meor Einayim), commentary on Aggadot and Midrashim (following the order of the Talmudic
tractates), by Rebbe Menachem Nachum [Twersky] of Chernobyl. Slavita: [R. Moshe Shapira, 1798]. First edition.
Two books by R. Menachem Nachum of Chernobyl – Yismach Lev and Meor Einayim – were published in Slavita in
1798. The second edition of Yismach Lev was published in Zhovkva in 1800. The second edition of Meor Einayim,
published in Polonne in 1810, included the book Yismach Lev (under the single title Meor Einayim), as did most
later editions.
The maggid R. Menachem Nachum of Chernobyl (1730-1798, Encyclopedia L'Chassidut, III, pp. 168-175) was one
of the founders of Chassidut and the progenitor of the Chernobyl dynasty. He studied directly from the Baal Shem
Tov and was a close disciple of the Maggid of Mezeritch.
Indistinct stamp on p. 19a.
34 leaves. Lacking title page (replaced in photocopy). 20 cm. Fair condition. Stains, including dampstains and dark
stains. Wear. Tears and worming (including significant worming to several leaves), affecting text, repaired with
paper. Margins trimmed with damage to text in several places. Several leaves presumably supplied from a different
copy. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 237.

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.
חתימות וחותמת דהויות בדף השער ובדף עד ,1/ביניהן" :הק'
אהרן יורש[?] מהרומלוב"" ,הק' ישכר בער".
[ ,]2קיט ]1[ ,דף 19.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים (בהם כתמי
רטיבות) ובלאי .קרעים חסרים בדף השער ,עם פגיעה במסגרת
השער ,וקרעים חסרים בדפים נוספים ,עם פגיעות בטקסט,
משוקמים במילוי נייר (עם השלמות בצילום) .סימני עש רבים,
עם פגיעות בטקסט .כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .105

פתיחה$400 :

Opening price: $700
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 .60ספר משנת חכמים  -לרבי משולם פייביש
מקרמניץ ,חותנו של רבי אברהם המלאך,
וסבו-זקנו של רבי ישראל מרוז'ין  -מהדורה
ראשונה ,אוסטרהא ,תקנ"ו
ספר משנת חכמים ,חידושים על ששה סדרי משנה,
חלקים א-ו ,מאת רבי משולם פייביש הלוי הורביץ
מקרמניץ .אוסטרהא[ ,תקנ"ו  .]1796מהדורה ראשונה.
שערים נפרדים לסדרי מועד ונשים.
הסכמות ה"נודע ביהודה" ,בעל ה"הפלאה" ,רבי
שאול אב"ד אמשטרדם ,רבי בצלאל מרגליות אב"ד
אוסטרהא ,רבי רפאל הכהן אב"ד המבורג ,ורבנים
נוספים .בראש סדר נשים – הסכמות רבי אליעזר
קאליר אב"ד קעלין ורבי דוד צבי אויערבך אב"ד
קרמניץ [חותנו של מהרנ"ת מברסלב].
המחבר ,הגאון הקדוש רבי משולם פייביש הלוי
הורביץ (נולד ת"ע בערך ,נפטר בחודש כסלו ,בין
השנים תקמ"ו-תקנ"א) ,נולד בעיר קרמניץ (מזרח-
גליציה) ,בה התגורר כל ימיו והרביץ תורה לתלמידים.
נודע כקדוש מרחם ,וכמו שכותב עליו רבי אלעזר
קאליר בהסכמתו" :קדושתו מרחם ...בגבורה של תורה
כארי מתגבר ...עד שנתפרסם שמו הטוב כחד מדרי
קמאי והיושבים במלאכת התורה לראשונה ,הוא
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59. Bat Eini (Zlotchov) – Dubno, 1798 – First Edition
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 Be'er Mayim Chaim, who describes in his book Eretz
HaChaim the Divine Inspiration he witnessed in his teacher.
Signatures and stamp (faded) on the title page and p. 74a.
[2], 119, [1] leaves. 19.5 cm. Fair condition. Stains (including
dampstains) and wear. Open tears to title page, affecting
border, and open tears to other leaves, affecting text, repaired
with paper (with photocopy replacement). Extensive worming,
affecting text. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 105.
Opening price: $400
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כבוד הרב המובהק דפקיע שמיה בין גדולי הדור ...ורק
תורתו אומנתו לומד תורה לשמה" .גם הנודע ביהודה
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כותב עליו בהסכמתו ,בהפלגה שלא כדרכו..." :כבוד
האי סבא יקירא הרב ...המופלג מאוד בתורה ובמעשים כבוד שמו מהור"ר פייבש הלוי ...תנא הוא כחד הראשונים ...ובעודי
במדינת פולין כבר שמעתי שמעו הטוב כי הוא ממש יחיד באהלות ."...בעל ה"הפלאה" כותב עליו בהסכמתו..." :כבוד אהובי
ידידי הרב המופלג בשם טוב חריף ובקי מוהר"ר משולם פייבוש נ"י מק"ק קרעמיניץ".
בתו גיטל נישאה להרב הקדוש רבי אברהם המלאך ,בנו של המגיד ממזריטש והיא סבתו של רבי ישראל מרוז'ין .על שידוך
זה רווחים סיפורים רבים בשושלות החסידות של צאצאיו .האדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל ממוגלינצא סיפר כי המגיד
ממזריטש שאל מן השמים "להגיד לו מי הוא התלמיד חכם שבדור אז ,בכדי לשדך עמו וליתן בת תלמיד חכם שבדור לבנו
הה"ק המלאך ז"ל ,והשיבו לו על הרב הגאון ר' פייבל מקראמניץ" (תולדות הנפלאות ,וורשא תרנ"ט ,אות קכג) .במקור אחר
מסופר..." :שזקננו המגיד הגדול ממעזריטש חשקה נפשו לקחת את בת הגאון רבינו משולם פייבוש עבור בנו הרה"ק רבי
אברהם המלאך ,היות שהיא בת תלמיד חכם הלומד תורה לשמה בקדושה ובטהרה ,ובכן שלח כמה מתלמידיו לרבינו הגאון
להציע לו השידוך" (תולדות המשנת חכמים ,עמ' תרצד ,בסוף ספר משנת חכמים ,מהדורת מכון בית אבות ,ברוקלין ניו יורק,
תשע"ה  .2014ראה שם סיפורים נוספים אודות השידוך ,ואודות פגישתו המופלאה עם המגיד ממזריטש ויחסו לגודל קדושת
המגיד ובנו הקדוש רבי אברהם המלאך).
רישומי בעלות של ר' ברוך הירש טייטעלמון מווארשא ,וחתימה של "הק' שלום ...זילבער מקוטנא".
[ ,]3לג; [ ,]1טו; [ ,]1כב דף; כ דף; כד דף; מו דף 21 .ס"מ .נייר ירקרק .מצב טוב .כתמים ובלאי .קרעים במספר דפים ,ללא
פגיעה בטקסט .בדף ו מסדר טהרות קרע משוקם ,עם פגיעה קלה בטקסט .רישומי בעלות וחותמות .כריכה חדשה.

פתיחה$1000 :

61. Brit Kehunat Olam – Part I – Lviv, 1796 –
First Edition

60. Mishnat Chachamim – By Rabbi Meshulam
Feivish of Kremenets, Father-in-Law of Rabbi
Avraham the Malach, and Great-Grandfather of
Rebbe Yisrael of Ruzhin – First Edition, Ostroh,
1796

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.
[4], 16, [2]; 7; 18; 27 leaves. 20 cm. Good-fair condition.
Stains, including dampstains. Minor wear. Upper
margins trimmed close to text, affecting headings,
and affecting text on several leaves (including title
page). Stamp. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 97.
Opening price: $800
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 מהדורה ראשונה-  תקנ"ו, לבוב-  חלק ראשון-  ספר ברית כהונת עולם.61
. ונפטר בשנת תקנ"ג,תקי"ח בקירוב-אייזיק נולד בין השנים תקי"ג

 דרוש ורמז בענייני המועדים, חלק ראשון,ספר ברית כהנת עולם

 האדמו"ר בעל.גדולי החסידות מביאים מדבריו בחרדת הכבוד

. מאת רבי יצחק אייזיק כ"ץ אב"ד קוריץ ואוסטרהא,על פי הקבלה

"אהבת ישראל" מוויז'ניץ היה לומד מידי יום ביומו בספר קדוש

.] דפוס יהודית אשת הרב צבי הירש [רוזאניס.]1796  [תקנ"ו,לבוב

 לא ויתר, בשעת ההפגזות, וגם בימי מלחמת העולם הראשונה,זה

.מהדורה ראשונה

.על שיעוריו הקבועים בספר זה

"על קדושת המחבר וספריו כותב האדמו"ר בעל "היכל הברכה

 בהם, כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ20 .]; ז; יח; כז דף2[ , טז,]4[

 "הרב הגאון הקדוש המקובל:"מקומרנא בספרו "נוצר חסד

 חיתוך דפים על גבול הטקסט בחלקם. בלאי קל.כתמי רטיבות

 מוהר"ר יצחק אייזיק הכהן, חסיד שבכהונה, החריף הגדול,אלקי

 עם פגיעה בכותרות ופגיעות בטקסט במספר,העליון של הדפים

 מתלמידי המגיד הגדול, אב"ד ור"מ קאריץ ואוסטרהא,זצללה"ה

. כריכה חדשה. חותמת.)דפים (כולל בדף השער

 בעל המחבר ספר ברית,הרה"ק ר' דוב בער ממזריטש זצללה"ה

.97 ' מס,סטפנסקי חסידות

, אשר לא נראה כבושם הזה מכמה מאות שנה...כהונת עולם

$800 :פתיחה

 רבי יצחק."והוא האיר עינינו בכמה סודות התורה והחכמה

ספרי חסידות
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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. Separate title pages for Moed and Nashim.
Approbations by the Noda BiYehuda, the Haflaa and
many other leading rabbis of the generation.
The author, R. Meshulam Feivish HaLevi Horowitz
(ca. 1710 – Kislev, between 1786 and 1791) was born
in Kremenets (Eastern Galicia), and lived there his
entire life teaching Torah. From his youth, he was
known for his holiness, as R. Eliezer Kalir attests in
his approbation, praising him also for his exceptional
good name and Torah study. The Noda BiYehuda
in his approbation uncharacteristically extolled his
virtues, comparing him to the Torah scholars of early
generations.
Ownership inscriptions of R. Baruch Hirsh Teitelmon
of Warsaw and signature of "Shalom… Zilber of
Kutno".
[3], 33; [1], 15; [1], 22 leaves; 20 leaves; 24 leaves;
46 leaves. 21 cm. Greenish paper. Good condition.
Stains and wear. Tears to several leaves, not affecting
text. Tear to leaf 6 of Order Taharot, slightly affecting
text, repaired. Ownership inscriptions and stamps.
New binding.
Opening price: $1000

 .63הגדה של פסח "חלקת בנימין" ,מהמגיד
מזאלוזיץ  -לבוב ,תקנ"ד  -מהדורה ראשונה של
ההגדה החסידית הראשונה שבאה בדפוס  -סגולה
"להשיב רבים מעון"  -עותק חסר

 .62ספר אהבת דודים ,מאת המגיד מזאלוזיץ  -לבוב,
תקנ"ג  -מהדורה יחידה
ספר אהבת דודים ,פירוש על שיר השירים בדרך הנגלה והנסתר,
מאת רבי בנימין – המגיד מזאלוזיץ .לבוב[ ,תקנ"ג  .]1793דפוס אהרן
בן חיים דוד סג"ל .מהדורה יחידה.
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 הוא מביא דברים בשמו .בנוסף ,הוא מביא דברים רבים
בשם תלמידי הבעש"ט ,המגיד ממזריטש ,רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב
ורבי מנחם מנדל מפרמישלן .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" – על הגדה של פסח; "אמתחת בנימין" – על מגילת
קהלת .כל חיבוריו נדפסו לאחר פטירתו ,על ידי בנו רבי אשר זליג.
רבי לוי יצחק מברדיטשוב מכתירו בהסכמות לספריו "חלקת בנימין"
ו"אמתחת בנימין"" :אותו צדיק בוצינא קדישא איש אלקי."...
חתימה בדף השער" :מרדכי שפינאגרן".
[ ,]3צד דף 20 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות רבים,
ובלאי .קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט .קרעים חסרים בדף השער,
עם פגיעות במסגרת השער ובטקסט מצדו השני של הדף ,משוקמים
במילוי נייר והשלמות בצילום .סימני עש עם פגיעות בטקסט (במספר
מקומות סימני עש קשים) ,משוקמים בחלקם בהדבקות נייר .חיתוך
דפים על גבול כותרות הדפים במספר דפים .רישומים בכתב-יד.
כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .14

ספר חלקת בנימין ,הגדה של פסח עם כוונות האריז"ל ,ועם
פירוש חלקת בנימין מאת האדמו"ר רבי בנימין – המגיד
מזאלוזיץ .לבוב[ ,תקנ"ד  .]1794דפוס הרבנית יהודית
[רוזאניס] .מהדורה ראשונה של ההגדה החסידית הראשונה
שבאה בדפוס.
רבי לוי יצחק מברדיטשוב כותב בהסכמתו (חסרה בעותק
שלפנינו) כי החיבור מסוגל "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
הוא מביא דברים בשמו .בנוסף ,הוא מביא דברים רבים
בשם תלמידי הבעש"ט ,המגיד ממזריטש ,רבי יחיאל מיכל
מזלוטשוב ורבי מנחם מנדל מפרמישלן .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; "אהבת דודים" – על שיר השירים;
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"אמתחת בנימין" – על מגילת קהלת .כל חיבוריו נדפסו לאחר
פטירתו ,על ידי בנו רבי אשר זליג.
עותק חסר ופגום .כד ]5[ ,דף (במקור ,]1[ :כה ]13[ ,דף).
חסרים עשרה דפים :דף השער (הושלם בצילום) ,דף כה,

פתיחה$700 :

ו ]8[-דפים מתוך [ ]13הדפים האחרונים (דפים [.)]13-8[ ,]2-1

62. Ahavat Dodim, by the Maggid of Zalozitz – Lviv, 1793 – Only Edition

 19ס"מ בקירוב .מצב כללי בינוני ,מספר דפים במצב בינוני-

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]. Only 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.
Signature on title page.
[3], 94 leaves. 20 cm. Fair condition. Stains, including many dampstains, and wear. Open tears affecting text. Open
tears to title page, affecting border and text on verso, repaired with paper and photocopy replacements. Worming,
affecting text (in several places significant worming), repaired in part with paper. Margins trimmed close to heading
in several places. Handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 14.

גרוע .כתמים .בלאי במספר דפים .קרעים חסרים ,עם פגיעות

Opening price: $700
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בטקסט ,משוקמים בחלקם בהדבקות נייר .סימני עש רבים
וקרעים (בחלק מהדפים סימני עש קשים) ,עם פגיעות בטקסט.
שיקומים בהדבקות נייר במספר מקומות .חיתוך דפים על
גבול הטקסט ,עם פגיעות בכותרות הדפים ובטקסט .חותמות.
כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס'  ;156יערי  ;253אוצר ההגדות .373

פתיחה$500 :

-  מאת המגיד מזאלוזיץ, ספר אמתחת בנימין.64
 הספר הראשון-  מהדורה ראשונה-  תקנ"ו,מינקוויץ
שנדפס במינקוויץ
 מאת רבי בנימין – המגיד, על מגילת קהלת,ספר אמתחת בנימין
.]1796  [תקנ"ו, מינקוויץ.מזאלוזיץ
 מאחר והמחבר נפטר באמצע,החיבור נפסק באמצע פרק ט
 "ולא הספיק: וכפי שנכתב בדברי הסיום שבדף האחרון,כתיבתו
."לגומרה עד שיצאת נשמתו בטהרה
' אנצ, המגיד מזאלוזיץ – רבי בנימין (נפטר תקנ"ב,המחבר
 בן דורם של הבעל, גדול בנגלה ובנסתר,)שנד- שנ, א,לחסידות
 אחד מהמוסרים והמעתיקים.שם טוב וראשוני צדיקי החסידות
 לא ברור אם זכה להכיר את.הראשונים של תורת החסידות
 אך בחיבוריו הוא מביא דברים,הבעל שם טוב ולפגוש אותו
, הוא מביא דברים רבים בשם תלמידי הבעש"ט, בנוסף.בשמו
 רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי מנחם מנדל,המגיד ממזריטש
 את רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב הוא מכתיר בתואר.מפרמישלן
 "ושמעתי ממורי הותיק וחסיד איש אלוקי מ' יחיאל מיכל:""מורי
 "תורי זהב" – על התורה; "חלקת: מחיבוריו הנוספים."...ז"ל
 כל.בנימין" –על הגדה של פסח; "אהבת דודים" – על שיר השירים
 רבי לוי. על ידי בנו רבי אשר זליג,חיבוריו נדפסו לאחר פטירתו
 "אותו צדיק:יצחק מברדיטשוב מכתירו בהסכמתו לספר שלפנינו
."...בוצינא קדישא איש אלקי
 בהם כתמי, כתמים. מצב בינוני. ס"מ20.5 .קכח דף- יח,יג- א,]2[
 כולל, קרעים חסרים בשולי דפים ראשונים ואחרונים.רטיבות
 משוקמים, עם פגיעה במסגרת השער,קרע חסר בדף השער
 במספר דפים סימני עש. סימני עש.בחלקם בהדבקות נייר שקוף
 חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות.גדולים עם פגיעות בטקסט
. כריכה חדשה. חותמת.בחלק מהדפים
.63 ' מס,סטפנסקי חסידות
.הספר הראשון שנדפס במינקוויץ

$300 :פתיחה

ספרי חסידות
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63. 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" – Incomplete Copy
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
(lacking in this copy), 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.
Incomplete and damaged copy. 24, [5] leaves

(originally: [1], 25, [13] leaves). Lacking ten leaves:
title page (replaced in photocopy), leaf 25, and [8] of
the [13] final leaves (leaves [1-2], [8-13]). Approx. 19
cm. Overall fair condition, several leaves in fair-poor
condition. Stains. Wear to several leaves. Open tears,
affecting text, repaired in part with paper. Extensive
worming and tears (significant worming to some
leaves), affecting text. Paper repairs in several places.
Leaves trimmed close to text, affecting headings and
text. Stamps. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 156; Yaari 253; Otzar
HaHaggadot 373.
Opening price: $500

64. 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 work 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,
64
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. Fair condition. Stains, including dampstains.
Marginal open tears to first and final leaves, including open tear to title page,
affecting border, partially repaired with transparent paper. Worming. Significant
worming to several leaves, affecting text. Margins trimmed, with damage to
headings of some leaves. Stamp. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 63.
First book published in Minkovitz.
Opening price: $300

 .65ספר תורי זהב ,מאת
מזאלוזיץ
המגיד
מאהלוב ,תקע"ו  -מהדורה
ראשונה
ספר תורי זהב ,דרוש ,מוסר,
קבלה

וחסידות

התורה ,מועדים ,מגילות איכה
ואסתר ,מאת רבי בנימין – המגיד
מזאלוזיץ.

מאהלוב,

58

[תקע"ו

 .]1816מהדורה ראשונה.
המחבר ,רבי בנימין – המגיד
מזאלוזיץ (נפטר תקנ"ב ,אנצ'
לחסידות ,א' ,שנ-שנד) ,גדול
בנגלה ובנסתר ,בן דורם של
הבעל שם טוב וראשוני צדיקי
החסידות.

אחד

והמעתיקים

מהמוסרים

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

65

מנחם מנדל מפרמישלן .את רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב הוא מכתיר בתואר "מורי"" :ושמעתי ממורי
הותיק וחסיד איש אלוקי מ' יחיאל מיכל ז"ל ."...מחיבוריו הנוספים" :חלקת בנימין" – על הגדה של
פסח; "אהבת דודים" – על שיר השירים; "אמתחת בנימין" – על מגילת קהלת .כל חיבוריו נדפסו על ידי
בנו רבי אשר זליג ,לאחר פטירתו .רבי לוי יצחק מברדיטשוב מכתירו בהסכמות לספריו "חלקת בנימין"
ו"אמתחת בנימין"" :אותו צדיק בוצינא קדישא איש אלקי."...
לה ,לח-מו ,מח-עה ,עו-עט ,פד-צד ,צו-קא ,קא-קח ,קז-קיב ,קיז-קיט ,קיט-קכב ,קכה-קכו דף .דפים
טז-יז נכרכו שלא במקומם בין דפים יח ו-יט .חסרים  7דפים :לו-לז ,דף צה ו ]4[-דפים בין דפים עה-עו
(מספור הדפים משובש) 20 .ס"מ בקירוב .נייר ירקרק בחלקו .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות
וכתמים כהים .בלאי .סימני עש רבים ,עם פגיעות בטקסט ,משוקמים בחלקם במילוי נייר .קרעים
חסרים בדף השער ובדפים נוספים ,עם פגיעות בטקסט ,משוקמים במילוי והדבקות נייר .חותמות.
רישומים בכתב-יד .כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .613

פתיחה$400 :

אוגוסט 2021
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פרשיות

66. Tiferet HaTzvi – Zhovkva,
1803 – Only Edition
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.
The author, R. Uziel Meisels (17441786), 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 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. Approx. 37.5 cm.
Good condition. Stains and wear.
66
Minor marginal tears. Leaves
trimmed, slightly affecting text on leaf 2. Large censorship stamp on title page
(slightly affecting text). New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 634.
Opening price: $500

65. 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.
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.
35, 38-46, 48-75, 76-79, 84-94, 96-101, 101-108, 107-112, 117-119, 119-122, 125126 leaves. Leaves 16-17 bound out of sequence, between leaves 18-19. Lacking
7 leaves: 36-37, 95 and [4] leaves between 75-76 (misfoliation). Approx. 20 cm.
Partially printed on greenish paper. Fair condition. Stains, including dampstains
and dark stains. Wear. Extensive worming, affecting text, repaired in part with
paper. Open tears to title page and other leaves, affecting text, repaired with paper.
Stamps. Handwritten inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 613.
Opening price: $400
 מהדורה יחידה-  תקס"ג, זולקווא-  ספר תפארת הצבי.66
 חידושים על הלכות," עם ספר "חותם טהור – כרם שלמה, חיבור על מסכת ביצה,ספר תפארת הצבי
.]1803[  תקס"ג, זולקווא. תלמיד המגיד ממזריטש, מאת רבי עוזיאל מייזליש מריטשוואהל,יורה דעה
.מהדורה ראשונה
, רב וראש ישיבה באוסטרובצה,)תקמ"ו- הגאון הקדוש רבי עוזיאל מייזליש (תק"ד,מחבר הספר
..."(  בצעירותו הכיר את הבעש"ט והוא מביא בספריו דברים ששמע מפיו.ריטשוואהל וניישטאט
 עם פטירת הבעש"ט היה לתלמידו של.)"ששמעתי מפי איש קדוש וטהור רבינו ישראל בעש"ט ז"ל
 רבי, רבי אלימלך מליזנסק, רבי לוי יצחק מברדיטשוב: וחבר קרוב לתלמידי המגיד,המגיד ממזריטש
 רבי פנחס הורוויץ מפרנקפורט, רבי מנחם מנדל מפרמישלן, רבי חיים חייקא מאמדור,זושא מאניפולי
.בעל ה"הפלאה" ורבי שמואל שמעלקא הורוויץ אב"ד ריטשוואהל וניקלשבורג
 חיתוך דפים עם. קרעים קלים בשוליים. כתמים ובלאי. מצב טוב. ס"מ בקירוב37.5 . טז; כט דף,]2[
 כריכת.) חותמת צנזורה גדולה בדף השער (עם פגיעה קלה בטקסט.פגיעה קלה בטקסט בדף השני
.עור חדשה
.634 ' מס,סטפנסקי חסידות

$500 :פתיחה

ספרי חסידות
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 .67ספר אותות השמים ,לרבי אריה ליב מסטריזוב,
רבו של ה"ישמח משה"  -ז'יטומיר ,תקס"ה  -מהדורה
ראשונה

67. Otot HaShamayim, by Rabbi Aryeh Leib
– of Strizov, Teacher of the Yismach Moshe
Zhitomir, 1805 – First Edition

ספר אותות השמים על שלחן ערוך .חלק א' :הלכות מילה

Otot HaShamayim on Shulchan Aruch. Part I: Laws
of Mila and Tefillin, Shabbat, Yom Tov and Chol
HaMoed. Part II: Laws of Niddah. By Rebbe Aryeh
Leib HaLevi Rabbi of Strizov (Strzyżów). Zhitomir,
[1805]. Name of printer not indicated. First edition.
The author, R. Aryeh Leib HaLevi (1736-1803) 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 with great
reverence in his approbation.
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.
38, 41-42, 39-40, 43-48, 59-60, 49-58, 61-93; 18 leaves.
Leaves 39-40, 59-60 of first sequence bound out of
order. 20.5 cm. Fair condition. Stains, including many
leaves with particularly large stains covering a large
part of leaf. Most leaves with extensive worming
affecting text (some leaves with significant damage),
repaired with paper. Open tears, repaired in part
with paper. Stamps. Handwritten inscriptions. New
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 36.

ותפילין ,שבת ,יו"ט וחוה"מ; חלק ב' :הלכות נדה .מאת האדמו"ר
רבי אריה ליב הלוי אב"ד סטריזוב .ז'יטומיר[ ,תקס"ה  .]1805ללא
שם מדפיס .מהדורה ראשונה.
הסכמות מרבי לוי יצחק מברדיטשוב ,מהמגיד רבי ישראל
מקוז'ניץ ,ומתלמיד המחבר האדמו"ר רבי משה טייטלבוים בעל
ה"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 מקוז'ניץ כותב עליו בהסכמתו לספר שלפנינו..." :
מכירו הייתי לשעבר בהיות פ"ק וראיתי שהיה רב גדול בישראל."...
רבי אריה ליב היה רבו המובהק של בן-דודו האדמו"ר רבי משה
טייטלבוים בעל "ישמח משה" ,הכותב עליו בהסכמתו לספר
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
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[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,

לח ,מא-מב ,לט-מ ,מג-מח ,נט-ס ,מט-נח ,סא-צג; יח דף .דפים

והגאון הנ"ל כל רז לא אניס ליה ,ומשה [ה"ישמח משה"] קיבל

לט-מ ,נט-ס ,מספירת הדפים הראשונה נכרכו שלא במקומם.

תורה וקבלה מעשית מהגאון הצדיק הלז".

 20.5ס"מ .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמים גדולים במיוחד על

בני המחבר כותבים בהקדמתם על שמו המעניין של החיבור

חלקים גדולים משטח הדף ,בדפים רבים .סימני עש רבים במרבית

"אותות השמים" ,שאינם יודעים את טעמו של אביהם המחבר

הדפים (בחלק מהדפים סימני עש קשים) ,עם פגיעות בטקסט,

שקרא לספרו כך ,אך וודאי עשה זאת מסיבה מסוימת" :ידענו

משוקמים במילוי נייר .קרעים חסרים ,משוקמים בחלקם במילוי

נאמנה שודאי הי' מדייק בשמ'[יה] ...ובודאי טעמו של אבינו ז"ל

נייר .חותמות .רישומים בכתב-יד .כריכת עור חדשה.

כמוס עמדו ואין אתנו יודע על מה" .הם מוסיפים כי שמעו על כך

בראשית המאה ה ,19-קודם הקמת הדפוס של משפחת שפירא

מתלמידו הקדוש בעל ה"ישמח משה" ששמע מפיו כי חיבר את

מסלאוויטא בז'יטומיר בשנת תר"ז ( ,)1847נדפסו בז'יטומיר ספרים

חיבוריו וקרא את שמותיהם על פי תורת הנסתר" :רק זאת באזנינו

בודדים בלבד (בשנים תקס"ד-תקס"ה) ,בהם מספר ספרי חסידות.

שמענו מפי תלמידו ה"ה כבוד הרב הגאון בצינא קדישא חסידא

לפנינו אחד מן הספרים הראשונים שנדפסו בז'יטומיר.

ופרישא מו"ה משה נ"י אב"ד ור"מ דק"ק שינאווי והעיד ששמע

סטפנסקי חסידות ,מס' .36

מפי אבינו ז"ל שכוונתו בחבורי'[ו] הג' ספרים בסידר[!] חיבוריהם

פתיחה$800 :

ושמותיהם הכל עפ"י נסתר וכבוד ה' הסתר דבר."...

אוגוסט 2021
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 .68ספר דגל מחנה אפרים  -קוריץ ,תק"ע  -מהדורה
ראשונה

– 68. Degel Machaneh Efraim – Korets, 1810
First Edition

ספר דגל מחנה אפרים ,על סדר התורה בדרך החסידות ,מאת רבי

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".
Ownership inscriptions on the title page (and
subsequent leaf).
Incomplete copy. [2], 110 leaves. Lacking four
final leaves (111-114), replaced in photocopy. 20.5
cm. Greenish paper. Fair condition. Many stains,
including dampstains (and large stains to several
leaves). Open tears affecting text (including damage
to text on verso of title page), repaired with paper,
with photocopy replacements. Worming, affecting
text, repaired in part with paper and tape. New
binding, gilt embossed.
Stefansky Chassidut, no. 128.

משה חיים אפרים אשכנזי אב"ד סדילקוב ,נכד הבעש"ט .קוריץ,
[תק"ע  .]1810מהדורה 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".
הסכמות גדולי החסידות :רבי לוי יצחק מברדיטשוב ,המגיד רבי
ישראל מקוז'ניץ ,רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ "החוזה 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" ואת העובדה שהספר מלא ביסודות תורתו של סבו
הבעש"ט .מחותנו ה"באר מים חיים" כותב בהסכמה על המחבר
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וספרו" :בוצינא קדישא ...נכד של האיש אלקי אשר לו דומיה
תהלה הרב ר' ישראל בעש"ט ,ובפרט שבפעם נמצא דברי

חסרים ,והושלמו בצילום 20.5 .ס"מ .נייר ירקרק .מצב בינוני.

הריבש"ט מעורב בהן ,אשר ניצוץ אחד שלו מתפשט לכמה

כתמים רבים ,בהם כתמי רטיבות (וכתמים גדולים במספר דפים).

ניצוצין ושבילין דאורייתא ...וה' יזכינו לראות הספר הנאה הלז

קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט (כולל בטקסט בצדו השני של

בהדפסתו ,ולקרות בו שתים ושלש דלתות כדי להנות מזיו הוד

דף השער) ,משוקמים במילוי נייר ,עם השלמות בצילום .סימני

המתחדש בעולם."...

עש עם פגיעות בטקסט ,משוקמים בחלקם במילוי נייר ובהדבקות

רישומי בעלות בדף השער (ובדף שאחריו) "שייך לר' זאב מלמד

נייר דבק .כריכה חדשה ,עם הטבעות מוזהבות.

בן זוסמאן"...

סטפנסקי חסידות ,מס' .128

עותק חסר ,]2[ .קי דף .ארבעת הדפים האחרונים (קיא-קיד)

פתיחה$500 :

Opening price: $500

ספרי חסידות
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 .69ספר אור פני משה  -מאת רבי משה סופר מפשוורסק
 מזריטש ,תק"ע  -מהדורה ראשונה  -עותק חסרספר אור פני משה ,דרוש ,מוסר וחסידות על פרשיות התורה
וחמש מגילות ,מאת רבי משה סופר סת"ם מפשוורסק .מזריטש,
[תק"ע  .]1810מהדורה ראשונה.
המחבר היה אחד מגדולי החסידות בדורם של רבי אלימלך
מליז'נסק ואחיו רבי זושא מאניפולי ,שהעריצוהו מאד .הספר
מעוטר בהסכמות רבות של גדולי החסידות ,המפליגים בגודל
קדושת הספר ומחברו ,ביניהם :רבי לוי יצחק מברדיטשוב ,המגיד
מקוז'ניץ ,החוזה מלובלין ,רבי מנחם מנדל מרימנוב ,ה"אוהב
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
(בדפים שנוספו לחלק מעותקי הספר) עדות מאביהם הגדול,
שסיפר להם כיצד כתב המחבר את הספר שלפנינו" :לאסהודי
באנו מה ששמענו מפה קדוש אדונינו אבינו הצדיק נשמתו עדן בזה
הלשון ...וראיתי בהיותו לומד היה דמות דיוקנו עומד לפני כמלאך
ה' צבאות ,ובהיותו כותב ספרו הקדוש ,היה להב יוצא מאותיותיו
הקדושים הכתובות .כל זה שמענו מפיו הקדוש."...
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הרב הקדוש רבי משה מפשוורסק (ת"פ?-תקס"ו) היה מפורסם
אצל גדולי החסידות כסופר סת"ם בקדושה ובטהרה עליונה.

69. Or Pnei Moshe – By Rabbi Moshe Sofer of Pshevorsk – Mezeritch, 1810 – First Edition – Incomplete
Copy

מסופר על רבי אלימלך מליז'נסק שהעיד עליו "שראה את דוד

deemed exceptionally holy.
Signature on p. 7a.
Incomplete copy: [1], 100; 231-240; 101-228, 230
leaves (originally: [2], 240 leaves). Leaves 231-240
bound out of sequence. 21 cm. Fair condition. Stains
(including dampstains) and wear. Open tears to first
leaf, affecting text. Worming, affecting text. New
binding.
Without additional 2 leaves of approbations, added
after the printing to some copies only.
Stefansky Chassidut, no. 32.

גדולי החסידות ייחסו קדושה גדולה ביותר לתפילין ומזוזות
שנכתבו על ידו ,מהם שנשתמרו מדור אל דור בקדושה יתירה.
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
בעניין זה.
חתימה בדף ז" :1/זאב בר"מ[?] כהנא ."---
עותק חסר ,]1[ :ק; רלא-רמ; קא-רכח ,רל דף (במקור ,]2[ :רמ
דף) .דפים רלא-רמ נכרכו שלא במקומם 21 .ס"מ .מצב בינוני.
כתמים (בהם כתמי רטיבות) ובלאי .קרעים חסרים בדף הראשון,
עם פגיעה בטקסט .סימני עש ,עם פגיעות בטקסט .כריכה חדשה.
ללא שני הדפים עם הסכמות נוספות [דפים  ,]3-4שנוספו לאחר
ההדפסה לחלק מן הטפסים.
סטפנסקי חסידות ,מס' .32

פתיחה$500 :

אוגוסט 2021
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Opening price: $500

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 prominent 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

70. Pri HaAretz – Kopust, 1814 – First Edition
Pri HaAretz, Chassidic and Kabbalistic essays on
the Torah portions, by Rebbe Menachem Mendel of
Vitebsk. Kopust (Kopys): R. Yisrael Yoffe, prominent
disciple of the Baal HaTanya, [1814]. First edition.
This book contains a collection of discourses which
R. Menachem Mendel of Vitebsk delivered in
Tiberias, following his immigration to Eretz Israel (in
1777). The title page states: "And they were collected
together by the rabbi who was outstanding in Torah
and fear of G-d, R. Elazar Zussman, scribe of the
Holy Land, and from him it reached our hands".
R. Elazar Zussman was the scribe of R. Menachem
Mendel of Vitebsk, R. Avraham of Kalisk, and all the
Chassidim who reached Eretz Israel in the famous
1777 immigration.
The identity of the writer of this book is subject to
dispute. Some say the essays were recorded by his
disciples, primarily R. Elazar Zussman, who also
edited and arranged them for print (Beit Rebbi).
Conversely, according to a tradition of Slonim
Chassidim, the entire book was written by R.
Menachem Mendel himself, while R. Elazar Zussman
only edited and arranged it for print, adding the
opening words "Patach HaRav" and "Shaal HaShoel"
(Yesod HaMaalah, I, p. 59). In the opinion of the
researcher R. Yehoshua Mondschein, R. Elazar
Zussman "was the one who wrote the letters of the
righteous men and Chassidim from Eretz Israel, and
it is evident that he also wrote the teachings of R.
Menachem Mendel of Vitebsk in the holy book Pri
HaAretz, and the numerous figures of speech he uses
render it an almost impenetrable book" (HaMaasar
HaRishon, Jerusalem 2012, p. 222). The two first
leaves contain essays of the Torah thoughts of R.
Avraham HaMalach.
Pri HaAretz is one of the most profound and difficult
to understand Chassidic books. The Yesod HaAvoda
of Slonim declared that he wishes that in the times
of Mashiach and in the World to Come he will be
able to uphold the lofty levels described in this book.
"We have a tradition from reliable people that this
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 מהדורה-  תקע"ד, קאפוסט-  ספר פרי הארץ.70
ראשונה
 מאת, מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה,ספר פרי הארץ
.]1814  [תקע"ד, קאפוסט.האדמו"ר רבי מנחם מנדל מוויטבסק
 מהדורה. מחשובי תלמידי בעל התניא,דפוס רבי ישראל יפה
.ראשונה
בספר שלפנינו נקבצו מאמריו של הרה"ק רבי מנחם מנדל
 שנאמרו על ידו לאחר עלייתו לארץ ישראל בשנת,מוויטבסק
 "וקבצן הרב: בשער הספר נדפס. כשהתגורר בטבריה,תקל"ז
המופלג בתוי"ר [בתורה ויראה] החסיד כמו' אלעזר זוסמן זלה"ה
." וממנו הגיע לידינו,סו"ד [סופר דמתא] דארעא קדישא תובב"א
רבי אלעזר זוסמן היה הסופר של רבי מנחם מנדל מוויטבסק ורבי
 ושל כל בני חבורת החסידים שעלו בעלייה,אברהם מקאליסק
.הידועה בשנת תקל"ז
 יש אומרים כי.הדעות חלוקות אודות זהותו של מחבר הספר
, ורובם ע"י רבי אלעזר זוסמן,המאמרים נכתבו ע"י התלמידים
 מסורת מקובלת, מאידך.)שאף הכינם וערכם לדפוס (בית רבי
אצל חסידי סלונים כי הספר כולו נכתב ע"י רבי מנחם מנדל
 וכן הוסיף, ואילו רבי אלעזר זוסמן רק ערכו והכינו לדפוס,בעצמו
,את תיבות הפתיחה "פתח הרב" ו"שאל השואל" (יסוד המעלה
 דעתו של החוקר הרב יהושע מונדשיין ז"ל כי רבי.) עמ' נט,א
אלעזר זוסמן "הוא שכתב את אגרות הצדיקים והחסידים מארץ
 וניכר שגם את תורתו של הרמ"מ מוויטבסק בספר הקדוש,הקודש
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 וברוב מליצותיו עשאו כספר החתום כמעט" (המאסר,פרי הארץ
 המאמרים שנדפסו בשני.)222 ' עמ, ירושלים תשע"ב,הראשון

book never left the table of Rebbe Yisrael of Ruzhin,
who would say that whoever is able to understand
this book, is capable of combining the lower wisdom
with the higher wisdom" (Yesod HaMaalah, ibid).
Lacking final nine leaves, with the selection of Igrot
HaKodesh – letters of guidance in worship of G-d,
which R. Menachem Mendel of Vitebsk and R.
Avraham of Kalisk sent from Eretz Israel to their
disciples in Reisen (Belarus).
[2], 27 leaves. Without [9] final leaves. 19.5 cm. Fair
condition. Stains, including many dampstains, and
wear. Marginal tears to final leaves, repaired with
paper. Worming to final leaves, affecting text. New
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 477.
Opening price: $800

.הדפים הראשונים הם מתורתו של הרה"ק רבי אברהם המלאך
ספר פרי הארץ הוא מהספרים העמוקים והקשים ביותר להבנה בין
 בעל ה"יסוד העבודה" מסלונים אמר על מאמריו.ספרי החסידות
שהלוואי שיוכל להחזיק במדרגות הגבוהות שבהם לעתיד לבוא
 "מסורה בידינו מפי אנשי אמת שזה.בימות המשיח ובעולם הבא
הספר לא ירד אף פעם משולחנו של הרה"ק מרוז'ין רבי ישראל
 הוא היודע לחבר, כל מי שיודע להבין בספר זה: והיה אומר,זי"ע
.) שם,חכמה תתאה עם חכמה עילאה" (יסוד המעלה
" עם ליקוט מ"אגרות הקודש,חסרים תשעת הדפים האחרונים
 שהרה"ק רבי מנחם מנדל,'– ממכתבי ההדרכה בעבודת ה
,מויטבסק והרה"ק רבי אברהם מקאליסק כתבו מארץ ישראל
.)לקהל תלמידיהם שבמדינת רייסין (רוסיה הלבנה
. מצב בינוני. ס"מ19.5 .] דפים אחרונים9[  חסרים. כז דף,]2[
 קרעים בשולי הדפים. ובלאי, בהם כתמי רטיבות רבים,כתמים
, סימני עש בדפים האחרונים. משוקמים בהדבקות נייר,האחרונים
. כריכת עור חדשה.עם פגיעות בטקסט
.477 ' מס,סטפנסקי חסידות

$800 :פתיחה

 .71ספר אור החכמה  -לאשצוב ,תקע"ה  -מהדורה
ראשונה  -ספר סגולה ללידה קלה  -שני חלקים בשני
כרכים
ספר אור החכמה ,מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה,
מאת המקובל רבי אורי פייבל מקריסניפולי ודובנקא .לאשצוב,
[תקע"ה  .]1815מהדורה ראשונה .עם הסכמות החוזה מלובלין
והאדמו"ר רבי צבי אריה מאליק .שני חלקים בשני כרכים .שער
נפרד לכל חלק.
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 – ונוהגים להניח ספר הקדוש נעם אלימלך וספר הקדוש אור
החכמה" (דבריו הובאו בספרי הפוסקים) .כמו כן ,מובא שהגה"ק
רבי ישעיה זילברשטיין מוויטצען "היה רגיל לשלוח את הספר
'אור החכמה' לאשה היושבת על המשבר ,שתניח את הספר תחת
הכר לסגולה שתלד בנקל".
המחבר ,המקובל רבי אורי פייבל מקריסניפולי ודובנקא (נפטר
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 .חיבורו על התורה המכיל ט"ו פירושים על
כל פסוק ,וכן חיבוריו על חמש המגילות ועל תיקוני זהר ואידרות
וספרא דצניעותא ועל ספר יצירה" ,פרושים נוראים נעלמים
וסתומים" ,אבדו כולם 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".
חתימה בדף השער של החלק הראשון" :משה במו"ה אליעזר ז"ל".
שני חלקים בשני כרכים .כרך ראשון ,]2[ :עו; מו דף .כרך שני:
[ ,]1ה ,ז-נג ,]1[ ,נז-ס ,נט-עב ,עד-פב ,פד-צג ,צה-קא דף .חסרים
 8דפים בכרך השני :ו ,נד ,נו ,עג ,פג ,צד ,קב-קג .כרך ראשון22 :
ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .בלאי קל .סימני עש עם פגיעות
בטקסט ,משוקמים במילוי נייר .רישומים בכתב-יד .כריכת עור
חדשה .כרך שני 21.5 :ס"מ .נייר כהה בחלקו .מצב בינוני-טוב.
כתמים ,בהם כתמים כהים וכתמי רטיבות .סימני עש ,במיוחד
בדפים האחרונים ,עם פגיעות בטקסט .קרע חסר בשולי דף כא,
עם פגיעה קלה בטקסט .הדבקות נייר דבק לשיקום במספר דפים.
כריכה חדשה.
בכרכים שלפנינו ,מקום הדפוס המופיע בשערים הוא "לאשצוב".
בחלק מן הטפסים מקום הדפוס שמופיע בשער הוא "קארעץ",
ולצדו מופיעה שנת הדפסה – תקנ"ה .המקום והתאריך הללו
מזוייפים (ראה רשומה במפעל הביבליוגרפיה מס' .)000202798
סטפנסקי חסידות ,מס' .23

פתיחה$1000 :
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71. Or HaChochma – Łaszczów, 1815 – First Edition – Segulah for Easy Birth – Two Parts in Two
Volumes
Vol. II: [1], 5, 7-53, [1], 57-60, 59-72, 74-82, 84-93, 95101 leaves. Lacking 8 leaves in vol. II: 6, 54, 56, 73, 83,
94, 102-103. Vol. I: 22 cm. Good-fair condition. Stains.
Minor wear. Worming, affecting text, repaired
with paper. Handwritten inscriptions. New leather
binding. Vol. II: 21.5 cm. Some browned leaves. Fairgood condition. Stains, including dark stains and
dampstains. Worming, particularly to final leaves,
affecting text. Marginal open tear to leaf 21, slightly
affecting text. Several leaves repaired with tape. New
binding.
Stefansky Chassidut, no. 23.
Opening price: $1000

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. Separate
title page for each part.
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.
Signature on the title page of Part I.
Two parts in two volumes. Vol. I: [2], 76; 46 leaves.

 .72ספר קדושת לוי  -ברדיטשוב ,תקע"ו  -המהדורה
שנדפסו בה לראשונה המאמרים על התורה יחד עם
ה"קדושות" לחנוכה ולפורים ,עם הוספות רבות  -עותק
חסר

72. Kedushat Levi – Berditchev, 1816 – First
Edition to Contain the Essays on the Torah
Together with the Kedushot for Chanukah
and Purim, with Many Additions – Incomplete
Copy

פרשיות התורה והמועדים ועל אגדות חז"ל ,מאת רבי לוי יצחק

Kedushat Levi, two parts, Chassidic and Kabbalistic
essays on the Torah portions, festivals, and Aggadot,
by R. Levi Yitzchak of Berditchev. Berditchev
(Berdychiv), 1816.
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. 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.
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.
Incomplete copy. Two parts in one volume. The
Kedushot part on the festivals was bound first,
followed by the part on the Torah. 22, 25-36; [1], 3-18,
[1], 22-81, [1], 86-97, 100-129, 132-133, 136-147 leaves.
Lacking 15 leaves: 23-24, 37-38 of first sequence; title
page and following leaf, leaves 82-83, 85, 98-99, 130131, 134-135, of second sequence. Approx. 20 cm. Fair
condition. Stains, including dark stains and large
dampstains. Worming, with significant damage to
text. Open tears, repaired in part with paper. Leaves
trimmed close to headings. Stamps. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 510.

ספר קדושת לוי ,שני חלקים ,מאמרי חסידות וקבלה על
מברדיטשוב .ברדיטשוב ,תקע"ו [ .]1816עם הסכמות ה"אוהב
ישראל" מאפטא ורבי אהרן מז'יטומיר.
המחבר ,רבי לוי יצחק מברדיטשוב ,הדפיס פעמיים בחייו את ספרו
"קדושת לוי" ,עם מאמרי ה"קדושות" על חנוכה ועל פורים בלבד:
לראשונה בסלאוויטא בשנת תקנ"ח ,ובשנית בזולקווא בשנת
תקס"ו .לאחר פטירתו (בתשרי תק"ע) הדפיסו צאצאיו לראשונה
את מאמריו על פרשיות התורה (ברדיטשוב ,תקע"א) ,אך ללא
מאמרי ה"קדושות" לחנוכה ולפורים .במהדורה שלפנינו נדפסו
לראשונה בכרך אחד שני החלקים ,חלק המאמרים על התורה
יחד עם חלק ה"קדושות" לחנוכה ולפורים (שער נפרד לכל חלק).
מהדורה זו כוללת גם הוספות רבות מכתב-ידו של המחבר .לפני
ואחרי כל הוספה נדפס סימון בצורת כף יד (במקומות בהם נדפסו
כמה מאמרים חדשים ברצף ,המדפיסים לא ציינו את היד לפני
ואחרי כל מאמר חדש ,אלא לפני הראשון שבהם ואחרי האחרון
שבהם).
במהדורה זו נדפסו לראשונה גם הסכמותיהם של ידיד המחבר
– ה"אוהב ישראל" מאפטא ,ושל תלמיד המחבר – רבי אהרן
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מז'יטומיר בעל "תולדות אהרן".
חכמים וצדיקים העידו כי סגולת ספר "קדושת לוי" גדולה מאד

עותק חסר .שני החלקים בכרך אחד .חלק ה"קדושות" למועדים

ויש בכוחה להשפיע על הקורא בו התלהבות ודבקות באהבת

נכרך בתחילה ,ולאחריו החלק על התורה .כב ,כה-לו; [ ,]1ג-יח,

ויראת ה' .עוד אמרו כי עצם החזקת הספר בבית גורמת להמתקת

[ ,]1כב-פא ,]1[ ,פו-צז ,ק-קכט ,קלב-קלג ,קלו-קמז דף .חסרים 15

הדינים ומסוגלת לשמירה מן המזיקים .ה"אוהב ישראל" כותב

דפים :כג-כד ,לז-לח מספירת הדפים הראשונה; דף שער ודף נוסף

בהסכמתו" :ובוודאי זכות הגאון בעל המחבר זלה"ה וקדושת

אחריו ,ודפים פב-פג ,פה ,צח-צט ,קל-קלא ,קלד-קלה ,מספירת

ספרים הנ"ל יהיה למגן ומחסה בכל מקום אשר ימצאו ...וימהרו

הדפים השניה 20 .ס"מ בקירוב .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמים

ויחושו לקנות ספרי קודש הנ"ל בכסף מלא" .דברים דומים כותב

כהים וכתמי רטיבות גדולים .סימני עש עם פגיעות רבות בטקסט.

גם רבי אהרן מז'יטומיר בהסכמתו .רבני מונקאטש [בהסכמה

קרעים חסרים ,משוקמים בחלקם בהדבקות נייר .חיתוך דפים על

למהדורת מונקאטש תרצ"ט] כותבים" :ידוע ומקובל מצדיקי דור

גבול כותרות הדפים .חותמות .כריכה חדשה.

ודור אשר ספר הקדוש קדושת לוי מסוגל בכל בית להמתקת

סטפנסקי חסידות ,מס' .510

הדינים."...

פתיחה$500 :

Opening price: $500
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73. Kedushat Levi on Pirkei Avot / Kedushat
– Levi on the Torah and Festivals – Lviv, 1862
First Edition of the Commentary on Pirkei Avot
Two books – Kedushat Levi on Pirkei Avot and
Kedushat Levi on the Torah and Festivals:
1. Kedushat Levi on Pirkei Avot, by R. Levi Yitzchak
of Berditchev. [Lviv, 1862]. First edition.
8 leaves. 24 cm. Good condition. Stains. Tears,
including marginal open tear to title page and minor
open tears to final leaf, slightly affecting text. Stamps
and handwritten inscriptions. New leather binding.
2. Kedushat Levi, Chassidic essays on Chanukah
and Purim, on the Torah portions, festivals and
Aggadot, by R. Levi Yitzchak of Berditchev. [Lviv,
1862]. Separate title page for each part.
[1], 25; [1], 60; 36, [1] leaves. 23.5 cm. Good condition.
Stains, including dampstains. Open tears to leaves
27-28 of second sequence, with significant damage
to text. New binding.
Opening price: $300
73

 .73ספר קדושת לוי על פרקי אבות  /ספר קדושת לוי על
התורה ומועדים  -לבוב ,תרכ"ב  -מהדורה ראשונה של
הפירוש על פרקי אבות
שני ספרים – קדושת לוי על פרקי אבות ,וקדושת לוי על התורה
ומועדים:
 .1ספר קדושת לוי ,על פרקי אבות ,מאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב,
נדפס עפ"י כתב-יד מגנזי תלמידו המגיד מקוז'ניץ[ .לבוב ,תרכ"ב
 .]1862מהדורה ראשונה.
ח דף 24 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .קרעים ,ובהם קרע חסר בשולי
דף השער וקרעים קטנים חסרים בדף האחרון ,עם פגיעות קלות
בטקסט .חותמות ורישומים בכתב-יד .כריכת עור חדשה.
 .2ספר קדושת לוי ,מאמרי חסידות על חנוכה ופורים ,ועל פרשיות
התורה והמועדים ואגדות חז"ל ,מאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב.
[לבוב ,תרכ"ב  .]1862שער נפרד לכל חלק .עם ההסכמות ממהדורת
ברדיטשוב תקע"ו ,והסכמה נוספת לחלק השני על התורה.
[ ,]1כה; [ ,]1ס; לו ]1[ ,דף 23.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ,בהם כתמי
רטיבות .קרעים חסרים עם פגיעות גדולות בטקסט בדפים כז-כח
מספירת הדפים השניה .כריכה חדשה.

פתיחה$300 :
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 .74ספר תשואות חן  -ברדיטשוב ,תקע"ו  -מהדורה ראשונה
ספר תשואות חן ,מאמרי חסידות על פרשיות התורה ,מאת רבי

או עשרים שנה ,עם כל זה חלק לו הבעש"ט כבוד גדול כאחד

גדליהו מליניץ .ברדיטשוב ,תקע"ו [ .]1816מהדורה ראשונה.

מתלמידיו הגדולים" (נכדו רבי יהושע העשיל ממונסטריץ',

המחבר ,רבי גדליהו מליניץ (תצ"ח-תקס"ד)" ,אור תורתו הופיע

בספרו תורת אבות ,במאמר ערך אבות) .המאמרים בספר

בק"ק מרופאליא ובק"ק אוסטריפאליא ,ולסוף ימיו תקע אהלו

שלפנינו נכתבו והובאו לדפוס על ידי תלמידו רבי יהודה ליב

אוהל של תורה בק"ק ליניץ" (מתוך נוסח השער) .זכה להסתופף

מליניץ (בנו של רבי דוב בער מליניץ ,מחברו של הספר "שבחי

בצעירותו אצל הבעש"ט מספר פעמים ,ואף מביא בספרו מדברי

הבעש"ט").

תורתו של הבעש"ט ששמע מפיו .היה תלמידו המובהק של רבי

[ ,]5מה דף 21 .ס"מ .נייר ירקרק .מצב בינוני .כתמים ובלאי.

אריה ליב ה"מוכיח" מפולנאה ,בעל "קול אריה" (מגדולי תלמידי

קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים ,עם פגיעות קלות

הבעש"ט) ,וכן קיבל מתורתם של כמה מגדולי תלמידי הבעש"ט.

בטקסט במספר מקומות ,משוקמים בהדבקות ובמילוי נייר.

בספר שלפנינו מובאים דברי תורה רבים ששמע מפיהם.

הדבקות נייר רבות לחיזוק .סימני עש ,עם פגיעות קלות בטקסט.

המחבר היה ממעתיקי השמועה של תורת הבעש"ט ,והוא אחד

רישומים וחותמות .כריכת עור חדשה.

מהמקורות החשובים ביותר של הספר "שבחי הבעש"ט" (מחברו

סטפנסקי חסידות ,מס' .641

מרבה להביא דברים שקיבל מרבי גדליהו) .מסופר שהבעש"ט

פתיחה$500 :

עצמו "כיבדו מאד ,אם כי היה רך בשנים כבן שמונה עשרה

74. 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. 21 cm. Greenish paper. Fair condition. Stains and wear. Open tears to
title page and other leaves, slightly affecting text in several places, repaired with paper.
Many paper reinforcements. Worming, slightly affecting text. Inscriptions and stamps.
New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 641.
Opening price: $500
 .75ספר אורח לחיים  -ברדיטשוב ,תקע"ז  -מהדורה ראשונה
ספר אורח לחיים ,דרושים על התורה בדרך הקבלה והחסידות ,חמישה חלקים ,מאת האדמו"ר רבי אברהם
חיים מזלוטשוב[ .ברדיטשוב ,תקע"ז [ .]1817דפוס רבי ישראל ב"ק] .מהדורה ראשונה .הסכמות מעניינות
מגדולי החסידות :רבי לוי יצחק מברדיטשוב (הכותב" :האי ספרא דאדם הגדול בענקים ,אשר חובר חיבור על
טהרת הקודש"); רבי ישראל ,המגיד מקוז'ניץ (המסיים" :תפילתי שגורה בפי לעולם ,לפני אל עליון גואלם ,יהי
רצון שנעבדהו יומם וליל ,ונאזור חיל ,עד יום ישמחנו כימות עניתנו ,ואל הר קדשו יביאנו"); רבי יעקב יצחק,
החוזה מלובלין (הכותב" :הגם שאין דרכי להתנהג בגדולות ,כי ידע אנוש דרכו שאיני לא רב ולא מגיד ,אעפ"י
כן אהבה מקלקלת השורה ,מאהבת הבורא ב"ה ללכת בדרכיו והוא ב"ה רצון יריאיו יעשה .כן אנחנו ,ומפני
אהבתו ית' ,אני אוהב את כל ישראל מאד ומכ"ש צדיקיו ,ע"כ אני כותב הסכמה ;)"...רבי אברהם יהושע
העשיל מאפטא; רבי חיים טירר ,בעל "באר מים חיים".
המחבר ,רבי אברהם חיים מזלוטשוב (תפ"ו בערך-תקע"ו; אנצ' לחסידות ,א' ,עמ' פ-פא) ,מגדולי התורה
והחסידות בדורו .בנו של רבי גדליה אב"ד זולקווא ,חתן רבי פנחס הורוויץ "בעל ההפלאה" ,ובזיווג שני
חתן רבי יששכר דוב מזלוטשוב בעל "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 מרגליות מבראד ,אשר מסיים את דבריו
בתיאור שבחי המחבר ותולדותיו" :אמרתי להציע לרבים טיבו של האיש קדוש המחבר ז"ל ...והי'[ה] אדם
גדול בתורה ובחסידות והיה שוהה בתפילתו כמעט רובו של יום ועסקן גדול בצדקות וג"ח [גמילות חסד]
ורבים השיב מעון והי'[ה] יודע בתעלומות חכמה וסתרי תורה" .כששלח פעם המחבר 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 ,ואף קיבל את
הסכמותיהם של רבים מגדולי החסידות ,הכותבים עליו בידידות ואהבה רבה ,אולם הוא לא הספיק להדפיסו.
הספר נדפס בשנת תקע"ז ,כשנה לאחר פטירתו.
נב; נט; כט; לז; כד ,כח-לא דף .חסרים  3דפים (כה-כז) מספירת הדפים האחרונה 20 .ס"מ בקירוב .מצב בינוני.
מספר דפים במצב בינוני-גרוע .כפי הנראה ,חלק מהדפים הושלמו מעותק אחר .כתמים ,בהם כתמי רטיבות.
סימני עובש במספר דפים .קרעים בדפים הראשונים והאחרונים (חלקם חסרים) ובשולי דפים נוספים ,עם
פגיעות בטקסט במספר מקומות (בעיקר בדף השער) .שיקומים בהדבקת נייר שקוף במספר דפים .חותמות.
כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .34

פתיחה$1000 :
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75. Orach LeChaim – Berditchev, 1817 – First Edition
Orach LeChaim, kabbalistic and Chassidic homiletics on the Torah, five parts,
by Rebbe Avraham Chaim of Zlotchov. [Berditchev: R. Yisrael Bak, 1817].
First edition. With interesting approbations by prominent Chassidic leaders,
such as R. Levi Yitzchak of Berditchev, R. Yisrael of Kozhnitz, the Chozeh of
Lublin and others.
The author, R. Avraham Chaim of Zlotchov (ca. 1726-1816), a prominent
Torah scholar and Chassidic leader in his times. A disciple of the Maggid of
Mezeritch and other prominent Chassidic leaders.
52; 59; 29; 37; 24, 28-31 leaves. Lacking 3 leaves (25-27) of final sequence.
Approx. 20 cm. Fair condition. Several leaves in fair-poor condition. Some
leaves were presumably supplied from a different copy. Stains, including
dampstains. Mold stains to several leaves. Tears to first and final leaves
(including open tears) and to margins of some other leaves, affecting text in
several places (primarily title page). Several leaves repaired with transparent
paper. Stamps. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 34.
Opening price: $1000

ספרי חסידות
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76. Toldot Aharon – Berditchev, 1817 – First
Edition

 .77ספר צמח ה' לצבי  -ברדיטשוב ,תקע"ח  -מהדורה
ראשונה

Toldot Aharon, Chassidic and kabbalistic essays on
the Torah portions, by R. Aharon of Zhitomir (close
disciple of R. Levi Yitzchak of Berditchev). Berditchev
(Berdychiv): R. Yisrael Bak, [1817]. First edition.
Toldot Aharon contains inspirational sermons and
guidance in worship of G-d based on Chassidic
teachings, recorded by one of the disciples of R.
Aharon of Zhitomir. The book is written in an
animated, passionate style, and quotes dozens of
teachings received by the author from his prime
teacher, R. Levi Yitzchak of Berditchev.
[2], 16, [2], 17-36, 40-191 leaves. [2] leaves bound out
of sequence, after leaf 16 instead of after leaf 20. 19.5
cm. Fair condition. Stains. Wear. Open tears, affecting
text in several places, repaired with paper. Worming
(significant worming to title page), affecting
text, repaired with paper. Stamps. Handwritten
inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 604.

ספר צמח ה' לצבי ,מאמרי חסידות על התורה ,מאת רבי צבי

Opening price: $1000
76

הירש מנדבורנה[ .ברדיטשוב ,תקע"ח  1818בערך][ .דפוס רבי
ישראל ב"ק] .מהדורה ראשונה.
מחבר הספר ,האדמו"ר רבי צבי הירש מנדבורנה (ת"ק-תקס"ב,
אנצ' לחסידות ,ג ,עמ' תרד-תרז) ,מגדולי הדור השלישי לחסידות.
תלמיד המגיד ממזריטש ותלמידו המובהק של רבי יחיאל מיכל
מזלוטשוב ,שאמר עליו כי הוא הגדול שבתלמידיו וכי אליהו
הנביא חפץ בקרבתו .בין תלמידיו היו רבי מנחם מנדל מקוסוב,
רבי צבי הירש מזידישטוב ,רבי אברהם דוד מבוטשאטש ועוד.
כתב מספר חיבורים ,והתפרסם בחיבורו העיקרי "צמח ה' לצבי".
ספרו "אלפא ביתא" זכה למהדורות רבות ורבי אליעזר פאפו בעל
"פלא יועץ" העתיקו וצירפו לחיבורו.
[ ,]2כח; קלח דף 20.5 .ס"מ .נייר כחלחל .מצב טוב .כתמים (בעיקר
בדפים הראשונים והאחרונים) .חותמות .סימונים בעט לצד
הטקסט במספר דפים .כריכת עור חדשה.
ללא דף [( ]3עם הסכמה שלישית והשמטות מפרשיות כי תשא
ושמיני) ,שנדפס לאחר הדפסת הספר ,ונמצא רק בחלק מן
הטפסים.
תאריך הדפוס ע"פ א' יערי ,הדפוס העברי בברדיטשוב ,קרית
ספר ,כא ,תש"ד-תש"ה ,עמ'  .120-121הקישוט בשער – טס של
ספר תורה – סמל הדפוס של רבי ישראל ב"ק.
סטפנסקי חסידות ,מס' .500

 .76ספר תולדות אהרן  -ברדיטשוב ,תקע"ז  -מהדורה ראשונה

פתיחה$1000 :

ספר תולדות אהרן ,מאמרים על פרשיות התורה ,על דרך

אנצ' לחסידות ,א' ,עמ' קנו) ,התמנה על ידי רבו המובהק רבי

החסידות והקבלה ,מאת רבי אהרן מז'יטומיר (תלמידו המובהק

לוי יצחק מברדיטשוב למגיד מישרים בעיר ז'יטומיר ,בערך בשנת

של רבי לוי יצחק מברדיטשוב) .ברדיטשוב[ ,תקע"ז  .]1817דפוס

תקנ"ח" ,והזהיר אותם [את אנשי ז'יטומיר] עליו מאד מאד"

רבי ישראל ב"ק .מהדורה ראשונה .עם הסכמות גדולי החסידות:

שיזהרו בכבודו .בתפקידו זה כיהן כשלוש שנים .לאחר מכן עקר

ה"אוהב ישראל" מאפטא ,רבי מרדכי מטשרנוביל ורבי ישראל

לגלילות הונגריה וכיהן כמגיד מישרים בערים קראלי ואשוואר.

מפיקוב .בשלושת ההסכמות לספר מכונה המחבר "בוצינא

את זו האחרונה הפך לעיירה חסידית בהשפעתו .בספר שלפנינו

[2], 28; 138 leaves. 20.5 cm. Bluish paper. Good
condition. Stains (primarily to first and final leaves).
Stamps. Markings in pen alongside text on several
leaves. New leather binding.
Without leaf [3] (third approbation and omissions
from Parashiot Ki Tisa and Shemini), found in some
copies only.
Stefansky Chassidut, no. 500.
Opening price: $1000

קדישא איש אלוקים".

נדפסו דרשותיו שאמר בז'יטומיר בשנים תקנ"ח-תקס"א.

הספר תולדות אהרן מכיל דרשות התעוררות והדרכה לעבודת

[ ,]2טז ,]2[ ,יז-לו ,מ-קצא דף ]2[ .דף נכרכו שלא במקומם ,לאחר

ה' בדרך החסידות ,שנכתבו על ידי אחד מתלמידי רבי אהרן

דף טז במקום לאחר דף כ 19.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים .בלאי.

מז'יטומיר ,אשר הביאו לדפוס בתוך שנת האבל על פטירת רבו

קרעים חסרים ,עם פגיעות בטקסט במספר דפים ,משוקמים

המחבר .החיבור כתוב בסגנון חי ולוהט ,כפי שמתואר בהסכמות:

בהדבקות ובמילוי נייר .סימני עש (בדף השער סימני עש קשים),

"דבריו הקדושים מעוררים לבבות ישראל לאביהם שבשמים

עם פגיעות בטקסט ,משוקמים במילוי נייר .חותמות .רישומים

בלהב העולה השמימה"; "דבריו בוערים כאש להבה" .בספר

בכתב-יד .כריכה חדשה.

מובאות עשרות אמרות שקיבל המחבר מרבו המובהק רבי לוי

סטפנסקי חסידות ,מס' .604

יצחק מברדיטשוב ,וכן דברי הערצה והערכה על רבו.
המחבר ,הרב הקדוש רבי אהרן מז'יטומיר (תק"י בערך – תקע"ז,
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פתיחה$1000 :

-  ספר מעיין החכמה לרבי אשר צבי מאוסטרהא.78
 מהדורה ראשונה-  תקע"ז,קוריץ
 פרקי, תנ"ך ותהלים, על חמשה חומשי תורה,ספר מעיין החכמה
 מאת האדמו"ר רבי אשר צבי המגיד,אבות וליקוטי חידושי אגדות
.]1816  [תקע"ז, קוריץ.מאוסטרהא
 שבועות ספורים לפני פטירתו,מהדורה ראשונה שנדפסה בחייו
.)(הספר נדפס בחנוכה תקע"ז והמחבר נפטר בט"ז שבט תקע"ז
 הכותב,עם הסכמות הרב רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא
 הרב החסיד... בוצינא קדישא... המקובל איש אלוקי... "הרב:עליו
 ומברך את," כי ידוע שכל דבריו נאמרו ברוח הקודש...המפורסם
." וישכנו בטח ושאנן עד ביאת ינון,המסייעים בדבר ב"ברכות טוב
 מגדולי תלמידי,)תקע"ז-רבי אשר צבי מאוסטרהא (ת"ק בערך
 כיהן כמגיד. חסיד ומקובל, איש קדוש.המגיד ממזריטש
 הסכמותיו. ונודע כאחד מגדולי האדמו"רים בדורו,באוסטרהא
תק"נ-מופיעות על ספרי חסידות וקבלה רבים משנות התק"מ
: נכתב עליו, סלאוויטא תקנ"ח,"[בהסכמתו על ספר "מאור עיניים
 בשנת תקס"ד עבר לעיר.]" איש אלוקים קדוש,"הרב החסיד
. בה כיהן כאדמו"ר וכרב,קוריץ
 עקבות. כתמים וכתמי רטיבות. מצב בינוני. ס"מ20 . קטז דף,]2[
 בשלושת הדפים. קרעים.רטיבות ופטריה בשולי דפים רבים
 משוקמים בחלקם, עם פגיעות בטקסט,הראשונים קרעים חסרים
 כריכת עור.יד- רישום בכתב. חותמות. סימני עש.בהדבקת נייר
. מהודרת,חדשה
.355 ' מס,סטפנסקי חסידות
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$700 :פתיחה

78. Maayan HaChochma by Rebbe Asher Tzvi of Ostroh – Korets, 1816 – First Edition
Maayan HaChochma, on the Five Books of the
Torah, the Bible and Psalms, Pirkei Avot and Likutei
Chiddushei Aggadot, by Rebbe Asher Tzvi, maggid
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 16th Shevat 1817). With approbations by
Rebbe Avraham Yehoshua Heshel of Apta.
Rebbe Asher Tzvi of Ostroh (ca. 1740-1817), a leading
disciple of the Maggid of Mezeritch, was a holy
person and pious kabbalist. Served as a maggid in

ספרי חסידות
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Ostroh and was known as one of the foremost rebbes
of his times. In 1804, he began serving as rebbe and
rabbi in Korets.
[2], 116 leaves. 20 cm. Fair condition. Stains and
dampstains. Traces of past dampness and mold to
margins of many leaves. Tears. Open tears to first
three leaves, affecting text, repaired in part with
paper. Worming. Stamps. Handwritten inscription.
New, elegant leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 355.
Opening price: $700
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77. Tzemach Hashem LiTzvi – Berditchev, 1818
– First Edition
Tzemach Hashem LiTzvi, Chassidic essays on the
Torah, by R. Tzvi Hirsh of Nadvorna. [Berditchev
(Berdychiv): R. Yisrael Bak, ca. 1818]. First edition.
The author, Rebbe Tzvi Hirsh of Nadvorna (17401802), was one of the leading third generation
Chassidic rebbes. Disciple of the Maggid of
Mezeritch and R. Yechiel Michel of Zlotchov, who
was known to say that R. Tzvi Hirsh was the greatest
of his disciples and that Eliyahu HaNavi desires his
closeness.

 .79ספר שושנת העמקים  -עמק השידים  -קוריץ,
תקע"ט  -מהדורה ראשונה
ספר שושנת העמקים עמק השידים ,דרשות והספדים מאת רבי
משה בן רבי יהודה הלוי הורוויץ אב"ד וואלאטשיסק .קארעץ,
[תקע"ט  .]1819מהדורה 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
אב"ד וואלאטשיסק ,מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש ,שעלה
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.
[ ,]2ג-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$400 :

79

– 79. 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: $400
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 .80ספר נועם אלימלך  -הרובשוב ,תקע"ז
ספר נועם אלימלך ,דרושי חסידות על התורה ,מספרי היסוד
של תורת החסידות ,מאת רבי אלימלך ווייסבלום מליז'נסק.
הרובשוב[ ,תקע"ז]  .1817מהדורה שישית .חלק ממילות השער
נדפסו בדיו אדומה.
[ ,]1צד דף 21 .ס"מ .מצב בינוני-גרוע .כתמים ,בהם כתמי רטיבות
גדולים .קרעים חסרים בחלק מהדפים (כולל קרע חסר בדף
השער) ,עם פגיעה בטקסט .סימני עש רבים ,עם פגיעות בטקסט.
בדפים רבים הודבקו (על גבי הטקסט) רצועות נייר שקוף לחיזוק.
חותמות ורישום בכתב-יד .כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .379

פתיחה$400 :

80

80. Noam Elimelech – Hrubieszów, 1817
Noam Elimelech, Chassidic homiletics on the Torah
portions, a classic Chassidic work by R. Elimelech
Weisblum of Lizhensk. Hrubieszów, 1817. Sixth
edition. Title page printed in red and black.
[1], 94 leaves. 21 cm. Fair-poor condition. Stains,
including large dampstains. Open tears to some
leaves (including open tear to title page), affecting
text. Extensive worming, affecting text. Many leaves
reinforced with pieces of transparent paper (over
text). Stamps and handwritten inscription. New
binding.
Stefansky Chassidut, no. 379.
Opening price: $400

81. Noam Elimelech – Russia-Poland,
1820 – False Name of Author
Noam Elimelech, Chassidic homiletics
on the Torah portions, a classic Chassidic
work by R. Elimelech Weisblum of
Lizhensk. [Russia-Poland, 1820].
On verso of title page, Hanhagot HaAdam
by R. Elimelech of Lizhensk, erroneously
attributed to R. Yechiel Michel of Zlotchov,
who is described on the title page as author
of the book.
[1], 3, 5-91, 93-95 leaves. 21.5 cm. Fair-good
condition. Stains (including dampstains
and dark stains to title page and other
leaves) and wear. Open tears in several
places, repaired with paper. Worming,
affecting text, repaired in part. Stamps
(over text). New binding.
Stefansky Chassidut, no. 380.
Opening price: $500
81

 .81ספר נועם אלימלך  -רוסיה-פולין ,תק"פ  -זיוף שם המחבר
ספר נועם אלימלך ,דרושי חסידות על התורה ,מספרי היסוד של תורת החסידות ,מאת רבי אלימלך ווייסבלום מליז'נסק.

 .82ספר שער התפלה  -סדילקוב ,תקפ"ה  -מהדורה ראשונה
ספר שער התפלה ,על עבודת התפלה ,מאת הרה"ק רבי חיים טירער אב"ד
טשרנוביץ ,בעל "באר מים חיים" ו"סידורו של שבת"[ .סדילקוב ,תקפ"ה .]1825
דפוס צבי זאב רבין-שטיין .מהדורה ראשונה.
בהקדמה מספר "המעתיק" כי ספר זה נתחבר בארץ ישראל ,אליה עלה המחבר
לאחר שספריו הראשונים "סידורו של שבת" ו"באר מים חיים" נדפסו ונתפשטו
"ברוב עיירות ומדינות" .הוא מעיד על דברי המחבר הקדוש ,שאמר שחיבור זה
"שער התפילה" סגולה יש בו להתקרבות הגאולה..." :הגאון המחבר בעצמו זי"ע...
כתב בזה"ל :שמשהגיע להלוך לפני ה' בארצות החיים האיר והשכיל דעתו עד
למאוד ...והוסיף לדבר במעלות הספר בזה הלשון :בטחוני שכאשר יתפשט החיבור
הזה בעולם יהיה בזה התקרבות הגאולה."...
האדמו"ר בעל שומר אמונים כתב דברים מופלאים על גודל קדושת הספר שלפנינו:
"כי הספר הקדוש שער התפילה כתב בארץ הקודש בקדושה ובטהרה והתלהבות
נורא כזה שכמה פעמים לא היה יכול לכתוב מרוב התלהבותו והוא רק אמר
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".
בראש הספר נדפסה לראשונה תשובתו החריפה המפורסמת בעניין אמירת "לשם
יחוד" ,בה הוא משיב על דברי ה"נודע ביהודה" שיצא לערער על המנהג החסידי.
ירער מטשרנוביץ (ראשית שנות הת"ק – תקע"ד
המחבר ,הרה"ק רבי חיים ִט ֶ
בקירוב) ,מגדולי החסידות ,תלמידו של המגיד מזלוטשוב ,כיהן ברבנות בערים
קריפץ ,מוהילוב-פודולסק ,בוטושאן ,קישינב וטשרנוביץ .נודע כאיש אלוקים קדוש
וסיפורי פלא מתהלכים אודותיו .במסורת החסידית ידוע עליו שלאחר טבילתו
בערב שבת הייתה משתנית צורתו וקומתו גבהה בטפח .בשנת תקע"ג ,בערוב ימיו,

[רוסיה-פולין ,תק"פ .]1820

עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת ,בה חיבר את ספרו "שער התפלה" ושם מקום

מעבר לדף השער נדפסו "הנהגות האדם" מאת רבי אלימלך מליז'נסק .בדף השער מיוחסות הנהגות אלו לרבי יחיאל מיכל

מנוחתו .ספריו היסודיים "סידורו של שבת"" ,באר מים חיים" ו"שער התפלה"

מזלוטשוב ,הרשום כמחבר הספר.

מיוחדים הן בהסברתם הכובשת והבהירה והן ברגש החסידי הנלהב השופע מהם.

[ ,]1ג ,ה-צא ,צג-צה דף 21.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים (בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים בדף השער ודפים נוספים)

ספריו נפוצו ונדפסו במהדורות רבות והם אבני יסוד בתורת החסידות.

ובלאי .קרעים חסרים במספר מקומות ,משוקמים בהדבקות נייר .סימני עש ,עם פגיעות בטקסט ,חלקם משוקמים .חותמות

י ,קב ,קיג-קטו דף 21 .ס"מ בקירוב .נייר כחלחל .מצב בינוני-טוב .כתמים ,בהם

(על הטקסט) .כריכה חדשה.

כתמי רטיבות .קרעים חסרים בשוליים הפנימיים של דף השער והדף שאחריו,

סטפנסקי חסידות ,מס' .380

קרעים חסרים נוספים בשולי מספר דפים ,משוקמים במילוי נייר .סימני עש ,עם

פתיחה$500 :

פגיעות בטקסט במספר דפים ,רובם משוקמים במילוי נייר .כריכה חדשה.
הספר נדפס בסדילקוב .אמנם בשער מופיעה תיבת "במאהלוב" באותיות גדולות,
אך יש כאן הטעיה מכוונת ,שכן באותיות הקטנות שקדמו למילה "מאהלוב"
נכתב שהספר נדפס בסדילקוב בדפוסו של צבי זאב רבין-שטיין "שהי'[ה] מדפיס
במאהלוב" (ראה :א' יערי ,הדפוס העברי במאהלוב על נהר דנייסטר ,קרית ספר,
כג ,עמ' .)312
סטפנסקי חסידות ,מס' .538

פתיחה$600 :

ספרי חסידות

71

 .83ספר ערבי נחל  -סדילקוב,
תקפ"ה-תקפ"ו  -מהדורה ראשונה
ספר ערבי נחל" ,חיבור נפלא על התורה",
מאת רבי דוד שלמה אייבשיץ אב"ד
סורוקה[ .סדילקוב ,תקפ"ה-תקפ"ו 1825-
[ .]1826דפוס פנחס אליעזר ביליטש?].
המחבר ,הגאון הקדוש רבי דוד שלמה
אייבשיץ (תקט"ו-תקע"ד ,אנצ' לחסידות,
א' ,עמ' תקא-תקג) ,מגדולי החסידות
ומגדולי ההוראה ,אב"ד סורוקה .בשנת
תקס"ט

עלה

לארץ

ישראל,

והתיישב

בעיה"ק צפת ,ושם מנוחתו כבוד .קרובו
רבי לוי יצחק מברדיטשוב כותב עליו
בהסכמה לספרו "לבושי שרד"" ,חריף ובקי
בחדרי תורה כחד מן קמאי וכל מעשיו
לשם שמים" .כתב חיבורים רבים ,ביניהם
חיבורו ההלכתי המפורסם "לבושי שרד".
ספרו "ערבי נחל" הפך לאחד מספרי היסוד
בתורת החסידות .מאז הדפסתו הראשונה,
נדפס הספר בלמעלה מעשרים מהדורות.
רישומים בשער ובדף א' וחותמת" :שייך

82

להקלאז דפה ליפקאן".
[ ,]2צח; מא; [ ,]1מג-קסד דף .חסרים 4

83

82. Shaar HaTefillah – Sudylkiv, 1825 – First Edition

דפים אחרונים (הושלמו בצילום) 23 .ס"מ בקירוב .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים .קמטים

Shaar HaTefillah, on 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, where the author immigrated to after printing 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.
10, 102, 113-115 leaves. Approx. 21 cm. Bluish paper. Fair-good condition.
Stains, including dampstains. Open tears to inner margins of title page
and following leaf, and marginal open tears to several other leaves,
repaired with paper. Worming, affecting text in several places, mostly
repaired with paper. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 538.

ובלאי (בחלק מהדפים בלאי רב) .קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט ,בהם קרעים חסרים גדולים בדף השער,

Opening price: $600

אוגוסט 2021

72

ובמספר דפים נוספים (כולל דף קסד שחסר ברובו) ,עם פגיעות בטקסט ,משוקמים בהדבקות ובמילוי נייר (עם
השלמות בצילום) .סימני עש במספר דפים ,עם פגיעות קלות בטקסט .הדבקות נייר לחיזוק במספר מקומות.
חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים .רישומים .חותמת .כריכה חדשה.
ידועות שתי מהדורות מקבילות של הספר .בין המהדורות ישנם ,בין היתר ,הבדלים טיפוגרפיים קלים בדף השער
(במהדורה האחת השורות התחתונות בכתב מרובע ובמהדורה המקבילה בכתב רש"י) ובעימוד הטקסט (ההערות
שבסוגריים נדפסו במהדורה האחת באותיות רגילות ובמהדורה המקבילה באותיות קטנות) .ח' ליברמן ,שציין
מספר הבדלים בין המהדורות ,טען כי המהדורה שלפנינו (שבה ההערות שבסוגריים מופיעות באותיות רגילות)
היא "מהדורת ביניים" ,שנדפסה בסדילקוב בערך בשנת תק"צ ,בין המהדורה הראשונה – סדילקוב תקפ"ה-תקפ"ו,
לבין מהדורת סדילקוב תקצ"ה; בעקבותיו נרשם כך במפעל הביבליוגרפיה .עם זאת ,לא ברור המקור לשנת דפוס
משוערת זו ולא ברור כיצד קבע ליברמן איזו משתי המהדורות נדפסה ראשונה .ראה :ח' ליברמן ,אהל רח"ל ,א',
ניו יורק תש"מ ,עמ' .372-373
סטפנסקי חסידות ,מס'  ,470רושם את שתי המהדורות כשני וריאנטים של המהדורה הראשונה ,וכך התייחסנו
גם אנו.

פתיחה$500 :

84. Arvei Nachal – Zhitomir,
1858
Arvei Nachal on the Torah
portions, by R. David Shlomo
Eybeschutz Rabbi of Soroca.
Zhitomir: R. Chanina Lipa and
R. Yehoshua Heshel Shapira,
grandsons of the rabbi of Slavita,
1858.
Signature on the title page, possibly
of R. Avraham Khalfon (18201886, Torah scholar in Morocco,
head of the rabbis in Tiberias and
later head of the Haifa Beit Din).
Another ownership inscription.
Stamps of "Rabbi Dr. J. Burg –
Rabbi of the Jewish Center" (in
Hebrew and English).
Lengthy gloss in Sephardic script
on p. 149 of the Book of Bamidbar,
end trimmed.
199; 64; 153-176, 185-208; 65-66, 7184
86; 112; 150; 152, 177-184, 209-214
pages. Lacking pp. 67-70 of Shemot (2 leaves). Pages 153-176 and 185-208
of Devarim bound out of sequence – after p. 64 of Shemot. 20.5 cm. Goodfair condition. Stains. Tears, repaired with paper. Margins of some leaves
reinforced with paper (affecting text in several places). Worming, affecting
text. Margins trimmed, with damage to text in several places. Stamps.
Handwritten inscriptions. Old binding with leather spine. Damage and
worming to binding.
Opening price: $300

83. Arvei Nachal – Sudylkiv, 1825-1826 – First Edition
Arvei Nachal on the Torah portions, by R. David Shlomo Eybeschutz Rabbi of Soroca.
[Sudylkiv: Pinchas Eliezer Bilitch?, 1825-1826].
Inscriptions and stamp on the title page and leaf 1.
[2], 98; 41; [1], 43-164 leaves. Lacking 4 final leaves (replaced in photocopy). Approx.
23 cm. Fair condition. Stains, including dampstains and dark stains. Creases and wear
(some leaves with significant wear). Open tears affecting text, including large open tears
affecting text to title page and to several other leaves (leaf 164 mostly lacking), repaired
with paper (and photocopy replacement). Worming to several leaves, slightly affecting
text. Several places reinforced with paper. Margins trimmed with damage to headings.
Inscriptions. Stamp. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 470.
Opening price: $500
 תרי"ח, ז'יטומיר-  ספר ערבי נחל.84
.1858  תרי"ח, ז'יטומיר. מאת רבי דוד שלמה אייבשיץ אב"ד סורוקה," "חיבור נפלא על התורה,ספר ערבי נחל
. נכדי הרב מסלאוויטא,דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא
, מחכמי מרוקו,תרמ"ו- ייתכן שמדובר בחתימת רבי אברהם כלפון (תק"פ." "אבר"ך ס"ט:חתימה בדף השער
 "ועתה קניתי לעבודת: תחת חתימה זו רישום בעלות נוסף.)ראש הרבנים בטבריה ולאחר מכן ראב"ד חיפה
."קוני הכ"ח[?] ס"ט
.) רב דקהל מרכז היהודי" (בעברית ובאנגלית, בורג.חותמות של רבי "יוסף המכונה דר
. קצוצה בחלקה התחתון, של ספר במדבר149 'הגהה ארוכה בכתיבה ספרדית בעמ
 מגדולי,)תקג- עמ' תקא,' א, אנצ' לחסידות,תקע"ד- הגאון הקדוש רבי דוד שלמה אייבשיץ (תקט"ו,המחבר
 ושם, והתיישב בעיה"ק צפת, בשנת תקס"ט עלה לארץ ישראל. אב"ד סורוקה,החסידות ומגדולי ההוראה
 "חריף ובקי בחדרי," קרובו רבי לוי יצחק מברדיטשוב כותב עליו בהסכמה לספרו "לבושי שרד.מנוחתו כבוד
 ביניהם חיבורו ההלכתי המפורסם "לבושי, כתב חיבורים רבים."תורה כחד מן קמאי וכל מעשיו לשם שמים
 נדפס הספר, מאז הדפסתו הראשונה. ספרו "ערבי נחל" הפך לאחד מספרי היסוד בתורת החסידות."שרד
.בלמעלה מעשרים מהדורות
 מחלק70-67 ' חסרים עמ.' עמ214-209 ,184-177 ,152 ;150 ;112 ;86-71 ,66-65 ;208-185 ,176-153 ;64 ;199
. מחלק שמות64 ' מחלק דברים נכרכו שלא במקומם – לאחר עמ208-185- ו176-153  עמודים.) דפים2( שמות
 הדבקות נייר לחיזוק בשולי חלק מהדפים. קרעים משוקמים בהדבקות נייר. כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ20.5
 חיתוך דפים עם פגיעה בטקסט במספר. סימני עש עם פגיעות בטקסט.)(עם פגיעות בטקסט במספר מקומות
. פגמים וסימני עש בכריכה. כריכה ישנה עם שדרת עור.יד- רישומים בכתב. חותמות.דפים

$300 :פתיחה
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 .85ספר לבושי שרד לבעל ה"ערבי נחל"  -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 ה"ערבי
נחל":
· ספר לבושי שרד ,על שו"ע אורח חיים .מאהלוב ,תקע"ח [.]1818
מהדורה ראשונה .חסר דף אחרון .סטפנסקי חסידות ,מס' .253
· ספר לבושי שרד ,על שו"ע אורח חיים .זולקווא ,תקצ"ו .1836
סטפנסקי חסידות ,מס' .254
· ספר לבושי שרד ,על שו"ע יורה דעה .מאהלוב[ ,תקע"ב .]1812
מהדורה ראשונה .הסכמות צדיקי החסידות :רבי לוי יצחק
מברדיטשוב ,ה"אוהב ישראל" מאפטא וה"באר מים חיים" .חסר
דף ג' .סטפנסקי חסידות ,מס' .256
· ספר לבושי שרד ,על שו"ע יורה דעה .הרובשוב[ ,תקע"ט] .1819
בדף השער ,חתימת רבי "שמואל בהרב המנוח מהו"ר שלמה...
מלונטש[ ,"]--וחתימת רבי "יוסף מאיר" עם רישום שהספר שייך
לרבי יוסף מאיר "אב"ד דק' [ ."]?---חותמות "בית עקד" של
ישיבת חכמי לובלין .סטפנסקי חסידות ,מס' .257
· ספר לבושי שרד על שו"ע יורה דעה[ .רוסיה ,תקפ"ד .]1824
במפעל הביבליוגרפיה נרשם טופס חסר בסופו .כך גם בעותק
שבספריה הלאומית .לפנינו עותק שלם .רישומי בעלות בדף
השער ובדף האחרון" :מקנת כסף אברהם אבלי [."]---
· ספר לבושי שרד ,על שו"ע יורה דעה[ .רוסיה-פולין ,תק"ץ ,1830

85a

בקירוב] .חותמת של רבי אשר אנשיל וייס ,חתן רבי יעקב שיק
ואב"ד בנאדיפאלו .נספה בשואה .סטפנסקי חסידות ,מס' .259
· ספר לבושי שרד ,על שו"ע יורה דעה .לבוב[ ,תר"י  ,1850בקירוב].
מחבר הספר ,הגאון החסיד רבי דוד שלמה אייבשיץ (תקט"ו-
תקע"ד ,אנצ' לחסידות ,א' ,עמ' תקא-תקג) ,מגדולי החסידות
וגדולי ההוראה ,אב"ד חורוסטקוב וסורוקה .בשנת תקס"ט עלה
לארץ ישראל ,לעיה"ק צפת .קרובו רבי לוי יצחק מברדיטשוב
כותב עליו בהסכמה "חריף ובקי בחדרי תורה כחד מן קמאי וכל
מעשיו לשם שמים" .ספריו התקבלו כספרי היסוד של ההלכה
והחסידות.
 7ספרים .גודל ומצב משתנים .חותמות ורישומים .כריכות
חדשות.

פתיחה$500 :
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85. Levushei Serad by the Arvei Nachal – Shulchan Aruch Orach Chaim and Yoreh De'ah – Collection
of Editions

·

stamps on title page. [Russia, 1824]. Complete copy.
[Russia-Poland, ca. 1830]. Stamp. [Lviv, ca. 1850].
Stefansky Chassidut, nos. 253, 254, 256, 257 and 259.
The author, R. David Shlomo Eybeschutz (17551814), Chassidic leader and halachic authority. His
books became classic halachic and Chassidic works.
7 books. Size and condition vary. Stamps and
inscriptions. 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 leaf.
Zhovkva, 1836.
Levushei Serad on Shulchan Aruch Yoreh De'ah:
Mohyliv, [1812]. First edition. Lacking leaf 3.
Hrubieszów, 1819. Signatures, inscription and

·

·
·
·

 .86ספר פקודת המלך  -ליוורנו תקס"ד  -מספרי
החסידות הבודדים שנדפסו בליוורנו  -מהדורה
ראשונה

86. Pekudat HaMelech – Livorno, 1804 – One of
– the Few Chassidic Books Printed in Livorno
First Edition

ספר פקודת המלך ,שני חלקים ,על הרמב"ם ,על התורה וליקוטים

Pekudat HaMelech, two parts, on the Rambam, the
Torah and various selections, by R. Yisrael Nachman
of Drohobych. Livorno, [1804]. First edition.
The author, R. Yisrael Nachman of Drohobych, was
the son of R. Yosef of Drohobych (disciple of the Baal
Shem Tov). On his way to Eretz Israel, he stopped
in Livorno, where he made acquaintance with the
Chida and gave over to him much information about
the Baal Shem Tov and Chassidut.
Signature on the title page of R. Ezra Attia, dean of
the Porat Yosef yeshiva in Jerusalem. Ownership
inscriptions (on the title page and p. 18a of first
sequence).
[7], 36; [1], 52 leaves. 20.5 cm. Good condition.
Stains, including dampstains. Marginal open tears
to several leaves, not affecting text. Small tear to one
leaf, affecting text. Title page margins reinforced
with paper. Handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 476.
One of the few Chassidic books published in Livorno.

שונים ,מאת רבי ישראל נחמן מדרוהוביץ' .ליוורנו[ ,תקס"ד
 .]1804מהדורה ראשונה.
הגאון החסיד רבי ישראל נחמן מדרוהוביץ' ,בנו של רבי יוסף
מדרוהוביץ'

(תלמיד

הבעש"ט).

היה

רב

בגליציה,

בפולין

ובהונגריה .נדד רבות בארצות שונות ,ובדרכו לארץ ישראל
בשנת תקס"ד התעכב בליוורנו ,שם התיידד עם רבינו החיד"א
– שקיבל ממנו ידיעות רבות על הבעש"ט ותנועת החסידות.
החיד"א בספריו מביא משמו של רבי ישראל נחמן דברים ששמע
מפיו ,בשם אביו רבי יוסף תלמיד הבעש"ט .בשנת תק"פ הדפיס
בליוורנו את הספר "חמדת ישראל" ,ובשנת תקפ"א את הספר
"אשד הנחלים" .בשליחותו באיטליה עשה רושם רב ,ורבי מרדכי
שמואל גירונדי מעיד על רבי ישראל נחמן "שהיה מתרץ ומשיב
לכל קושיה שנשאל בנגלה ובנסתר ,פה מפיק מרגליות ובכל
חכמה לו עשר ידות ,בקיאותו גדולה מאד בכל שערי התלמוד
והפוסקים" .רבי ישראל נחמן חזר בסוף ימיו לארץ ישראל לעיר
הקודש צפת ובה נפטר אחרי שנת תקפ"א (ראה עוד אודותיו:
ישורון ,א' ,עמ' תצג-תקא; אנצ' לחסידות ,ב' ,עמ' תרא-תרב).
חתימה בדף השער" :הצעיר עזרא עטייא הי"ו ס"ט" – רבי עזרא
עטייה ראש ישיבת פורת יוסף בירושלים .רישומי בעלות (בדף

86

השער ובדף יח 1/מהספירה הראשונה)" :למדרש מע' הגביר
ג'י[ליבי] יצחק טובי נר"ו מע"ן".
[ ,]7לו; [ ,]1נב דף 20.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ,ובהם כתמי

מספרי החסידות הבודדים שנדפסו בליוורנו [בארצות המזרח

רטיבות .קרעים חסרים בשולי מספר דפים ,ללא פגיעה בטקסט.

והבלקן ,יוון ואיטליה כמעט ולא נדפסו ספרי חסידות .בליוורנו

קרע קטן עם פגיעה קלה בטקסט באחד מן הדפים .הדבקת נייר

עצמה נדפסו רק ארבעה ספרי חסידות ,כולם ע"י רבי ישראל נחמן

לחיזוק בשולי דף השער .רישומים בכתב-יד .כריכה חדשה.

מדרוהוביץ'].

סטפנסקי חסידות ,מס' .476

פתיחה$300 :

Opening price: $300
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 .87שני ספרים מהמהר"ל מפראג  -ספר גבורות ה' -
נאווי דוואהר ,תקנ"ו  /ספר באר הגולה  -נאווי דוואהר,
תקס"ד  -הסכמות המגיד מקוז'ניץ ושלשת המאמרים
היחידים של המגיד מקוז'ניץ שנדפסו בחייו
שני ספרים מהמהר"ל מפראג ,שנדפסו בברכתו ובעידודו של המגיד
מקוז'ניץ ,עם המאמרים היחידים של המגיד מקוז'ניץ שנדפסו בחייו:
 .1ספר גבורות ה' ,ענייני גלות וגאולת מצרים ,וענייני ליל הסדר
בהלכה ואגדה ,מאת רבינו יהודה ליווא [מהר"ל] מפראג .נאווי
דוואהר[ ,תקנ"ו  .]1796עם הסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב והמגיד
מקוז'ניץ.
חתימות בדף השער" :אברהם משה העללער"; "שייך לי יוסף יהודה
ליב במו"ה אברהם במ"א סאש' ...מפלאצק יע"א" (חתימה זו מופיעה
גם בראשי כמה דפים); "אברהם ליבש במ"א".
[ ,]1קב דף 19.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים (בהם כתמי רטיבות)
ובלאי .סימני עש ,עם פגיעה בטקסט בחלק מהדפים .חותמות .כריכת
עור חדשה.
 .2ספר באר הגולה ,ביאורי אגדות חז"ל ,מאת רבינו יהודה ליווא
[מהר"ל] מפראג .נאווי דוואהר ,תקס"ד [ .]1804עם הסכמת המגיד
מקוז'ניץ.
בספר זה נדפסו גם שלשה מאמרים עמוקים מאת המגיד מקוז'ניץ,
המבארים את עומק כוונת המהר"ל בכמה מקומות בספרו "באר

87a

הגולה" .שניים מהם נדפסו בדף האחרון של הספר ,ואחד מהם נדפס

87b

בעמוד שמעבר לשער.
והבחירה .במקומות רבים בספריו מפנה המגיד למאמר זה ,שנדפס

עד שנות התק"ן נדפסו ספרי מהר"ל מפראג פעם אחת בלבד ,בחיי

הוא מפליג בקדושת המחבר וספריו .באחת מהסכמותיו הוא כותב

מחברם ,ומאז עברו כמאתיים שנה בהם לא נדפסו ספריו בשנית.

על ספרי מהר"ל" :אשר הכל נאמר ברוח הקודש".

לראשונה בספר שלפנינו .המגיד כתב גם הגהות וביאורים רבים על

בשנות התק"נ-תק"ס נרתם אחד מתלמידי המגיד מקוז'ניץ ,הגביר

מאמריו של המגיד מקוז'ניץ ,שנדפסו בספר "באר הגולה" שלפנינו ,הם

הספר "גבורות ה'" למהר"ל ,אך הם נדפסו לאחר פטירתו בספרים

רבי יעקב משה מירוסלב ,בעידודו הנמרץ של רבו ,להדפיס בשנית

כפי הנראה דברי תורתו היחידים שנדפסו בחייו (למעט שתי הגהות

"גבורות ישראל" (למברג תרכ"ד) ו"גאולת ישראל" (ווארשא תרכ"ה).

חמישה מספרי מהר"ל :נצח ישראל (נאווי דוואהר תקנ"ג) ,גבורות

קצרות שלו שנדפסו בספר רזיאל המלאך ,מהדורת ווארשא תקע"ב –

[ ,]1נח ]1[ ,דף 18.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ובלאי .קרעים במספר

ה' (נאווי דוואהר תקנ"ו) ,אור חדש (ווארשא תקנ"ח) ,באר הגולה

ראה פריט  90ומספר תשובות בהלכה שנדפסו בשו"ת כתר כהונה,

דפים ,עם פגיעה קלה בטקסט .חותמת .כריכת עור חדשה.

(נאווי דוואהר תקס"ד) ונתיבות עולם (נאווי דוואהר תקס"ט) .בכל

זולקווא ,תקס"ה – ראה פריט  .)89המאמר שנדפס מעבר לשער הוא

סטפנסקי חסידות ,מס' .72

חמשת הספרים נדפסו הסכמות נלהבות של המגיד מקוז'ניץ ,בהן

מאבני היסוד שבתורתו ,והוא אחד מיסודותיו הידועים ברזי הידיעה

פתיחה$500 :

אוגוסט 2021

76

87. Two Books by the Maharal of Prague – Gevurot Hashem
– – Nowy Dwór, 1796 / Be'er HaGolah – Nowy Dwór, 1804
Approbations by the Maggid of Kozhnitz and Only Three
Essays by the Maggid of Kozhnitz Printed in His Lifetime
Two books by the Maharal of Prague, printed with the
encouragement of the Maggid of Kozhnitz, with the only essays of
the Maggid of Kozhnitz printed in his lifetime:
1. Gevurot Hashem, on the exile and redemption from Egypt and
Seder night in halachah and aggadah, by R. Yehuda Loew (the
Maharal) of Prague. Nowy Dwór, [1796]. With approbations by R.
Levi Yitzchak of Berditchev and the Maggid of Kozhnitz.
Signatures on the title page and at the top of several leaves.
[1], 102 leaves. 19.5 cm. Good-fair condition. Stains (including
dampstains) and wear. Worming, affecting text of several leaves.
Stamps. New leather binding.
2. Be'er HaGolah, explanation of Aggadot, by R. Yehuda Loew (the
Maharal) of Prague. Nowy Dwór, 1804. With an approbation by
the Maggid of Kozhnitz.
This book includes three profound essays by the Maggid of
Kozhnitz, which clarify the depth of the intent of the Maharal in
several places in his book Be'er HaGolah. Two of the essays were
printed on the final leaf of the book, and one on the verso of the
title page.
The essays of the Maggid of Kozhnitz, printed in the present book
Be'er HaGolah, are presumably the only teachings printed in his
lifetime (apart from two brief glosses printed in Raziel HaMalach,
Warsaw 1812 edition – see item 90, and a few responsa printed in
Responsa Keter Kehunah, Zhovkva, 1805 – see item 89). The essay
printed on verso of title page is a key tenet of his teachings, on the
topic of foreknowledge and free will.
[1], 58, [1] leaves. 18.5 cm. Good condition. Stains and wear.
Tears to several leaves, slightly affecting text. Stamp. New leather
binding.
Stefansky Chassidut, no. 72.
Opening price: $500

 .88ספר ליקוטים מרב האי גאון  -וורשא ,תקנ"ח  -מהדורה
ראשונה  -הסכמת המגיד מקוז'ניץ שבעידודו וברכתו
נדפס הספר
ספר ליקוטים מרב האי גאון ,קובץ חיבורים חשובים מאת מקובלי
ספרד הקדמונים[ .וורשא ,תקנ"ח  .]1798מהדורה ראשונה .הסכמת
המגיד מקוז'ניץ.
הספר נדפס בברכתו ובעידודו של המגיד רבי ישראל מקוז'ניץ ,מתוך
כתבי יד שהיו גנוזים באוצרותיו .כתבים אלה הועתקו על ידי תלמידו,
המו"ל רבי גבריאל מווארשא .בהסכמת המגיד מקוז'ניץ ,שנדפסה
מעבר לשער ,הוא כותב על כתבי היד ועל הדפסתם בשליחותו ,ועל
כך שרבי לוי יצחק מברדיטשוב הסכים אף הוא על הדפסת הספר:
"וברשיון דעת מחו' הגאון פאר הדור ,ידיד ה' וידידי ,איש אלוקים מו"ה
לוי יצחק נ"י אב"ד דק"ק בארדיטשוב" .המגיד מקוז'ניץ החשיב ספר זה
מאד ,ולמד ועיין בו בעומק העיון ,ואף כתב עליו פירוש קבלי עמוק.
פירוש זה נדפס רק לאחר פטירתו (תשרי תקע"ה) ,בלמברג בראשית
שנות הת"ר ,ונקרא בשם "נר ישראל" .בספריו מזכיר המגיד מקוז'ניץ
פעמים רבות את ספר הליקוטים שלפנינו ואת הפירוש שכתב עליו.
הספר כולל את החיבורים הבאים" :ליקוטים מרב האי גאון – פירוש על
שם מ"ב סודות עמוקות דברים חדשים נפלאים מאד"; "שער השמים"
מרבי יוסף ג'יקטיליא; "ליקוטי שם טוב"; "מאמר פלוני אלמוני" על
עשר ספירות ושמות; "תפלת רבי יעקב ישגובא" [מסיגוביה]; "ספר
העיון לרב חמאי גאון"; "סודות להחכם המקובל מ' יוסף גיקטיליא"
על המצוות ,ו"קונטרס הגאון רש"ט בן הגאון נ"ע מפי הרשב"א ,לפי'

88a

סודות התורה מהרמב"ן".
לאמיתו של דבר ,ה"ליקוטים" בספר שלפנינו לא נכתבו על ידי רב האי גאון ,אלא על ידי רבי משה מבורגוש ,מגדולי
מקובלי ספרד במאה ה ,12-אך מאחר שהוא מביא בחיבורו מסורות רבות בקבלה בשם רב האי גאון ,נקרא החיבור בשם
"ליקוטים מרב האי גאון" .חיבורים נוספים בספר שלפנינו יוחסו בטעות בעמוד השער למחברים אחרים (לפירוט מלא של
יחוס החיבורים אל מחבריהם האמתיים ,ראה ברשומות "מפעל הביבליוגרפיה").
בדף לו נדפס אילן ספירות (מקופל).
רישום בעלות בדף המגן האחורי ,שהספר שייך לרבי נפתלי הרצקי צוקר מאזרוב(?) ,בחתימת רבי אליעזר דוד רייז(?)
מבעלזיץ.
[ ,]1מו דף .דפים ד-ח ,לב-לה ,כרוכים שלא כסדרם 17.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות .סימני עש בדפים
רבים ,עם פגיעות בטקסט .חיתוך דפים עם פגיעה בטקסט מצדו השני של דף לו ,עם אילן הספירות .כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .305

פתיחה$300 :

ספרי חסידות
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88. Likutim by Rav Hai Gaon – Warsaw, 1798 – First Edition – Approbation by the Maggid of Kozhnitz, Who Encouraged the Publication of the Book
Likutim by Rav Hai Gaon, compilation of important works composed by early
Spanish kabbalists. [Warsaw, 1798]. First edition. Approbation by the Maggid of
Kozhnitz.
The book was printed with the encouragement of R. Yisrael, Maggid of Kozhnitz,
based on manuscripts in his collection.
The book includes the following works: Likutim by R. Hai Gaon – commentary
to the 42-letter name; Shaar HaShamayim by R. Yosef Gikatilla; Likutei Shem
Tov; Maamar Ploni Almoni on the Ten Sefirot and Names; Prayer of R. Yaakov
of Segovia; Sefer HaIyun by R. Chamai Gaon; Secrets by the kabbalist R. Yosef
Gikatilla on the Mitzvot and Explanations to the Ramban's Torah secrets, by R.
Shem Tov as heard from the Rashba.
The Likutim in this book were not actually composed by R. Hai Gaon. They were

composed by R. Moshe of Burgos, a leading Spanish kabbalist in the 12th century,
but since he brings in his work many traditions received from R. Hai Gaon, the
composition is named Likutim from R. Hai Gaon. Other works in this book were
likewise erroneously attributed on the title page to other authors.
Folded Ilan Sefirot on leaf 36.
Ownership inscription on the back endpaper.
[1], 46 leaves. Leaves 4-8, 32-35 bound out of sequence. 17.5 cm. Fair condition.
Stains, including dampstains. Worming to many leaves, affecting text. Leaves
trimmed, with damage to text on verso of leaf 36 with Ilan Sefirot. New leather
binding.
Stefansky Chassidut, no. 305.
Opening price: $300
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89. Responsa Keter Kehunah – Zhovkva, 1805
– First Edition – With Responsa by the Maggid
of Kozhnitz
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 regarding an
agunah the Maggid of Kozhnitz permitted to remarry
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.
[1], 77 leaves. 36.5 cm. Good condition. Stains.
Several wax stains, affecting text. Minor worming,
affecting text. Small marginal tears to several leaves.
Margins trimmed close to headings in several places,
affecting text on one leaf. Handwritten inscriptions.
New binding.
Stefansky Chassidut, no. 248.
Opening price: $300
89

 .89ספר שו"ת כתר כהונה  -זולקווא ,תקס"ה  -מהדורה
ראשונה  -עם תשובות מאת המגיד מקוז'ניץ
ספר שאלות ותשובות כתר כהונה ,מאת רבי יצחק אברהם כ"ץ
מפינטשוב (מצאצאי רבי שבתי כהן בעל הש"ך)[ .זולקווא ,תקס"ה
 .]1805מהדורה ראשונה.
בשער הספר נכתב "חלק ראשון" ,אך לא נדפסו חלקים נוספים.
בסימן עו נדפסה התכתבות שו"ת בעניין עגונה שהמגיד מקוז'ניץ
טרח להתירה .בסימן זה מובאות שתי תשובות מהמגיד מקוז'ניץ,
תשובה מרבי פנחס הורביץ בעל ה"הפלאה" ותשובה מהמחבר.
מאוחר יותר (בשנת תר"מ) נדפס הספר "עגונת ישראל" בו מובאות
חליפות המכתבים של המגיד מקוז'ניץ עם רבני דורו בפרשה זו.
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 .90ספר רזיאל המלאך  -מהדורה ראשונה עם הגהות
המגיד מקוז'ניץ  -וורשא ,תקע"ב

90. Raziel HaMalach – First Edition with
Glosses of the Maggid of Kozhnitz – Warsaw,
1812

וורשא[ ,תקע"ב  .]1812מהדורה ראשונה עם הגהות רבי ישראל

Raziel HaMalach, with approbation and glosses by
the Maggid of Kozhnitz (Kozienice). Warsaw, [1812].
First edition with the glosses of R. Yisrael Hopstein,
the Maggid of Kozhnitz, who gave his glosses to the
printer.
49, [1], 50-51 leaves. 22 cm. Fair-good condition.
Stains, including dampstains (large stains in some
places). Traces of past dampness and mold stains to
first two leaves and final leaf. Worming. Small open
tear to lower margin of title page. Signature on title
page. Original binding, damaged.
Stefansky Chassidut, no. 536.

ספר רזיאל המלאך ,עם הסכמה והגהות מאת המגיד מקוז'ניץ.
הופשטיין – המגיד מקוז'ניץ ,שמסר למדפיס את הגהותיו.
בהסכמתו למהדורה זו כותב המגיד מקוז'ניץ על המביא לבית
הדפוס" :ונדבה רוחו לגשת אל המלאכה להתאמץ לדבר מצוה
זו ,להדפיס הספר הקדוש הנ"ל ...לזאת אמרתי גם ידי תכון עמו
להיות מסייע לדבר מצוה ומסרתי לו ג"כ איזו דברים אחדים
הכתובים בגליון ספרי מאשר חנני ד' ,קצת הגהות ,וקצת
חידושים ,להורות לעם ד' הדרך היושר."...
מט ,]1[ ,נ-נא דף 22 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים ,בהם כתמי

[ ,]1עז דף 36.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .מספר כתמי שעווה עם
פגיעות בטקסט .סימני עש קלים ,עם פגיעות בטקסט .קרעים
קטנים בשולי מספר דפים .חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים
במספר מקומות ,עם פגיעה בטקסט באחד הדפים .רישומים
בכתב-יד .כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .248

סטפנסקי חסידות ,מס' .536

פתיחה$300 :

פתיחה$500 :

רטיבות (בחלקם כתמים גדולים) .עקבות רטיבות וסימני עובש
בשני הדפים הראשונים ובדף האחרון .סימני עש .קרע חסר
קטן בשוליים התחתונים של דף השער .חתימה בשער .כריכה
מקורית ,עם פגמים.

Opening price: $500

ספרי חסידות
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 .91ספר עבודת ישראל (קוז'ניץ)  -יוזפוף ,תר"ב -
מהדורה ראשונה  -עם דף ההסכמות הנדיר (הסכמת
ה"דברי חיים" מצאנז)

– 91. Avodat Yisrael (Kozhnitz) – Józefów, 1842
First Edition – With Rare Leaf of Approbations
)(Approbation by the Divrei Chaim of Sanz

ספר עבודת ישראל ,מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה,

Avodat Yisrael, Chassidic and kabbalistic essays on
;the Torah portions, Haftarot and festivals; two letters
Chassidic commentary to Tractate Avot and novellae
on Talmudic topics in Tractate Chullin, by R. Yisrael
Hopstein – the Maggid of Kozhnitz. [Józefów, 1842].
First edition.
This copy contains the rare leaf, not present in
most copies, with three approbations by prominent
Chassidic leaders: R. Mordechai David of Dombrowa,
the Aryeh Debei Ila'i R. Aryeh Leib Lipshitz, and the
famous approbation by the Divrei Chaim of Sanz, in
which he attests: "In my opinion, there is no one in
our generation capable of grasping his [the Maggid
of Kozhnitz's] wisdom". These three approbations
are not found in most copies of the first edition, and
were never printed again until the Bnei Brak 1965
edition.
Avodat Yisrael is considered a classic Chassidic
work, and was held in high esteem by prominent
Chassidic leaders.
[4], 90; 32 leaves. Lacking first title page (the book
originally had two title pages). 22 cm. Fair-good
condition. Many stains, including dark stains and
dampstains. Marginal wear and creases. Marginal
tears to title page and other leaves. Worming,
affecting text. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 452.

ההפטרות והמועדים ,שני מכתבים ,פירוש חסידי על מסכת אבות
וחידושים על סוגיות במסכת חולין ,מאת רבי ישראל הופשטיין –
המגיד מקוז'ניץ[ .יוזפוף ,תר"ב  .]1842מהדורה ראשונה.
בעותק שלפנינו מופיע הדף הנדיר ,שאינו מופיע ברוב העותקים,
ובו שלוש הסכמות של שלושה מגדולי החסידות :רבי מרדכי
דוד מדומברובה ,ה"אריה דבי עילאי" רבי אריה לייב ליפשיץ,
והסכמתו המפורסמת של ה"דברי חיים" מצאנז ,בה הוא כותב:
"אשר לפי דעתי ,אין בדורינו מי שישיג חכמתו" [של המגיד
מקוז'ניץ] .הסכמות אלו לא מופיעות ברוב עותקי המהדורה
הראשונה (כפי הנראה ,נשלחו למדפיסים רק בסיום ההדפסה,
ולכן נכרכו רק במעט עותקים) ,ואף לא נדפסו בכל המהדורות
האחרות ,עד למהדורת בני-ברק תשכ"ה.
המחבר ,הגאון הקדוש והמקובל האלוקי רבינו ישראל הופשטיין
– הנודע בכינויו "המגיד מקוז'ניץ" (תצ"ג/תצ"ז-תקע"ה) ,מאבות
החסידות בפולין .נודע כגאון גדול בתורה ,כעמקן וכמחדש .היה
תלמידם המובהק של רבותיו המגיד ממזריטש ,הרה"ק רבי אלימלך
מליז'נסק ורבי לוי יצחק מברדיטשוב .בשנת תקכ"ה התחיל לכהן
כ"מגיד מישרים" בעיר קוז'ניץ .אלפי חסידים נהרו לפתחו ,והוא
נחשב לגדול האדמו"רים בפולין .מתלמידיו הידועים הגה"ק
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רבי יצחק מאיר אלטר ,בעל "חידושי הרי"מ" ,שנתגדל בביתו.
המגיד מקוז'ניץ חיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה ,ביניהם

שצריך ללמוד ספר זה בעיון ועומק כמו שמעיינים בספר הזהר.

ספרי הלכה ,חידושים ,דרוש וקבלה .הוא נחשב לאחד מגדולי

מסופר על האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב שהעריץ מאד

המקובלים בדורו ונודע בבקיאותו העצומה בכל ספרי הקבלה,

את ספרי המגיד מקוז'ניץ ,וכשהגיע לידיו הספר "עבודת ישראל",

על שיטותיה ודרכיה השונות .מסופר עליו שעוד בצעירותו ,טרם

"היה לו שמחה גדולה עד אין שיעור" ,ואמר לזה שהעניק לו את

נסיעתו אל המגיד ממזריטש ,הספיק ללמוד כשמונה מאות ספרי

הספר ,שאם היה יודע שהוא הולך להביא לו את הספר ,הוא היה

קבלה .חלק מחיבוריו בתורת הנסתר הוקדשו לפירוש ספרי קבלה

יוצא לקראתו לקבל את פני הספר "מחמת חיבת קודש הספר".

קדמונים וכן לספריו של המהר"ל מפראג.

[ ,]4צ; לב דף .דף השער הראשון חסר (במקור נדפס הספר עם

ספר "עבודת ישראל" נדפס  27שנים לאחר פטירת המחבר ,והוא

שני שערים) 22 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים רבים ,ובהם כתמים

החיבור הראשון שנדפס מחיבוריו" .עבודת ישראל" נחשב לספר

כהים וכתמי רטיבות .בלאי וקמטים בשולי הדפים .קרעים בשולי

יסוד מרכזי בתורת החסידות ,בו בא לידי ביטוי עומק הפנימיות

דף השער ודפים נוספים .סימני עש ,עם פגיעות בטקסט .כריכה

של תורה זו .האדמו"ר רבי יחזקאל הלברשטאם אב"ד שינאווא

חדשה.

אמר" :כל ספרי תלמידי אור שבעת הימים רבינו הבעש"ט זיע"א

סטפנסקי חסידות ,מס' .452

הם בבחינת קודש ,וספר הקדוש עבודת ישראל הוא בבחינת

פתיחה$800 :

קודש קדשים" .האדמו"ר בעל ה"תורת חיים" מקוסוב אמר,

אוגוסט 2021
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Opening price: $800

92. Be'er Moshe (Kozhnitz) – Lviv, 1858 – First
Edition

 .93ספר פרי קדש הלולים (זידיטשוב)  -לבוב ,תקצ"ג
 -מהדורה ראשונה

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 (17571828), 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. 25.5 cm. Wide margins. Good-fair
condition. Stains. Worming affecting text (significant
worming to several leaves, with tears resulting from
worming). Stamp and handwritten inscriptions.
New binding.
Stefansky Chassidut, no. 74.

ספר פרי קדש הלולים ,הקדמה וביאור לספר "פרי עץ חיים" על

Opening price: $400

כוונות התפילה ,מאת האדמו"ר "שר בית הזוהר" רבי צבי הירש
מזידיטשוב .לבוב[ ,תקצ"ג  .]1833בשער פרט שנה של תקס"ב ,ציון

התאריך " "1802ושם הדפוסJides Rosanes :

[יהודית רוזאניס].

הדפוסת מזוייפת .שם המדפיסה ושני התאריכים מזוייפים.
תאריך ההדפסה האמיתי נרמז בחתימת המביא לבית הדפוס,
שבסוף הספר ,בה הודגשו המילים "ישראל ויהודה יחד" (ללא
ו' החיבור)" ,ויבשר לגאולה" ,העולים בגימטריה (כל משפט בפני
עצמו) ,תקצ"ג .זיופים מן הסוג הזה נעשו בספרי החסידות שנדפסו
בגליציה באותה תקופה בשל איסורי צנזורה ורדיפות המשכילים
נגד החסידים [א' יערי מונה  16ספרים שזויפו באופן הזה .ראה :א'
יערי ,בית דפוסה של הרבנית יהודית ראזאניש בלבוב ,קרית ספר,
יז ,ת"ש ,עמ'  ,108מס' .]47
האדמו"ר בעל ה"עטרת צבי" מזידיטשוב – הגאון הקדוש רבי צבי
הירש אייכנשטיין (תקכ"ג-תקצ"א ,אנצ' לחסידות ,ג' ,עמ' תקצו-
תקצט) ,נודע בכינויו "שר בית הזוהר" על שום גדלותו בחכמת
הקבלה .מגיל צעיר נודע כ"עילוי" מופלא בעל ידיעות מקיפות
בכל חלקי התורה .מתלמידיו הגדולים וממקורביו של החוזה
מלובלין .נסע ונפגש גם עם יתר גדולי החסידות ,ביניהם רבי
משה ליב מסאסוב ,רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ ,רבי מנחם מנדל
מרימנוב ורבי אברהם יהושע העשיל מאפטא .לאחר פטירת רבו
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החוזה מלובלין ,בשנת תקע"ה ,הפכה זידיטשוב תחת הנהגתו

 .92ספר באר משה (קוז'ניץ)  -לבוב ,תרי"ח  -מהדורה ראשונה

של רבי צבי הירש לאחד ממרכזי החסידות הגדולים והחשובים
בגליציה .ההערצה אליו היתה עצומה ,והתבטאה גם בדברי שבח

ספר באר משה ,מאמרי חסידות על פרשיות התורה ,מאת

על הספר ועל מחברו כותב בן המחבר ,האדמו"ר רבי אלעזר

מופלאים שנאמרו עליו על ידי צדיקי דורו .מבין תלמידיו בתורת

האדמו"ר רבי משה אליקים בריעה הופשטיין מקוז'ניץ[ .למברג,

מקוז'ניץ ,בספרו "ליקוטי מהר"א" (תהלים קיט)" :הלא על כבוד

הקבלה היה גם הגאון המלבי"ם [על אף שלא היה חסיד].

תרי"ח  .]1858מהדורה ראשונה.

קדושת אאמ"ו זצלה"ה ,בעל המחבר ספר באר משה על התורה,

חיבורים נודעים נוספים של רבי צבי הירש מזידיטשוב הם :ספרו

המחבר ,האדמו"ר רבי משה אליקים בריעה (תקי"ז?-תקפ"ח),

בעודו בחיים חיותו אתנו ,רבים קמו והתנגדו עליו ופערו פיהם

"עטרת צבי" על ספר הזוהר ,בו מתגלה מעט מעומק ידיעותיו

היה תלמידו המובהק של אביו ,המגיד מקוז'ניץ ,ושל הרה"ק

לבלי חק ,באמרם שאין יכול ללמוד ,רק הוא אומר תהלים,

בתורת הקבלה; ספרו "סור מרע ועשה טוב" שמכונה גם "הקדמה

רבי זושא מאניפולי .כל ימיו היה רבי משה נחבא אל הכלים.

וקראו אותו 'תהלים זעגר' [=קורא תהלים] ,ובעניני לימוד אמרו

ודרך לעץ החיים" – חיבור המשמש כמבוא לספר "עץ חיים"

בחיי אביו לא הכירו אותו וגם לאחר פטירת אביו לא היה בדעת

שאינו יודע מה שכתוב בספר; וכאשר הדפיסו ספרו באר משה

למהרח"ו ,ושעליו נכתבו הוספות מאת רבי צבי אלימלך מדינוב

החסידים לקבל את מרותו ,עד שהחוזה מלובלין הכתיר ומינה

על התורה ,כולם נעשו אלמים ,ויסכרו פי דוברי שקר ,וראו כל

בעל "בני יששכר"; וכן ספרו "בית ישראל" – דרושים על התורה

אותו למלא את מקום אביו באדמו"רות ובמגידות .רבי משה כיהן

העולם כי היה מלא בגפ"ת ובפלפול ,כמעט בכל התורה כולה".

בדרך החסידות.

כמגיד מישרים בקוז'ניץ ובאוסטרובצה .בזיווג ראשון היה חתנו

[ ,]1קפח דף 25.5 .ס"מ .שוליים רחבים .מצב טוב-בינוני .כתמים.

[ ,]1כא; טו ]1[ ,דף 22 .ס"מ בקירוב .מצב טוב .כתמים .קרעים

של הרה"ק רבי יהודה ליב הכהן מאניפולי ,בעל "אור הגנוז",

סימני עש עם פגיעות בטקסט (במספר דפים סימני עש קשים,

חסרים בשני הדפים האחרונים ,עם פגיעה בטקסט .הדבקת נייר

ובזיווג שני היה חתנו של הרה"ק רבי אלעזר מליז'נסק ,בנו של

וקרעים כתוצאה מסימני העש) .חותמת ורישומים בכתב-יד.

שקוף לשיקום בדף האחרון על הקרע ועל חלק מהטקסט .חותמת.

ה"נועם אלימלך" .מלבד ספרו זה ,חיבר ספרים גדולים נוספים

כריכה חדשה.

כריכת עור חדשה.

– "בינת משה"" ,דעת משה"" ,ויחל משה"" ,מטה משה"" ,קהלת

סטפנסקי חסידות ,מס' .74

סטפנסקי חסידות ,מס' .483

משה"" ,תפלה למשה" ,ועוד .בספר שלפנינו ,וכן ביתר ספריו ,הוא

פתיחה$400 :

פתיחה$700 :

מרבה להביא שמועות ומסורות שקיבל מאביו ומגדולי החסידות.

ספרי חסידות
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93. Pri Kodesh Hilulim
– (Zidichov) – Lviv, 1833
First Edition

 .94ספר בית ישראל
(זידיטשוב)  -לבוב ,תקצ"ד
 -מהדורה ראשונה

Pri
Kodesh
Hilulim,
introduction
and
commentary to the book
Pri Etz Chaim on the
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
93
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).
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. Approx. 22 cm. Good condition. Stains. Open tears to final two
leaves, affecting text. Final leaf repaired with transparent paper over some of the
text. Stamp. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 483.

ספר בית ישראל ,דרושים על

Opening price: $700

התורה בדרך החסידות ,מאת
האדמו"ר "שר בית הזוהר" רבי
צבי הירש מזידיטשוב[ .לבוב,
תקצ"ד  .]1834מהדורה ראשונה.
ספר בית ישראל מורכב מאוסף
דרשות על סדר פרשיות התורה
(עם דילוגים על פרשיות רבות),
שנאמרו בתאריכים לא ידועים.
הספר נדפס כשלוש שנים לאחר
מות המחבר ,והדרשות שבו
נערכו על ידי רבי יוסף הכהן
רפפורט ,שהביא לדפוס גם 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-
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תקצ"א ,אנצ' לחסידות ,ג' ,עמ' תקצו-תקצט) ,נודע בכינויו "שר בית הזוהר" על שום גדלותו בחכמת
הקבלה .מגיל צעיר נודע כ"עילוי" מופלא בעל ידיעות מקיפות בכל חלקי התורה .מתלמידיו הגדולים
וממקורביו של החוזה מלובלין .נסע ונפגש גם עם יתר גדולי החסידות ,ביניהם רבי משה ליב
מסאסוב ,רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ ,רבי מנחם מנדל מרימנוב ורבי אברהם יהושע העשיל מאפטא.
לאחר פטירת רבו החוזה 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 "עטרת צבי" על ספר הזוהר ,בו
מתגלה מעט מעומק ידיעותיו בתורת הקבלה; ספרו "סור מרע ועשה טוב" שמכונה גם "הקדמה ודרך
לעץ החיים" – חיבור המשמש כמבוא לספר "עץ חיים" למהרח"ו ,ושעליו נכתבו הוספות מאת רבי
צבי אלימלך מדינוב בעל "בני יששכר"; וספרו "פרי קודש הלולים" – הקדמה וביאור לספר "פרי עץ
חיים" על כוונות התפילה.
[ ,]1לב; לא-לד ]1[ ,דף 22 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .סימני עש ,עם פגיעות בטקסט ,משוקמים
במילוי נייר .חיתוך דף השער עם פגיעה בטקסט (בחלקו העליון ובצדו השמאלי) .חיתוך דפים על
גבול הטקסט במספר דפים נוספים (בדף האחרון חסרון של שורה אחרונה) .כריכת עור חדשה.
ראה עוד על הספר :א' סגל ,ועל דרך העבודה ,ירושלים תשע"א ,עמ' .55-56
סטפנסקי חסידות ,מס' .86

פתיחה$400 :

אוגוסט 2021
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94. Beit Yisrael (Zidichov) – Lviv, 1834 – First
Edition

 .95ספר עטרת צבי (זידיטשוב)  -שלושת החלקים -
לבוב ,תקצ"ד-תר"א  -מהדורה ראשונה

Beit Yisrael, Chassidic homiletics on the Torah
portions, 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] leaves. 22 cm. Good-fair condition.
Stains. Worming, affecting text, repaired with paper.
Title page trimmed, with damage to text (on upper
and left side). Several other leaves trimmed close to
text (with loss of last line of text on final leaf). New
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 86.

ספר עטרת צבי ,פירוש על ספר הזוהר ,מאת האדמו"ר "שר בית

Opening price: $400

הזוהר" רבי צבי הירש מזידיטשוב .חלק ראשון על בראשית ,חלק
שני על שמות וחלק שלישי על ספרים ויקרא ,במדבר ודברים.
[לבוב ,תקצ"ד-תר"א?  .]?1834-1841מהדורה ראשונה.
שלושה חלקים בשלושה כרכים.
הדפסת הספר נמשכה על פני מספר שנים .החלק הראשון נדפס
בשנת תקצ"ד ,כפי שעולה מפרט השנה הרמוז בדברי המביא
לדפוס מעבר לדף השער .החלק השלישי נדפס לאחריו (על פי
דברי המביא לדפוס ,הכותב" :אבטח בחסד אל ...להוצי'[א] גם
את ספר שמות ממכבש הדפוס בקרב[!] .)"...החלק השני נדפס
ככל הנראה בשנת תר"א ,שכן אחד מהמסכימים ,רבי אהרן משה
טויבש "אב"ד דק"ק ייאס" ,נתמנה לכהונתו ביאס רק 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-
תקצט) ,נודע בכינויו "שר בית הזוהר" על שום גדלותו בחכמת
הקבלה .מגיל צעיר נודע כ"עילוי" מופלא בעל ידיעות מקיפות
בכל חלקי התורה .מתלמידיו הגדולים וממקורביו של החוזה
מלובלין .נסע ונפגש גם עם יתר גדולי החסידות ,ביניהם רבי
משה ליב מסאסוב ,רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ ,רבי מנחם מנדל
מרימנוב ורבי אברהם יהושע העשיל מאפטא .לאחר פטירת רבו
החוזה מלובלין ,בשנת תקע"ה ,הפכה זידיטשוב תחת הנהגתו
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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

שלושה כרכים .כרך ראשון (בראשית) ,]1[ :פג ,פה-קנב דף .כרך

הקבלה היה גם הגאון המלבי"ם [על אף שלא היה חסיד].

שני (שמות) ,]1[ :נד דף .כרך שלישי (ויקרא-דברים) :נ דף .חסר

בספרו "עטרת צבי" על ספר הזוהר מתגלה מעט מעומק ידיעותיו

דף השער 22-23 .ס"מ בקירוב .נייר כחלחל בכרך השני .מצב

בתורת הקבלה .שמו של החיבור לא ניתן על ידי רבי צבי הירש

משתנה בין הכרכים .כרך ראשון במצב בינוני .כרכים שני ושלישי

עצמו ,אלא על ידי העורך והמביא לדפוס ,רבי יוסף הכהן רפפורט

במצב טוב עד טוב-בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות (כתמים

[שהביא לדפוס גם את יתר כתביו של רבי צבי הירש] – חתנו של

רבים בכרך הראשון) .בלאי .קרעים בשולי הדפים בכרך השלישי.

רבי יחיאל מיכל ,בנו יחידו של רבי צבי הירש ,שנפטר עוד בחיי

קרעים בכרך הראשון ,בהם קרעים חסרים בדף השער ודפים

אביו.

נוספים ,עם פגיעה במסגרת השער ופגיעות בטקסט ,משוקמים

חיבורים נודעים נוספים של רבי צבי הירש מזידיטשוב הם :ספרו

בחלקם במילוי נייר (עם השלמה של מסגרת השער) .סימני עש

"סור מרע ועשה טוב" שמכונה גם "הקדמה ודרך לעץ החיים" –

עם פגיעות בטקסט (בכרך הראשון סימני עש רבים ,חלקם קשים).

חיבור המשמש כמבוא לספר "עץ חיים" למהרח"ו ,ועליו נכתבו

חיתוך דפים על גבול הטקסט במספר דפים בכרך השני ,עם פגיעה

הוספות מאת רבי צבי אלימלך מדינוב בעל "בני יששכר"; ספרו

בכותרת באחד הדפים .חותמות .רישומים בכתב-יד .כריכות

"בית ישראל"; וספרו "פרי קודש הלולים" – הקדמה וביאור לספר

חדשות.

"פרי עץ חיים" על כוונות התפילה.

סטפנסקי חסידות ,מס' .460

רישומים ארוכים בכתב-יד בדף המגן של הכרך הראשון .הגהות

פתיחה$1000 :

קצרות במספר דפים בכרך השלישי.

ספרי חסידות
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96. Daat Kedoshim (Rozdil) – Lviv, 1848 – First
Edition

95. Ateret Tzvi (Zidichov) – Three Parts – Lviv,
1834-1841 – 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 (17911847) 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.
Signature on title page (slightly trimmed) and leaf 2.
[2], 77 leaves. 23.5 cm. Fair condition. Stains, including
dampstains. Extensive worming (particularly to
lower margins), affecting text. Leaves trimmed,
affecting headings of several leaves. Handwritten
inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 133.

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 three volumes.
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. A glimpse of his profound kabbalistic
knowledge is revealed in his book Ateret Tzvi on the
Zohar.
Lengthy handwritten inscriptions on the endpaper
of vol. I. Brief glosses on several leaves of vol. III.
Three volumes. Vol. I (Bereshit): [1], 83, 85-152 leaves.
Vol. II (Shemot): [1], 54 leaves. Vol. III (VayikraDevarim): 50 leaves. Lacking title page. Approx.
22-23 cm. Vol. II printed on bluish paper. Condition
varies. Vol. I in fair condition. Vols. II and III in good
to good-fair condition. Stains, including dampstains
(vol. I with many stains). Wear. Marginal tears to vol.
III. Tears to vol. I, including open tears to title page
and other leaves, affecting border and text, repaired
in part with paper (with replacement of border).
Worming affecting text) extensive worming in vol.
I, some leaves with significant damage). Several
leaves of vol. II trimmed close to text, with damage
to heading in one place. Stamps. Handwritten
inscriptions. New bindings.
Stefansky Chassidut, no. 460.

Opening price: $400

96

 מהדורה ראשונה-  תר"ט, לבוב- ) ספר דעת קדושים (ראזדיל.96
הובא לדפוס על ידי חתנו (בזיווג שלישי) האדמו"ר רבי יחזקאל

 מאת האדמו"ר רבי, עניני קבלה וחסידות,ספר דעת קדושים

 שמילא את מקומו כאב"ד ראזדיל (עד שעבר,שרגא הלברשטאם

.1848 ] [תר"ט, לבוב.יהודה צבי [אייכנשטיין] אב"ד ראזדיל

 ועל ידי תלמידו המקובל הקדוש רבי יצחק,)לכהן כאב"ד שיניווא

.מהדורה ראשונה

 דודו ורבו של, אב"ד סוואליווע,)תרנ"ד-אייזיק ווייס (תקפ"ד

בראש הספר הסכמה מאת האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם

.האדמו"ר הראשון לבית ספינקא

–  ההסכמה מופנית אל מו"ל הספר. מחותנו של המחבר,מצאנז

" "הק' יצחק ליבער מערמילשטיין:)חתימה בדף השער (קצוצה מעט

 בהסכמתו כותב. חתן המחבר,בנו רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם

.)(חתימה נוספת שלו בדף ב

:רבי חיים הלברשטאם על חשיבות הספר ודרכו בחכמת הקבלה

. בהם כתמי רטיבות, כתמים. מצב בינוני. ס"מ23.5 . עז דף,]2[

 כי מלבד אשר... יבין כי רב מעשהו,"כי מי אשר חכמת ד' בקרבו

 עם,)סימני עש רבים (בעיקר בשוליים התחתונים של הדפים

 ולהורות לעם ד' דרך, גם יראה ומוסר ממנו ילקח,במרומים ידבר

 חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים במספר.פגיעות בטקסט

."...ילכו בה

. כריכה חדשה.יד- רישומים בכתב.דפים

- האדמו"ר המקובל רבי יהודה צבי אייכנשטיין (תקנ"א,המחבר

.133 ' מס,סטפנסקי חסידות

 בנו של רבי משה. מגדולי אדמו"רי בית זידיטשוב,)1847 תר"ח

$400 :פתיחה

 הספר שלפנינו.מסאמבור וחתן דודו ה"עטרת צבי" מזידיטשוב

Opening price: $1000
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97. Amud HaTorah (Rozdil) – Lviv, 1853 – First
Edition
Amud HaTorah, kabbalistic and Chassidic essays,
by R. Yehuda Tzvi Eichenstein Rabbi of Rozdil, sonin-law of R. Tzvi Hirsh of Zidichov. Lviv, 1853. First
edition.
Approbation by Rebbe Chaim Halberstam of Sanz.
The book was brought to print by the author's
widow.
[1], 89, 92-93 leaves. 25.5 cm. Fair condition. Stains,
including dampstains (large, dark stains to some
leaves). Worming, affecting text, repaired with
paper. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 465.
Opening price: $400

97

 .97עמוד התורה (ראזדיל)  -לבוב ,תרי"ג  -מהדורה
ראשונה

 .98ספר מדרש רבה עם פירוש מהרי"א (זידיטשוב) -
לבוב ,תרל"ד-תרל"ה  -מהדורה ראשונה

98

ספר עמוד התורה ,מאמרים בדרך הקבלה והחסידות ,מאת

ספר מדרש רבה ,עם פירוש "מתנות כהונה" ופירוש מהרי"א בדרך

נמצאה הקדמה אחרת לפירושו על המדרש.

הרה"ק רבי יהודה צבי אייכנשטיין אב"ד ראזדאל ,חתן האדמו"ר

הקבלה והחסידות ,מאת האדמו"ר רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין

ארבעה כרכים .כרך ראשון ,]4[ :קלו דף .כרך שני ,]2[ :סז; נד

רבי צבי הירש מזידיטשוב .לבוב[ ,תרי"ג]  .1853מהדורה ראשונה.

מזידיטשוב .לבוב ,תרל"ד-תרל"ה  .]1875[1874-מהדורה ראשונה.

דף .חסר [ ]1דף אחרון .דף יא נכרך פעמיים .כרך שלישי,]2[ :

הסכמת האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז.

ארבעה כרכים.

צא ,כו דף .דף צא מספירת הדפים הראשונה ודף א מספירת

בסוף הספר מודפס מכתב מאלמנת המחבר" ,שרה בת הרב

בני המחבר כותבים בהקדמתם כי נמצא בידיהם גם כתב-היד

הדפים השניה נכרכו שלא כסדרם .כרך רביעי ,]2[ :קלו דף34 .

הקדוש המפורסים מהור"ר צבי הירש זצוק"ל מזידיטשוב יצ"ו",

של פירושו של המחבר לתורה ,וכי מין הראוי היה להדפיס את

ס"מ בקירוב .מצב כללי טוב .כתמים .קרעים ,בהם קרעים חסרים

עם הכותרת" :דברי בת אדונינו הקדוש זצוק"ל ,היא האשה

הפירוש על התורה קודם להדפסת הפירוש על מדרש רבה ,אך

במספר דפים ,עם פגיעות בטקסט .סימני עש במספר דפים .חיתוך

הנעצבת אלמנת הרב המחבר הקדוש זצוק"ל – אשר הביאה

מכיוון ששמעו מפי אביהם שברצונו להדפיס את פירושו על

דפים על גבול הטקסט ,עם פגיעות קלות בטקסט במספר מקומות.

מחברת הלז לבית הדפוס".

המדרש קודם לפירושו על התורה ,מוטלת עליהם החובה שלא

חותמות .רישומים בכתב יד .כריכות חדשות.

[ ,]1פט ,צב-צג דף 25.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמי

לשנות מדעת קדשו של אביהם .בנוסף ,כותבים בני המחבר כי הם

סטפנסקי חסידות ,מס' .336

רטיבות (בחלק מהדפים כתמים כהים גדולים) .סימני עש עם

מדפיסים בראש הפירוש שלפנינו על המדרש את הקדמת אביהם

פגיעות בטקסט ,משוקמים במילוי נייר .כריכת עור חדשה.

לפירושו על התורה – שנכתבה בעצם כתב-יד קדשו ,מפני שלא

פתיחה$400 :

סטפנסקי חסידות ,מס' .465

פתיחה$400 :

ספרי חסידות
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98. Midrash Rabba with Perush Maharya
(Zidichov) – Lviv, 1874-1875 – First Edition

 .99ספר ברכת דוד (בוטשאטש)  -לבוב ,תר"ה -
מהדורה ראשונה

Midrash Rabba, with the Matnot Kehunah
commentary and Perush Maharya – a kabbalistic
and Chassidic commentary by Rebbe Yitzchak
Eizik Eichenstein of Zidichov. Lviv, 1874-1875. First
edition. Four volumes.
The sons of the author write in their foreword that
although publishing the author's commentary on the
Torah portions would appear to take precedence,
they are first publishing his commentary on the
Midrash, in accordance with his will.
Four volumes. Vol. I: [4], 136 leaves. Vol. II: [2],
67; 54 leaves. Lacking [1] final leaf. Extra copy of
leaf 11. Vol. III: [2], 91, 26 leaves. Leaves 91 of first
sequence and 1 of second sequence bound out of
order. Vol. IV: [2], 136 leaves. Approx. 34 cm. Overall
good condition. Stains. Tears, including open tears
to several leaves, affecting text. Worming to several
leaves. Leaves trimmed close to text, slightly
affecting text in several places. Stamps. Handwritten
inscriptions. New bindings.
Stefansky Chassidut, no. 336.

ספר ברכת דוד ,ביאורים בדרך החסידות על חמשה חומשי תורה,

Opening price: $400

מאת האדמו"ר רבי אברהם דוד וארמאן מבוטשאטש .לבוב,
[תר"ה  .]1845מהדורה ראשונה.
שנת הדפוס נרשמה בעברית "תקס"ה" ובלועזית " ,"1800ושם
הדפוס:

Jihdas Rosanis

[יהודית רוזאניס] .שם המדפיסה

ושני התאריכים (הסותרים זה את זה) מזויפים .תאריך ההדפסה
האמיתי נרמז בחתימת המביא לבית הדפוס ,שבסוף הספר ,בה
הודגשו המילים "תפלה לאלהי דוד" ,דהיינו תר"ה .זיופים מן
הסוג הזה נעשו בספרי החסידות שנדפסו בגליציה באותה תקופה
בשל איסורי צנזורה ורדיפות המשכילים נגד החסידים [א' יערי
מונה  16ספרים שזויפו באופן הזה .ראה :א' יערי ,בית דפוסה
של הרבנית יהודית ראזאניש בלבוב ,קרית ספר ,יז ,ת"ש ,עמ'
 ,107מס' .]43
בגב השער נדפס המשפט "תורת ה' תמימה" באותיות גדולות,
ותחתיו צוין כי ההסכמות לא נדפסו "מטעם הכמוס" .כפי הנראה,
גם השמטת ההסכמות היתה חלק מהסוואת פרטי ההדפסה
מאותן סיבות שנמנו למעלה.
האדמו"ר רבי אברהם דוד ואהרמן "הגאון מבוטשאטש" (תקל"א-
תר"א ,אנצ' לחסידות ,א' ,עמ' סח-עב) ,מגדולי דורו בתורה
ובחסידות ומגדולי הפוסקים .בהיותו כבן תשע פגש אותו
הגאון רבי משולם איגרא ושוחח עמו בדברי תורה ,לאחר מכן
התבטא רבי משולם כי ילד זה עתיד להיות מורה הוראה מופת
לכל רבני הדור .לאחר נישואיו התקרב לחסידות והתקשר עם
גדולי האדמו"רים בדורו ,רבי לוי יצחק מברדיטשוב ,רבי משה

בדף המגן הקדמי ,הקדשה ל"האברך המופלא" ר' משה מרדכי

ליב מסאסוב ,רבי חיים מטשרנוביץ ורבי צבי הירש מנדבורנה.

דוב פישל ,שקיבל את הספר כ"דרשה גישאנק" (דורון דרשה),

בהיותו כבן עשרים נתמנה לאב"ד בעיר יאזלוביץ (נקראה גם

חתום על ידי "בנימין מונשטיק" .לצדו רישום נוסף מהמקבל ,על

יאלאוויץ) .מסופר כי הצדיק רבי מאיר מפרמישלן שעבר אז בעיר

קבלת הספר מידי הנ"ל.

חש בקדושה השוררת במקום ואמר כי היא בזכותו .בשנת תקע"ד

[ ,]2קפב דף 23 .ס"מ .נייר כחלחל .מצב משתנה .דפים רבים

נתמנה לאב"ד בוטשאטש על מקום חותנו ורבו רבי צבי הירש

במצב טוב-בינוני ,דפים ראשונים ואחרונים במצב בינוני .כתמים,

קרא אב"ד בוטשאטש בעל "נטע שעשועים" .נודע כגאון מופלג

בהם כתמי רטיבות קשים בדף השער ודפים נוספים (במיוחד

וצדיק .חיבר ספרים רבים ,ביניהם" :דעת קדושים" על יו"ד" ,עזר

בדפים ראשונים ואחרונים) .קרע חסר קטן בדף יח וקרעים חסרים

מקודש" על אה"ע" ,כסף הקדשים" על חו"מ" ,ברכת דוד" – על

בדף האחרון ,עם פגיעות בטקסט .סימני עש .רישומים בכתב-יד.

התורה ,ועוד .חיבוריו ההלכתיים הפכו לספרי יסוד בפסיקת

כריכת עור חדשה.

ההלכה .חיבורו "אשל אברהם" על שו"ע או"ח נדפס במהדורות

סטפנסקי חסידות ,מס' .100

שונות של השולחן ערוך ומובא אלפי פעמים בספרות הפוסקים

פתיחה$500 :

[נהוג לכנות חיבור זה "אשל אברהם – בוטשאטש" ,כדי להבדילו
מהחיבור "אשל אברהם" שקדם לו].
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99. Birkat David (Buchach) – Lviv, 1845 – First
Edition

(א ְבריטש)  -מהדורה ראשונה -
 .100ספר בת עין ַ
ירושלים ,תר"ז

Birkat David, Chassidic commentaries on the Five
Books of the Torah, by Rebbe Avraham David
Wahrman of Buchach. Lviv, [1845]. First edition.
False imprint on title page, as was commonly done
in Chassidic books printed in Galicia at that time,
due to censorship restrictions and the persecution of
Chassidim by the Haskalah.
Rebbe Avraham David Wahrman, the "Gaon of
Buchach" (1770-1840), a leading Torah scholar and
Chassidic figure, and prominent posek in his times.
His halachic works became classics in halachic
rulings. His work Eshel Avraham on Orach Chaim
was printed in many editions of the Shulchan Aruch
and is cited thousands of times in halachic literature.
Dedication on front endpaper, with an inscription by
the recipient.
[2], 182 leaves. 23 cm. Bluish paper. Condition varies.
Many leaves in good-fair condition, first and final
leaves in fair condition. Stains, including significant
dampstains to title page and other leaves (particularly
to first and final leaves). Minor open tear to leaf 18
and open tears to final leaf, affecting text. Worming.
Handwritten inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 100.

מא ְבריטש.
ספר בת עין על התורה ,מאת האדמו"ר רבי אברהם דוב ַ

Opening price: $500

ירושלים[ ,תר"ז  .]1847דפוס רבי ישראל ב"ק .מהדורה ראשונה.
מספרי היסוד של תורת החסידות ,שיש בו מקדושת ארץ ישראל.
נכתב ע"י תלמידיו של המחבר ,אך הוגה ביסודיות על ידו
לאחר שהאדמו"ר רבי מרדכי מטשרנוביל פקד עליו להדפיס את
הדברים .הספר נדפס במהדורתו הראשונה דווקא בארץ ישראל
ולא בחו"ל ,וזאת בעקבות הוראתו של האדמו"ר רבי ישראל
מרוז'ין ,כפי שנכתב בהקדמת המו"ל .במהדורת ז'יטומיר תרכ"ט,
נוספו בהקדמת המחבר שורות נוספות ,בהן כותב כי הכניס בספר
מקדושת ארץ ישראל" :ושמו קראתיו בת עין מפני שעולה כשמי...
עוד טעם מפני שהכנסתי בכתבים קדושת ארץ ישראל אשר עיני
ה' אלהיך בה תמיד".
האדמו"ר רבי אהרן מטשרנוביל כותב בהסכמתו למהדורת
תרכ"ט" :הנני ...לברך ...כל איש ואיש אשר יקח הספר הקדוש
ההוא בכסף מלא שיזכו לראות שכר טוב בעמלם".
מא ְבריטש (תקכ"ה-
המחבר ,האדמו"ר הקדוש רבי אברהם דוב ַ
תר"א) ,מגדולי החסידות המפורסמים .מתלמידי רבי נחום
מטשרנוביל ובנו רבי מרדכי ,ומתלמידי רבי זושא מאניפולי ורבי
לוי יצחק מברדיטשוב .כארבעים שנה כיהן כאב"ד העיר אבריטש
שעל שמה נודע שמו "הרב הקדוש מאווריטש" .בשנת תקצ"ג עלה
לארץ ישראל והתיישב בעיר צפת ,שם יסד את בית מדרשו והיה
לרב ומנהיג של קהילות החסידים .מפורסם הסיפור על נס הצלתו
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בעת רעידת האדמה הקשה בשנת תקצ"ז ,שארעה כידוע בשעת
מא ְבריטש הזהיר את חסידיו
תפלת מנחה בבתי הכנסיות .הרב ַ

[ ,]2קכה ]1[ ,דף 19.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .סימני עש קלים

שלא לצאת מבית הכנסת ,נשכב על הארץ ,וכל הקהל סביבו אחז

בדפים הראשונים והאחרונים .חתימה ורישומים בעט .כריכת עור

באבנטו .כל הבנין התמוטט ,מלבד שטח מצומצם בו היו הרב

חדשה.

מא ְבריטש כי ראה שהרעש היה
והציבור[ .לאחר זמן ,סיפר הרב ַ

העותק שלפנינו כולל גם את הדף האחרון עם רשימת המנויים

שלא כדרך הטבע מאחר שהאבנים נזרקו לצדדים ולא נפלו למטה

מערי ארץ ישראל ,שאינו מופיע בחלק מהעותקים .דף זה מהווה

לארץ מחמת הכובד .אזי הבין שכח הסט"א תקיף ,לכן נשכב

תיעוד היסטורי לאנשי היישוב החסידי בירושלים ,צפת ,טבריה

בהכנעה על הארץ – "חבי רגע עד יעבור זעם"] .לאחר הרעש

וחברון באמצע המאה ה.19-

שיקם מחדש את קהילת צפת ,ולא נתן לנטוש את העיר הקדושה.

זמן קצר לאחר הדפסת מהדורה זו בירושלים נדפסה מהדורה

נפטר במגפת הדבר בשנת תר"א ולאחר פטירתו פסקה המגפה.

נוספת של הספר ,בז'יטומיר תר"י .ככל הנראה ,לא ידע המדפיס

סיפורי מופת רבים מסופרים על גודל קדושתו וכוחו הגדול לפעול

בז'יטומיר כי הספר כבר נדפס בירושלים .הספר בז'יטומיר נדפס

ישועות עבור עם ישראל .ספרו הקדוש "בת עין" נחשב לאחד

מכתב-יד אחר ,ועל כן קיימים שינויים בין המהדורות [ראה על

מספרי היסוד של תורת החסידות.

כך :נ' בן-מנחם ,קרית ספר ,כרך לז ,תשכ"ב ,עמ'  ;401-402בשערי

בדף השער חתימה" :חיים יעקב קלאפהאלץ" (הצדיק רבי חיים

ספר ,ירושלים תשכ"ז ,עמ' .]49-53

יעקב קלאפהולץ ,מחכמי ירושלים ,בעל ספר עקבי חיים על הש"ס

ש' הלוי ,מס'  ;38סטפנסקי חסידות ,מס' .103

והפוסקים).

פתיחה$1000 :

ספרי חסידות
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– 100. Bat Ayin (Ovruch) – First Edition
Jerusalem, 1847

 .101ספר חסד לאברהם ,מאת רבי אברהם המלאך -
טשרנוביץ ,תרי"א  -מהדורה ראשונה

Bat Ayin on the Torah, by Rebbe Avraham Dov of
Ovruch. Jerusalem: R. Yisrael Bak, [1847]. First
edition.
This book is a classic text of Chassidic thought and
contains 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".
Signature on the title page of R. Chaim Yaakov
Klapholtz, Jerusalem Torah scholar, author of Ikvei
Chaim on the Talmud and Poskim.
[2], 125, [1] leaves. 19.5 cm. Good condition. Stains.
Minor worming to first and final leaves. Signature
and pen inscriptions. New leather binding.
Including final leaf with list of subscribers from Eretz
Israel, not present in some copies. This leaf serves
as historical documentation of the members of the
Chassidic settlement in Jerusalem, Safed, Tiberias
and Hebron in the mid-19th century.
Sh. HaLevi, no. 38; Stefansky Chassidut, no. 103.

ספר חסד לאברהם ,מאמרים עמוקים בקבלה וחסידות ,על

Opening price: $1000

אוגוסט 2021
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פרשיות התורה ועניינים שונים ,מאת רבי אברהם המלאך
(בנו יחידו של המגיד ממזריטש) ,עם ליקוטים נוספים מאת רבי
אברהם מקאליסק וכמה מגדולי החסידות .טשרנוביץ[ ,תרי"א
 .]1851מהדורה ראשונה .עם הסכמות האדמו"ר הרה"ק רבי
ישראל מרוז'ין ובניו האדמו"רים.
שם הספר "חסד לאברהם" ,ניתן על ידי רבי ישראל מרוז'ין ,נכדו
של המחבר הרה"ק רבי אברהם המלאך .בהסכמתו הנדירה,
שנכתבה פחות מחודש לפני פטירתו ,מספר רבי ישראל מרוז'ין
כי בידיו היו "כתבי קודש" על התורה מזקנו רבי אברהם המלאך,
אך בתקופת מאסרו (בשנים תקצ"ח-ת"ר) אבדו כתבים אלה.
לאחר שכמעט התייאש מלמצוא אותם הצליח רבי חיים הלוי
מברדיטשוב ,מו"ל הספר ,להשיג את הכתבים..." :אחרי אשר
נואשתי מהם כי נכחדו מני בעת משפחות גוים קראו עלי שטנה,
בקשתים ולא מצאתים ,עד שקם איש שלומי ...מו"ה חיים הלוי
מבארדטישוב ואזר כגבר חלציו לחפש אבני נזר אלה וימצאם אף
הביאם לידי ."...בקולופון בדף כב 1/מופיעים 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
"בצלמם כדמותם אצל הרב הקדוש איש אלהים מוהר"ר אהרן
מטשארנאביל ,מועתקים אות באות מכתבי קודש הרב המנוח...
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מוהר"ר אברהם המלאך."...
לאחר פטירתו של רבי ישראל מרוז'ין חשש המו"ל כי לא יאמינו

בסוף הספר נדפס" :ביאור עשר ספירות על דרך העבודה ,מצדיק

לו שקיבל הסכמה מרבי ישראל מרוז'ין ועל כן ביקש הסכמה

אחד תלמיד הצדיק הקדוש הגאון אב"ד דק"ק בארדיטשוב".

נוספת מבניו האדמו"רים ,רבי שלום יוסף ורבי אברהם יעקב

לאמיתו של דבר ,מדובר במאמר של האדמו"ר הזקן מלאדי

מסדיגורה .בהסכמתם הם כותבים..." :לאשר עברו איזה שבועות

שנדפס בספר התניא ,בחלק "אגרת הקודש" בסימן טו (נדפס

אחדים מנתינת ההסכמה עד התחלת ההדפסה וביני ביני נלקח

לראשונה בתניא מהדורת שקלוב תקע"ד) ,ובטעות נדפס לפנינו

ממנו מחמד עינינו ,אבינו אור עולם ...וירפו ידי הרבני ...מה"ו

על שם אחר (ראה :חיים ליברמן ,אהל רח"ל ,ג' ,עמ' .)467-476

חיים הלוי המביא לבית הדפוס כי אמר הן לא יאמינו לי ,כי יאמרו

[ ,]2מ דף 23.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות

לא נראה אליך הקדוש בהסכמתו ,לזאת לאחזוקי גברא קאתינן

רבים .בלאי .קרעים חסרים בשולי הדפים .סימני עש (במספר

ולאסהודי עליה כי הסכמתו אמת."...

מקומות סימני עש קשים) ,עם פגיעות בטקסט .חותמות ורישומים

בספר שלפנינו נדפסו לראשונה מאמרים של כמה מגדולי

בכתב-יד .כריכת עור חדשה.

החסידות :רבי אברהם מקאליסק; רבי מרדכי מטשרנוביל; רבי דוד

סטפנסקי חסידות ,מס' .226

ממיקולייב; רבי שלום שכנא מפהרוביטש (בנו של רבי אברהם

פתיחה$300 :

המלאך ואביו של רבי ישראל מרוז'ין); רבי שמואל מקאמינקא;
רבי ברוך ממז'יבוז'; ו"מכתב קודש" מאת רבי פנחס מקוריץ.

 ספר אגרת הקודש.103
 ת"ר, לבוב או זולקווא מאמרי,ספר אגרת הקודש
שונים

וליקוטים

חסידות

 רבי:מאת גדולי החסידות
 רבי,מנחם מנדל מוויטבסק
 רבי חיים,אברהם מקאליסק
חייקל מאמדור ורבי אלימלך
,? [לבוב או זולקווא.מליז'נסק
.]1840 בסביבות ת"ר
בסוף הספר נדפסו "פרקי
הנהגות המתבודד" לרמב"ם
וספר הזכירה מאת רבי לוי
.יצחק מברדיטשוב
. מצב טוב. ס"מ17.5 .כד דף
 חיתוך דפים.כתמים קלים

101. Chessed LeAvraham, by Rabbi Avraham HaMalach – Czernowitz, 1851 – First Edition
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), with additional selections
by 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.
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.
[2], 40 leaves. 23.5 cm. Fair condition. Stains, including many dampstains. Wear. Marginal open
tears. Worming (including significant worming in several places), affecting text. Stamps and
handwritten inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 226.
Opening price: $300

 עם פגיעות,על גבול הטקסט
 כריכת עור. חותמת.דפים

 הספד על פטירת רבי ישראל מרוז'ין-  ספר קול נהי.102
 תרי"א, טשרנוביץ-

.חדשה

 מאת רבי, הספד על פטירת הצדיק רבי ישראל מרוז'ין,ספר קול נהי

במספר

בטקסט

וחיסרון

' ח:על מהדורה זו ראה
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. מהדורה ראשונה.]1851  [תרי"א, טשרנוביץ.יוסף לנדא אב"ד יאס

, ספר אגרת הקודש,ליברמן

 בהם כתמי רטיבות, כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ17 .] דף1[ ,כז

' עמ,)קרית ספר לו (תשכ"א

 וקרע חסר קטן נוסף עם, קרע חסר בשולי דף השער.וכתמים כהים

.127-128

 קרעים חסרים קטנים בשולי מספר דפים.פגיעה קלה במסגרת השער

$300 :פתיחה

. כריכה חדשה.יד- רישומים בכתב. סימני עש קלים.נוספים
.519 ' מס,סטפנסקי חסידות

$300 :פתיחה

103. Igeret HaKodesh – Lviv or Zhovkva, 1840
Igeret HaKodesh, Chassidic essays and various selections by
Chassidic leaders – Rebbe Menachem Mendel of Vitebsk, R.
Avraham of Kalisk, R. Chaim Chaikel of Amdur (Indura) and R.
Elimelech of Lizhensk. [Lviv or Zhovkva? ca. 1840].
At the end of the book: Pirkei Hanhagot HaMitboded by the
Rambam and Sefer HaZechira by R. Levi Yitzchak of Berditchev.
24 leaves. 17.5 cm. Good condition. Minor stains. Margins trimmed
close to text, affecting text in several places with loss. Stamp. New
leather binding.

102. Kol Nehi – Eulogy for Rebbe Yisrael of Ruzhin
– Czernowitz, 1851

Opening price: $300
102

Kol Nehi, eulogy upon the passing of Rebbe Yisrael of
Ruzhin, by R. Yosef Landau Rabbi of Iași. Czernowitz,
[1851]. First edition.
27, [1] leaves. 17 cm. Good-fair condition. Stains,
including dampstains and dark stains. Marginal open
tear to title page, and another minor open tear, slightly
affecting border. Minor marginal open tears to several
other leaves. Minor worming. Handwritten inscriptions.
New binding.
Stefansky Chassidut, no. 519.
Opening price: $300

ספרי חסידות
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104. Two Books by the Chozeh of Lublin – First
Editions – Zot Zikaron – Lviv, 1851 / Zikaron
Zot – Warsaw, 1869
Two books by Rebbe Yaakov Yitzchak of Lublin – the
Chozeh of Lublin, first editions:
1. Zot Zikaron, Torah novellae and secrets. Lviv,
1851. First edition.
[1], 34, 37, 39-40, 42-56; 10 leaves. Approx. 22 cm.
Good condition. Stains. Minor wear. Minor marginal
open tears to several leaves, repaired in part. New
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 194.
2. Zikaron Zot, Chassidic and kabbalistic essays on
the Torah portions and selection on Neviim and
Ketuvim. Warsaw, 1869. First edition.
Ownership inscription on title page, and many
inscriptions on the endpapers.
[2], 74 leaves. 21.5 cm. Good-fair condition. Stains.
Worming, affecting text. Handwritten inscriptions.
New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 204.
Opening price: $750
104b

104a

 .104שניים מספריו של החוזה מלובלין  -מהדורות ראשונות  -ספר זאת זכרון  -לבוב ,תרי"א  /ספר זכרון זאת -
וורשא ,תרכ"ט
שני ספרים מאת האדמו"ר רבי יעקב יצחק מלובלין – ה"חוזה

 .105ספר זאת זכרון מ"החוזה מלובלין"  -לבוב ,תרי"א
 -מהדורה ראשונה

וליקוטים על נ"ך .וורשא[ ,תרכ"ט]  .1869מהדורה ראשונה.

ספר זאת זכרון" ,חידושי תורה ורזין דאורייתא" ,מאת האדמו"ר

מלובלין" ,מהדורות ראשונות:

רישום בעלות בדף השער" :שייך לר' מרדכי בהרב ר' משה דוב

רבי יעקב יצחק הורוויץ "החוזה מלובלין" .לבוב ,תור"ה [תרי"א]

 .1ספר זאת זכרון" ,חידושי תורה ורזין דאורייתא" .לבוב ,תור"ה

נ"י מקאסניטין ."...רישומים רבים בדפי המגן ,ביניהם" :צבי בן ר'

 .1851מהדורה ראשונה.

[תרי"א  .]1851מהדורה ראשונה.

מרדכי ראבינאוויטש מקאנסטאנטין".

[ ,]1לד ,]1[ ,לט-מ ,מב-נו; י דף 24 .ס"מ בקירוב .מצב בינוני-

[ ,]1לד ,לז ,לט-מ ,מב-נו; י דף 22 .ס"מ בקירוב .מצב טוב .כתמים.

[ ,]2עד דף 21.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .סימני עש ,עם

טוב .כתמים ,בהם כתמי רטיבות .בלאי .סימני עש ,עם פגיעות

בלאי קל .קרעים חסרים קטנים בשולי מספר דפים ,חלקם

פגיעות בטקסט .רישומים בכתב-יד .כריכת עור חדשה.

בטקסט (בדפים האחרונים סימני עש גדולים בשולי הדפים).

משוקמים בהדבקות נייר .כריכת עור חדשה.

סטפנסקי חסידות ,מס' .204

עקבות פטריה בשולי הדפים האחרונים .קרעים קטנים בשולי

פתיחה$750 :

מספר דפים ,בדף האחרון קרע חסר עם פגיעה בטקסט .פגיעה

סטפנסקי חסידות ,מס' .194
 .2ספר זכרון זאת ,מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה

קלה במסגרת השער .חיתוך דפים עם פגיעה קלה במספור אחד
הדפים .רישומים בכתב-יד .כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .194

פתיחה$500 :

אוגוסט 2021

90

 מהדורה ראשונה של-  ספר ארבעה חרשים.106
 "נזכה, לבוב- "ה"צעטיל קטן" מבעל "נועם אלימלך
 תר"ט,"כלנו לישועה
 הגדה, דרושים בחסידות [על ארבע פרשיות,ספר ארבעה חרשים
 עם "הנהגות, מאת רבי אריה ליב מלאנצהוט,]של פסח ועוד
."קדושות" לרבי אלימלך מליז'נסק "אשר קראם בשם צעטיל קטן
.]1849  שנת נזכה כלנו לישועה [תר"ט,][לבוב
זו המהדורה הראשונה של ה"צעטיל קטן" לרבי אלימלך מליז'נסק
." "כ"ז [=כל זה] מצאתי בכ"י: בסופו נדפס."בעל "נועם אלימלך
 והוא אחד החיבורים,מאז זכה חיבור זה לאין ספור מהדורות
.העיקריים במשנת עבודת השם בדרכי החסידות
בראש הספר נדפסו גם "מאמר שבתות ה'" (החלק השני) להרמ"ע
." ו"תפלת השב לרבינו יונה,מפאנו
 קרעים. כתמים ובלאי.טוב- מצב בינוני. ס"מ בקירוב18 . כ דף,]4[
 עם מעט פגיעות בטקסט ובמסגרת,חסרים בשולי רבים מהדפים
 כריכת עור.יד- רישומים בכתב. משוקמים במילוי נייר,השער
.חדשה
.64 ' מס,סטפנסקי חסידות

$300 :פתיחה
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105

106. Arbaa Charashim – First Edition of Tzetel Katan by the Noam Elimelech – Lviv, 1849
Arbaa Charashim, Chassidic homiletics (on the four
Parashiot, Passover Haggadah and more), by R.
Aryeh Leib of 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.
[4], 20 leaves. Approx. 18 cm. Fair-good condition.
Stains and wear. Marginal open tears to many leaves,
with some damage to text and title page border,
repaired with paper. Handwritten inscriptions. New
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 64.
Opening price: $300

105. Zot Zikaron by the Chozeh of Lublin –
Lviv, 1851 – First Edition
Zot Zikaron, Torah novellae and secrets, by Rebbe
Yaakov Yitzchak Horowitz, the Chozeh of Lublin.
Lviv, 1851. First edition.
[1], 34, [1], 39-40, 42-56; 10 leaves. Approx. 24 cm.
Fair-good condition. Stains, including dampstains.
Wear. Worming, affecting text (significant marginal
worming to final leaves). Marginal mold stains to
final leaves. Minor marginal tears to several leaves,
open tear on final page affecting text. Minor damage
to title page border. Leaves trimmed with slight
damage to leaf numeral in one place. Handwritten
inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 194.
Opening price: $500

ספרי חסידות
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 .107ספר שובע שמחות (סטריזוב) ,חלק ראשון -
זולקווא  -מהדורה ראשונה

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

ספר שובע שמחות ,חלק ראשון ,חידושים על התורה ועל

ספר אהבת שלום ,מאמרי חסידות על פרשיות התורה ,מאת

המועדים ,דרשות והספדים ,מאת רבי מנחם מנדל לזר אב"ד

האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר מקוסוב – אבי שושלת אדמו"רי

סטריזוב .זולקווא[ ,תר"ב-תר"ז בקירוב] .מהדורה ראשונה.

ויז'ניץ וקוסוב .לבוב[ ,תקצ"ג  .]1833מהדורה ראשונה.

בדף [ ]2הסכמת בעל ה"דברי חיים" מצאנז.

האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר (תקכ"ח-תקפ"ו ,אנצ' לחסידות ,ב',

המחבר ,הרה"ק רבי מנחם מנדל לזר (תקמ"ח-תקצ"א ,אנצ'

עמ' צח) נולד לאביו רבי יעקב קאפל חסיד ,מבני חבורתו ושליח

לחסידות ,ג' ,עמ' קיא) ,תלמידם של החוזה מלובלין ,רבי מנחם

הציבור בבית מדרשו של הבעש"ט .תלמידם של גדולי החסידות,

מנדל מרימנוב (אצלו שימש כ"בעל תפילה") והמגיד מקוז'ניץ.

רבי אלימלך מליז'נסק ורבי צבי הירש מנדבורנה .בשנת תקס"ב,

כיהן כאב"ד בסטריזוב ובסוף ימיו חזר לעיר הולדתו טארנא.

לאחר פטירת רבו הקדוש רבי צבי הירש מנדבורנה ,החל להנהיג

חלקו השני של הספר ,עם חידושים על מסכת קידושין ,נדפס

עדה.

בפרמישלה תרל"ט.

בהקדמה לספר כותב חתן המחבר רבי גרשון מראזדיל שמרבית

רישומי בעלות המעידים שהספר שייך "לה"ה הנגיד המופלג וכו'

הדברים נסובים על שלושה עניינים" :בקדושת שבת קודש...

מו"ה שמואל צבי בערגמן[?] נ"י".

ובנתינת צדקה ...ובתיקון אות ברית קודש ...ועפ"י הרוב בשלשה

[ ,]2מא; כו דף 23 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים ,בהם כתמי

דברים האלה שם לידידיו סוד דתו ."...הספר נכתב על ידי תלמיד

רטיבות וכתמים כהים בדף השער ובמספר דפים נוספים .בלאי קל

המחבר ,רבי חיים נתן נטע מלאנטשין ,המספר בהקדמתו" :אלה

וקמטים בדף השער .סימני עש קלים .שוליים תחתונים קצוצים

הדברים הנאמרים שמעתי מפי קדשו בליל שבת קודש ובשבת

בדפים לז-לח ,ללא פגיעה בטקסט (ייתכן שדפים אלו הושלמו

קודש בשעת סעודת שחרית ,ובשעת שהיה נפטר אדם ממנו מתוך

מעותק אחר) .רישומים בכתב-יד .כריכת עור חדשה.

דבר הלכה והיה מדבר עמו אהבה אחוה וריעות ,וזעיר שם זעיר

סטפנסקי חסידות ,מס' .557

שם אשר שמעתי מפה קדשו בשעת סעודת זעיר אנפין קדישא

פתיחה$300 :

(סעודה שלישית) ...והארכתי במענית לשוני בלישנא קלילא...
כאשר הייתי מסופק באיזהו מקומן בתוכן כוונתו ...יגעתי וכתבתי

107

107. Sova Semachot (Strizov), Part I – Zhovkva – First Edition
including dampstains and dark stains to title page
and several other leaves. Minor wear and creases to
title page. Minor worming. Lower margins of leaves
37-38 trimmed, not affecting text (these leaves may
be supplied from a different copy). Handwritten
inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 557.
Opening price: $300

אוגוסט 2021
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Sova Semachot, Part I, novellae on the Torah and the
holidays, sermons and eulogies, by R. Menachem
Mendel Lezer Rabbi of Strizov (Strzyżów). Zhovkva,
[ca. 1842-1847]. First edition.
)The author, R. Menachem Mendel Lezer (1788-1831
was a disciple of the Chozeh of Lublin, R. Menachem
Mendel of Rimanov and the Maggid of Kozhnitz.
Ownership inscriptions.
[2], 41; 26 leaves. 23 cm. Fair-good condition. Stains,

בלשון המשתמע לתרי אפי ,והשומע ישמע כדרכו."...
חתימה בשולי דף כא" :1/אהרן ארי' במו"ה מנחם מענדל".
[ ,]4קלא דף 21.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים .סימני עש רבים,
עם פגיעות בטקסט ,משוקמים במילוי נייר .קרעים חסרים בדף
השער ובדפים נוספים ,משוקמים במילוי נייר .חיתוך דפים על
גבול כותרות הדפים במספר מקומות ,עם פגיעה קלה בטקסט
באחד מן הדפים .חותמות ורישומים בכתב-יד .כריכת עור חדשה.
בשער נדפס פרט השנה :למברג ,תקס"ד  ,1802אך אין זה אלא
זיוף .ראה :אברהם יערי ,בית דפוסה של הרבנית יהודית ראזאניש
בלבוב ,קרית ספר ,יז ,ת"ש ,עמ' .107
סטפנסקי חסידות ,מס' .18

פתיחה$1300 :

 .109ספר עמוד העבודה (קוסוב)
 טשרנוביץ תרי"ד  -מהדורהראשונה  /ספר יסוד האמונה
 טשרנוביץ ,תרכ"ד  -שנייםמספריו של רבי ברוך מקוסוב
שני ספרים מאת רבי ברוך מקוסוב ,אחד
מהם במהדורה ראשונה:
 .1ספר עמוד העבודה ,ביאורי מושגים
בתורת הקבלה ,מאת רבי ברוך מקוסוב.
טשרנוביץ,

[תרי"ד]

.1854

מהדורה

ראשונה .עם הסכמות גדולי החסידות,
רבי מנחם מנדל מפרמישלן ורבי משה
מסמבור.
בספר מבאר המחבר מושגים רבים
בתורת הקבלה ,בצורה יסודית ,ובשפה
שווה לכל נפש ,על פי דרכו ושיטתו של
המקובל רבי יוסף אירגאס בספרו "שומר
אמונים" (נדפס לראשונה באמשטרדם
תצ"ו) .הספר שלפנינו הוא כמעין המשך
לספר "שומר אמונים" .חלקו הגדול בנוי
בצורת ויכוח (בדומה למבנה הספר
"שומר אמונים").
[ ,]2ה-ו ,רב דף 24 .ס"מ .מרבית הדפים
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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.
Signature at foot of p. 21a: "Aharon Aryeh son of R. Menachem Mendel".
[4], 131 leaves. 21.5 cm. Fair-good condition. Stains. Extensive worming,
affecting text, repaired with paper. Open tears to title page and other leaves,
repaired with paper. Leaves trimmed close to page heading in several places,
slightly affecting text on one leaf. Stamps and handwritten inscriptions. New
leather binding.
False date on the title page.
Stefansky Chassidut, no. 18.
Opening price: $1300

במצב טוב .כתמים ,בהם כתמי רטיבות.

109a

סימני עש .כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .464

 .2ספר יסוד האמונה ,ביאורים על התורה ,פרקי אבות וליקוטים ,מאת רבי ברוך מקוסוב .טשרנוביץ,
[תרכ"ד  .]1864מהדורה שניה.
רעיונות וביאורים בדרך הדרוש על דברי רש"י על התורה ,ובסופו ליקוטים שונים על נ"ך ,פרקי אבות
ואגדות חז"ל ,ועוד .בראש הספר  15הסכמות נלהבות מגדולי החסידות וגדולי דורו ,שהועתקו מהמהדורה
הראשונה משנת תרי"ד ,המשבחים את הסברתו המיוחדת בתורת הקבלה (ההסכמות נכתבו חלקן
בשנות התק"כ ,בחיי המחבר ,וחלקן בשנות התק"נ ,לאחר פטירתו ,אך נדפסו לראשונה רק בשנת תרי"ד).
רבי מנחם מנדל מפרימשלן (תלמיד הבעש"ט) כותב על המחבר בהסכמתו" :והי' אתי עמי במחיצה
אחת כמה ימים ואמר לי כמה דברים בכתבי האר"י והסביר הענין היטב להבין הענין היטב משולל
ומופשט מגשמיות ונכנסו הדברים בלבי וערבים עלי מאוד ...נראה לי שהם הם עיקר יסודות התורה ויחוד
האמונ(ת)[ה] ליתן כבוד לה' אלהינו."...
המחבר ,רבי ברוך מקוסוב (נפטר תקמ"ב ,אנצי' לחסידות ,א ,עמ' שפא-שפג) ,כיהן כמגיד מישרים
בקוסוב .נודע כפה מפיק מרגליות ובכח הסברתו המיוחד בביאור מושגים מופשטים בקבלה וביסודות
האמונה .בספריו הוא מביא ביאורים ויסודות מאת הבעש"ט והמגיד ממזריטש ,ומתלמידיהם.
חותמות ,חתימות ורישומים רבים בדף המגן ובדף השער ,ביניהם" :שמחה בינם ראזענבערג"" ,מאטיל
ליפשיטץ"" ,שלמה זאב גאלינסקי"" ,שמואל בן חיים יוחנן".
[ ,]6קנד דף 21.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים רבים ,בהם כתמי רטיבות .חותמות ורישומים בכתב-יד.
בלאי וקרעים בשולי הדפים הראשונים והאחרונים .כריכת עור חדשה.

פתיחה$300 :

ספרי חסידות
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 מהדורה- ) ספר מנחם ציון (רימנוב.110
, טשרנוביץ-  סגולה לפרנסה- ראשונה
תרי"א
 מאמרי חסידות על פרשיות,ספר מנחם ציון
. מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל מרימנוב,התורה
. מהדורה ראשונה.]1851  [תרי"א,טשרנוביץ
הספר נכתב על ידי תלמידו המובהק של רבי מנחם
 רבה הראשי של, האדמו"ר רבי יחזקאל פנט,מנדל
." מחבר סדרת ספרי "מראה יחזקאל,טרנסילבניה
ספר זה הוא ספרו הראשון של רבי מנחם מנדל
.מרימנוב שבא בדפוס
מובא בשם הרה"ק רבי יצחק הורוויץ מסטיטשין
 כי "רוב הספר מנחם ציון מהרה"ק מרימנוב,זי"ע
 משום שהרב הקדוש,זצ"ל נסוב על פרשת המן
מרימנוב הרבה להתפלל על הפרנסה בעד כלל
.) עמ' פז, בני ברק תשנ"ו,ישראל" (החכמה מאין
 עד.ספר זה שלפנינו ידוע אף הוא כסגולה לפרנסה
היום פוקדים אנשים מרחבי העולם את קברו של
. בתפילות על הפרנסה,הרבי מרימנוב
 נייר. ס"מ18.5 .נו- שיבוש בסדר דפים נג. ס דף,]2[
 קרע חסר בשולי. מעט כתמים. מצב טוב.כחלחל
. ללא כריכה. ללא פגיעה בטקסט,אחד מהדפים

110

.349 ' מס,סטפנסקי חסידות

$500 :פתיחה

110. Menachem Tzion (Rimanov) – First Edition – Segulah for Livelihood –
Czernowitz, 1851
Menachem Tzion, Chassidic essays on the Torah portions, by Rebbe Menachem
Mendel of Rimanov. Czernowitz, [1851]. First edition.
The book was written by the close disciple of R. Menachem Mendel, Rebbe Yechezkel
Panet, chief rabbi of Transylvania, author of Mareh Yechezkel.
This book is known as a segulah for livelihood. Indeed, a large part of the book pertains
to Parashat HaMan (the passage in Shemot describing the falling of the manna for the
Jews in the desert). The author prayed extensively for the livelihood of the Jewish
people, and until this day, his gravesite is visited by Jews from all over the world
praying for sustenance.
[2], 60 leaves. Leaves 53-56 bound out of sequence. 18.5 cm. Bluish paper. Good
condition. Some stains. Marginal open tear to one leaf, not affecting text. Without
binding.
Stefansky Chassidut, no. 349.

109. Amud HaAvodah (Kosov)
– Czernowitz, 1854 – First
Edition / Yesod HaEmunah –
Czernowitz, 1864 – Two Book
by Rabbi Baruch of Kosov
Two books by R. Baruch of Kosov,
one of them a first edition:
1. Amud HaAvodah, explanation
of kabbalistic concepts, by R.
Baruch of Kosov. Czernowitz,
1854. First edition.
The main part of the book is a
clear, thorough explanation of
many fundamental kabbalistic
concepts, reminiscent of the style
and approach of the kabbalist R.
Yosef Irgas in his book Shomer
Emunim.
[2], 5-6, 202 leaves. 24 cm. Most
leaves in good condition. Stains,
including dampstains. Worming.
New leather binding.
109b
Stefansky Chassidut, no. 464.
2. Yesod HaEmunah, commentaries on the Torah, Pirkei Avot and selections,
by R. Baruch of Kosov. Czernowitz, [1864]. Second edition.
The author, R. Baruch of Kosov (Kosiv; d. 1782), served as maggid in Kosov. In
his books, he quotes explanations and principles from the Baal Shem Tov, the
Maggid of Mezeritch and their disciples.
Stamps, signatures and many inscriptions on the endpaper and title page.
[6], 154 leaves. 21.5 cm. Good-fair condition. Many stains, including dampstains.
Stamps and handwritten inscriptions. Marginal wear and tears to first and final
leaves. New leather binding.
Opening price: $300

Opening price: $500

2021 אוגוסט
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111. Menachem Tzion (Rimanov) – Lviv, After
1851 – Second Edition – Segulah for Livelihood
Menachem Tzion, Chassidic essays on the Torah
portions, by Rebbe Menachem Mendel of Rimanov
(Rymanów). [Lviv? after 1851]. Second edition.
The book was written by the close disciple of R.
Menachem Mendel, Rebbe Yechezkel Panet, Chief
Rabbi of Transylvania, author of Mareh Yechezkel.
This book is known as a segulah for livelihood.
Indeed, a large part of the book pertains to Parashat
HaMan (the passage in Shemot describing the falling
of the manna for the Jews in the desert). The author
prayed extensively for the livelihood of the Jewish
people, and until this day, his gravesite is visited by
Jews from all over the world praying for sustenance.
48, 53-56 leaves. 20.5 cm. Bluish paper. Good
condition. Small tear to final leaf, not affecting text.
Handwritten inscription. Bookplate. New leather
binding.
Opening price: $500
112
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 .111ספר מנחם ציון (רימנוב)  -לבוב ,אחרי תרי"א -
מהדורה שניה  -סגולה לפרנסה

 .112ספר זרע קודש (רופשיץ)  -שני החלקים  -לבוב ,תרכ"ח  -מהדורה ראשונה  -עותק ששימש להדפסת מהדורת
ירושלים תשי"ד

ספר מנחם ציון ,מאמרי חסידות על פרשיות התורה ,מאת

ספר זרע קודש ,דרושי חסידות ,חלק ראשון על התורה וחלק שני

אמנם רבינו הגאון הקדוש מצאנז קרא את שמו 'זרע קודש' –

האדמו"ר רבי מנחם מנדל מרימנוב[ .לבוב? אחרי תרי"א .]1851

על המועדים ,מאת האדמו"ר רבי נפתלי צבי הורביץ מרופשיץ.

ומפני שמו ניחת הנני ובטלתי רצוני נגד רצונו הקדוש".

מהדורה שניה.

למברג (לבוב) ,תרכ"ח  .1868מהדורה ראשונה.

החלק השני שלפנינו שימש להכנת מהדורת ירושלים תשי"ד.

הספר נכתב על ידי תלמידו המובהק של רבי מנחם מנדל,

שני חלקים בכרך אחד .דף שער נפרד לחלק השני.

לאורך חלק זה סימונים של המדפיס בכתב-יד ,וסימני קיפול

האדמו"ר רבי יחזקאל פנט ,רבה הראשי של טרנסילבניה ,מחבר

בראש החלק הראשון הסכמה מעניינת מאת תלמידו המובהק

במרכז הדפים ,שנעשו במהלך השימוש בו להכנת המהדורה

ספרי "מראה יחזקאל".

של המחבר – האדמו"ר רבי חיים מצאנז ,הכותב כי אף שבעבר

הנ"ל.

ספר זה ידוע כסגולה לפרנסה .מובא בשם הרה"ק רבי יצחק

לא הסכים להדפסת כתבי הקודש של רבו" ,כי ידעתי שגם

שני חלקים בכרך אחד ,]2[ :קכד; [ ,]1קיט דף .חסר דף אחרון21.5 .

הורוויץ מסטיטשין זי"ע ,כי "רוב הספר מנחם ציון מהרה"ק

המחבר הקדוש בחיים-חיותו לא הסכים שידפסו חידושי תורתו.

ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות ,ובלאי .קרעים

מרימנוב זצ"ל נסוב על פרשת המן ,משום שהרב הקדוש מרימנוב

אולם לאחר זה עלה בלבי שיפה עשו המדפיסים הנ"ל שהוציאו

חסרים במספר מקומות ,עם פגיעות קלות בטקסט .קרע חסר בדף

הרבה להתפלל על הפרנסה בעד כלל ישראל" (החכמה מאין ,בני

לאור כתבי קודש האלו .כי ידוע שגם הרב מהרח"ו זלה"ה מנע

לא מספירת הדפים הראשונה ,עם פגיעה בטקסט ,משוקם במילוי

ברק תשנ"ו ,עמ' פז) .עד היום פוקדים אנשים מרחבי העולם את

מלהוציא לאור חידושיו ומה שקיבל מרבו האר"י זלה"ה ,ולא

נייר .בלאי רב ,קרעים קטנים ,וסימני קיפול רבים בחלקו השני

קברו של הרבי מרימנוב ,בתפילות על הפרנסה.

הניח לתלמידיו לכותבם .ואעפ"כ עשו צדיקי הדור כמה תחבולות

של הספר .חותמות .רישומים וסימונים רבים בגוף הטקסט ,בעיקר

מח ,נג-נו דף 20.5 .ס"מ .נייר כחלחל .מצב טוב .קרע קטן בדף

והתפעלות להעתיקם ולכותבם ולהוציאם לאורה ,והארץ האירה

בחלק השני .כריכה חדשה ,עם חלקים משדרת העור המקורית.

האחרון ,ללא פגיעה בטקסט .רישום בכתב-יד .תו-ספר .כריכת

מכבודו ומלאו פני תבל ."...מעבר לדף ההסכמה" :מודעה" מאת

סטפנסקי חסידות ,מס' .208

המביא לבית הדפוס ,הכותב" :אנכי קראתי שם הספר 'אור הנר',

פתיחה$800 :

עור חדשה.

פתיחה$500 :

ספרי חסידות
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 נדפס ע"י-  מהדורה ראשונה-  תרי"ט, לבוב-  ספר דודאים בשדה.113
חתן ה"דברי חיים" כסגולה להיפקד בזרע של קיימא
 רמזים על ימים נוראים, דרושים על חמשה חומשי תורה,ספר דודאים בשדה

112. Zera Kodesh (Ropshitz) – Two Parts – Lviv,
1868 – First Edition – Copy Used to Prepare the
Jerusalem 1954 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.
The publisher of this book, Rebbe Eliezer Yerucham Baron of Krakow (1830-1885/1892) was the grandson of the
author and son-in-law of the Divrei Chaim of Sanz. At the time of the printing of this book, he was childless,
and in his foreword to this book, he writes of his hopes that through publishing this book, he would merit to
have children. Indeed, a son was born to him around 1874, Rebbe Menachem Mendel (1874?-1942), who later
published the second edition of this book, in 1897.
[2], 144 leaves. 22 cm. Good condition. Stains. Minor worming. Stamps. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 131.

Zera Kodesh, Chassidic homiletics. 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 one volume. Separate title page for part
II.
Interesting approbation by Rebbe Chaim of Sanz,
close disciple of the author, at the beginning of part
I. He writes there that he at first did not approve
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…".
Part II was used to prepare the Jerusalem 1954 edition.
Handwritten markings of the printer throughout and
folding marks in the middle of leaves, in preparation
for the printing of the new edition.
Two parts in one volume: [2], 124; [1], 119 leaves.
Lacking final leaf. 21.5 cm. Good-fair condition.
Stains, including dampstains, and wear. Open tears
in several places, slightly affecting text. Open tear
to leaf 31 of first sequence, affecting text, repaired
with paper. Significant wear, small tears and many
folding marks to part II. Stamps. Many inscriptions
and marking in body of text, primarily in part II. New
binding, including parts of original leather spine.
Stefansky Chassidut, no. 208.

Opening price: $300

Opening price: $800

,) מאת רבי ראובן הלוי הורוויץ אב"ד ז'רנובצה (זרנובייץ,ושלושה רגלים וליקוטים
. מהדורה ראשונה.1859 ] [תרי"ט, לבוב."תלמיד בעל ה"נועם אלימלך
 הגה"ק הר"ר, תלמידם של רבי יהונתן אייבשיץ, רבי ראובן הלוי הורוויץ,המחבר
. הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק והחוזה מלובלין,שמעלקא הורוויץ אב"ד ניקלשבורג
 ובנאוויפולה ובז'רנובצה שבפולין (העיר,כיהן ברבנות בערים גוטאן שבגרמניה
 החוזה היה מכנה אותה "עיר.ז'רנובצה הייתה מפורסמת בלמדניה ובחסידיה
 ואף אמר עליו כי הוא השלישי מבין ל"ו, רבו החוזה העריכו מאד.)"שכולה כהנים
 לאחר פטירת ה"חוזה" הנהיג. ושנשמתו היא נשמת רב המנונא סבא,צדיקים שבדור
.רבי ראובן עדה חסידית
/תרמ"ה- האדמו"ר רבי אליעזר ירוחם ברון מקראקא (תק"צ,מו"ל הספר שלפנינו
 בשעת הדפסת.תרנ"ב) היה נכדו של המחבר וחתנו של בעל ה"דברי חיים" מצאנז
 ובהקדמתו כתב כי הוא מקווה שבזכות הדפסת,הספר הוא היה חשוך ילדים
 ונולד לו, בסביבות שנת תרל"ד הוא נפקד, ואכן.הספר ייוושע בזרע של קיימא
 הדפיס את, בשנת תרנ"ז, שלימים,)תש"ב-?בנו האדמו"ר רבי מנחם מנדל (תרל"ד
.מהדורתו השניה של הספר
. כריכה חדשה. חותמות. סימני עש קלים. כתמים. מצב טוב. ס"מ22 . קמד דף,]2[
.131 ' מס,סטפנסקי חסידות

$300 :פתיחה
113

113. Duda'im BaSadeh – Lviv, 1859 – First Edition – Published by the Son-in-Law of the Divrei Chaim
as a Segulah for Children

2021 אוגוסט
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 .114ספר דברי חיים על הלכות גיטין ומקוואות  -זולקווא,
תרכ"ד  -מהדורה ראשונה  -חיבורו הראשון של ה"דברי חיים"
מצאנז ,שנדפס בחייו בעילום שם המחבר

 .115ספר שו"ת דברי חיים (צאנז)  -שני חלקים  -לבוב,
תרל"ה  -מהדורה ראשונה  -העותק של רבי דוב אריה
ריטער אב"ד רוטרדם

ספר דברי חיים ,שני חלקים ,על הלכות גיטין ומקוואות[ ,מאת האדמו"ר רבי

ספר שו"ת דברי חיים ,שאלות ותשובות בארבעת חלקי שלחן

חיים הלברשטאם אב"ד צאנז] .זולקווא[ ,תרכ"ד]  .1864מהדורה ראשונה.

ערוך ,מאת האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם אב"ד צאנז .לבוב,

שני חלקים בשני כרכים.

תרל"ה  .1875מהדורה ראשונה .שני כרכים.

ספר זה הנו ספרו הראשון של ה"דברי חיים" שראה אור בדפוס (ספר השו"ת

חלק גדול מן התשובות שנדפסו בשו"ת דברי חיים עוסק בענייני

"דברי חיים" יצא לאור לאחר  11שנה ,בשנת תרל"ה) .בהקדמה כותב

עגונות .בעניין זה מסופר על ה"דברי חיים" ,ש"בעת שהיה צריך

המחבר "שמי לא רשמתי מטעם הידוע" .רק לאחר פטירתו של המחבר ,החל

לחתום איזהו שו"ת שהשיב בעניין עגונה ...כמה וכמה פרישות

מהמהדורה השניה (מונקאטש תרנ"ב) ואילך ,נדפס שם המחבר בדף השער.

וטבילות עשה טרם שחתם את עצמו על ההיתר" (ראה "פתחא

בהקדמה למהדורה השניה מספר בן המחבר האדמו"ר רבי ברוך מגורליץ,

זוטא" ,עירובין ,תרס"ז ,בהקדמה) .כך נהג גם בכתיבת התשובות

על אביו ,ש"קודם פטירתו בעת חליו ,אמר בזה הלשון :אני נותן שבח והודיה

אל השואלים ,וכך נהג גם בשנותיו האחרונות ,כשהחל להתעסק

להשי"ת שיגעתי ומצאתי וכוונתי ההלכה לאמיתה בהלכות גיטין ומקוואות

בעריכת התשובות.

בחיבורי זה .לדעתי כל המורה מתוך ספרי זה ,יפסוק כדת וכהלכה".

על עיסוקו בסידור ובעריכת התשובות להדפסה מסופר כי לאחר

מסופר שכשיצא הספר שלפנינו מבית הדפוס ,המחבר "שש ושמח" ,ואמר

חצות ליל היה ה"דברי חיים" יושב עם הסופר שלו ,רבי אביש

בהתרגשות שכשיבוא מלך המשיח ,יצא יחד עם כל מחברי הספרים ,לקבל

מאיר ,והיה מקריא לפניו את הנוסח הסופי של תשובותיו .הוא

את פניו עם חיבורו זה (ראה "זכרנו לחיים" ,מונקאטש תרצ"ח ,עמ' .)331

מקריא והסופר כותב מפיו .לאחר מספר קטעים שהקריא ,היה

שני כרכים .כרך ראשון ,]3[ :לד ,]1[ ,לג-מד; כז דף .כרך שני ,]1[ :כג ]1[ ,דף.

הולך ה"דברי חיים" לטבול במקווה .לאחר הטבילה חזר להקריא

 34-34.5ס"מ .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים .קרעים ,בהם קרעים חסרים,

את המשך התשובה .לאחר הקראת כמה קטעים נוספים הלך

בשולי דפי השערים של שני הכרכים ובמספר דפים נוספים ,משוקמים

שוב לטבול במקווה ,וחזר שוב להקריא" ,וכה היה טובל חמשה

בהדבקות נייר (בדף האחרון של הכרך השני ,קרע גדול לרוחב הדף ,עם

פעמים בכל לילה במשך העת שהיה הסופר מעלה על הספר חצי

פגיעה בטקסט) .סימני עש קלים בכרך השני ,עם פגיעות בטקסט .חותמת.

תשובה ,או תשובה אחת קצרה בשלימותה בלילי טבת הקרים,

כריכות חדשות (בכרך הראשון כריכת עור).

כדי להוציא חידושי תורה בקדושה ובטהרה" (ראה "מקור חיים",

סטפנסקי חסידות ,מס' .117

בילגוריי תרע"ב ,סעיף יג).

פתיחה$500 :

חתימות בשני דפי השער" :דוב ארי' –
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114. Divrei Chaim on Laws of Gittin and Mikvaot – Zovkva, 1864 – First Edition – First Composition
of the Divrei Chaim of Sanz, Printed Anonymously in His Lifetime
Divrei Chaim, two parts, on laws of Gittin (divorce documents) and Mikvaot (ritual baths), [by Rebbe Chaim
Halberstam Rabbi of Sanz]. Zhovkva, 1864. First edition. Two parts in two volumes.
This is the first work of the Divrei Chaim to be published, albeit anonymously. (Responsa Divrei Chaim was
published 11 years later, in 1875).
Two volumes. Vol. I: [3], 34, [1], 33-44; 27 leaves. Vol. II: [1], 23, [1] leaves. 34-34.5 cm. Overall good-fair condition.
Stains. Tears, including open tears, to margins of title pages of both volumes and several other leaves, repaired
with paper (large open tear across final leaf of vol. II, affecting text). Minor worming to vol. II, affecting text.
Stamp. New bindings (vol. I with leather binding).
Stefansky Chassidut, no. 117.

Ritter

 – "D.הגאון רבי

דוב אריה ריטער אב"ד רוטרדם (תרט"ו-תרצ"ו) ,מגדולי התורה
הנודעים בהולנד .עמד בקשרי שו"ת והנהגה ציבורית עם גדולי
ישראל מכל הארצות .בבקיאותו הגאונית גילה את הזיוף
שב"ירושלמי קדשים" והיה הראשון שיצא במאמרים ומכתבים
על כך [ידוע הסיפור כי המהרש"ם השיב לו כי הוא "מטיל מום
בקדשים" והרב ריטטער ענה כי הוא "מביא חולין לעזרה".]...
שני כרכים .כרך ראשון ,]2[ :קלד דף .כרך שני ,]4[ :קכ דף .שיבוש
בסדר דפים צט-ק בכרך השני 36 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .קרעים
במספר דפים ,חלקם חסרים .חיתוך דפים עם פגיעות קלות
במסגרות השערים בשני הכרכים .חיתוך על גבול כותרות דפים
בודדים .חותמת .כריכות עור חדשות.
סטפנסקי חסידות ,מס' .118

פתיחה$500 :

Opening price: $500

ספרי חסידות
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115. Responsa Divrei Chaim
(Sanz) – Two Parts – Lviv,
1875 – First Edition – Copy of
R. Dov Aryeh Ritter Rabbi of
Rotterdam

 .116ספר דברי חיים על
המועדים
על
התורה,
ועל מסכת בבא מציעא -
מונקאטש ,תרל"ז-תרל"ח
 -מהדורה ראשונה

Responsa
Divrei
Chaim,
responsa on the four parts of
Shulchan Aruch, by Rebbe
Chaim Halberstam, rabbi of
Sanz (Nowy Sącz). Lviv, 1875.
First edition. Two volumes.
A large part of the responsa
printed in Responsa Divrei
Chaim pertain to questions of
agunot. It is reported about the
Divrei Chaim that "when he
needed to sign a responsum
regarding an agunah… he
practiced much asceticism and
immersions before he affixed
his signature to the permit".
This was his practice when
writing responsa to questions
he received, and also in his final
years, when he began arranging
115
his responsa for print.
Signatures on both title pages:
"Dov Aryeh – D. Ritter" – R. Dov Aryeh (Bernhard Löbel) Ritter Rabbi of Rotterdam
(1855-1935), a prominent Torah leader in Holland. He exchanged correspondence
on halachic and communal matters with Torah leaders in many countries.
Two volumes. Vol. I: [2], 134 leaves. Vol. II: [4], 120 leaves. Leaves 99-100 in vol.
II bound out of sequence. 36 cm. Good condition. Stains. Tears to several leaves,
including open tears. Margins trimmed, slightly affecting borders of title pages
in both volumes. A few leaves trimmed close to headings. Stamp. New leather
binding.
Stefansky Chassidut, no. 118.

ספר דברי חיים ,מאת האדמו"ר

Opening price: $500

רבי

חיים

אב"ד

הלברשטאם

צאנז .חלק ראשון ,על התורה,
מונקאטש ,תרל"ז  .1877חלק שני,
על המועדים ועל מסכת בבא
מציעא ,מונקאטש ,תרל"ח .1877
מהדורה ראשונה ,בהוצאת "בני
המחבר" .שני כרכים.
ספר "דברי חיים" על התורה ועל
המועדים נדפס לאחר פטירת
המחבר.

בהקדמת

החיבור

על התורה כותבים הבנים על
אביהם המחבר הקדוש ועל יום
פטירתו..." :נודע ומפורסם ...רוב
קדושתו וצדקתו ,אשר הקדיש
כל ימיו לתורה ועבודה בדבקות
ויראה

גדולה

במסירת

נפש

ממש ,מנעוריו עד ...אשר ראו
עינינו ביום פטירתו ...כי קידש

עצמו כשרפי מעלה ביחודים והתלהבות גדול ,לא פסק רגע עד אשר דבקה נפשו באור עליון."...
בסיום ההקדמה כותבים בני המחבר על צוואת אביהם להדפיס את הספרים הללו..." :ואנחנו בני
אבינו המחבר הקדוש אדמו"ר זצללה"ה השתדלנו בהדפסת זה החיבור ,כי כן ציוה עלינו קודם
פטירתו ,להדפיסו ולהוציאו לאור בקרוב ,וזכות אאמו"ר בעהמ"ח הקדוש יגן עלינו ועל כל בני ישראל,
שיתרומם קרן התורה והיראה ,ושיושפע לנו שפע ברכה והצלחה ,ולכל אחינו בני ישראל".
בהקדמת החלק השני מוסיפים בני המחבר לספר על כך שאביהם ,בעל ה"דברי חיים" ,למד מסכת
בבא מציעא "בעיון רב בחבורת תלמידים גדולי תורה ,יותר מעשרים שנה ,וחידש חידושים נפלאים."...
בנוסף ,כותבים הם כי חידושי התורה של אביהם הם על דרך הנגלה והנסתר" :שמענו מפיו הקדוש
שגם בפלפול ההלכות לא אמר שום דבר רק אשר יוצדק חידוש זה גם לפי הקבלה ליחודים".
חותמות ורישום בכתב-יד בדף השער של "דוב בערל פיהערד".
כרך ראשון ,]2[ :פד דף .חסרים [ ]5דפים אחרונים ,עם "לוח התיקון" .כרך שני ,]2[ :עב; מח דף22.5- .
 23.5ס"מ .מצב כללי טוב .כתמים (בדף השער של הכרך השני כתמי דיו) .קרעים חסרים ,בהם קרעים
בדפים הראשונים של הכרך הראשון ,משוקמים בהדבקות נייר ,וקרע חסר קטן בדף השער של הכרך
השני .חיתוך דפים עם פגיעות קלות בטקסט במספר דפים בכרך השני .חותמות רבות ורישומים בכתב-
יד בכרך הראשון .כריכות חדשות.
סטפנסקי חסידות ,מס' .119

פתיחה$500 :
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116

– 116. Divrei Chaim on the Torah, Festivals and Tractate Bava Metzia
Munkacs, 1877 – First Edition
Divrei Chaim, by Rebbe Chaim Halberstam of Sanz. Part I, on the Torah; Part
II, on the festivals and Tractate Bava Metzia. Munkacs (Mukachevo), 1877.
First edition. Two volumes.
Divrei Chaim on the Torah and festivals was published by the author's sons
after his passing, in fulfillment of their father's request.
Stamps and handwritten inscription on the title page.
Vol. I: [2], 84 leaves. Lacking [5] final leaves, with errata. Vol. II: [2], 72; 48
leaves. 22.5-23.5 cm. Overall good condition. Stains (ink stains to title page
of vol. II). Open tears, including tears to first leaves of vol. I, repaired with
paper, and minor open tear to title page of vol. II. Leaves trimmed with slight
damage to text in several places in vol. II. Many stamps and handwritten
inscriptions in vol. I. New bindings.
Stefansky Chassidut, no. 119.
Opening price: $500

 .117שניים מספרי האדמו"ר מקומרנא  -תורת כהנים עם פירוש עשירית
האיפה  -לבוב ,תר"ט  /מסכת שקלים עם פירוש פני זקן  -לבוב ,תרי"א -
מהדורות ראשונות
שניים מספריו של האדמו"ר רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין אב"ד זידיטשוב וקומרנא,
בעל "היכל הברכה" ,מהדורות ראשונות ,בכרך אחד:
 .1ספר תורת כהנים ,עם פירוש עשירית האיפה .לבוב[ ,תר"ט]  .1848מהדורה ראשונה.

117a

בספר נדפסו הסכמותיהם של ה"ישמח משה" ומהר"ם א"ש .לפי המסופר ,נסע האדמו"ר

117b

מקומרנא אל ה"ישמח משה" לאוהעל כדי לקבל את הסכמתו על הספר .ה"ישמח משה" היה

"היכל הברכה" על חמשה חומשי תורה ,על פי סודות האר"י והבעש"ט .חומשי "היכל הברכה" הנם מספרי

אז חלוש וחולה ,ובאותה הזדמנות גילה האדמו"ר מקומרנא את שורש נשמתו של ה"ישמח

היסוד של ההגות החסידית ותורת הקבלה .חביבות מיוחדת הייתה לחיבוריו אצל אדמו"רים מכל החוגים

משה" .סיפור פלא נוסף התרחש כאשר ביקש את הסכמתו של מהר"ם א"ש.

(בית זידיטשוב ,ה"דברי חיים" וצאצאיו ,ה"צמח צדק" מליובאוויטש ועוד) ששיבחו את מעלת וקדושת דברי

 .2מסכת שקלים – תלמוד ירושלמי ,עם פירוש פני זקן .לבוב[ ,תרי"א]  .1851מהדורה יחידה.

הסוד שבפירושיו.

בהקדמתו כותב המחבר בין היתר" :וחברתי חיבורי זה פני זקן ,מיוסד לחבב דברי חכמים ...וזה

שני ספרים בכרך אחד .תורת כהנים :קז ,קט-קנח דף .ספירת דפים משובשת .דפים קמט-קנב נכרכו שלא

יצא ראשונה ירושלמי שקלים ,לרוות נפש שוקקה ,כל ההוגה בה ימצא טעם בעלמא אריכא."...

כסדרם .פני זקן :כח ]1[ ,דף 37.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים ,בהם כתמי רטיבות ,ובלאי .קרעים ,בהם

המחבר ,האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין (תקס"ו-תרל"ד) אב"ד

קרעים חסרים בדף השער של הספר הראשון ,משוקמים בהדבקות נייר ,עם פגיעה קלה בטקסט בצדו השני.

זידיטשוב וקומרנא ,מגדולי מעתיקי השמועה של תורת הבעש"ט .בן-אחיו ותלמידו המובהק

קרעים חסרים בדף השער של הספר השני ,עם פגיעה במסגרת השער .שוליים חתוכים על גבול הטקסט באחד

של "שר בית הזהר" האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב .חביב היה על גדולי החסידות:

מהדפים .הדבקות נייר לחיזוק בשולי מספר דפים .חותמות ורישומים בכתב-יד .כריכה חדשה.

"החוזה מלובלין" (שהיה אף שדכנו) ,הרב מאפטא ,רבי משה צבי מסווראן ,דודו רבי משה

סטפנסקי חסידות ,מס' .652 ,656

מסאמבור ,רבי ישראל מרוז'ין ועוד .מחבר ספרי חסידות וקבלה רבים ,ובהם גם את הפירוש

פתיחה$700 :
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118. Pnei Zaken – By Rebbe Yitzchak Eizik of
Komarno – Lviv, 1851

117. Two Books by the Rebbe of Komarno
– Torat Kohanim with the Asirit HaEfah
Commentary – Lviv, 1848 / Tractate Shekalim
with the Pnei Zaken Commentary – Lviv, 1851
– First Editions

Tractate Shekalim of the Jerusalem Talmud, with the
Pnei Zaken commentary by R. Yitzchak Eizik Safrin
of Komárno. Lviv, 1851. Only edition.
In the introduction, the author writes that he
composed Pnei Zaken "to endear the words of our
Sages… and all who study it will find pleasure in the
World to come".
21, 23-24, 24-28, [1] leaves (misfoliation). 34 cm.
Printed in part on greenish paper. Good-fair
condition. Stains. Large dampstains. Stamp on last
leaf. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 652.
Opening price: $400

 מהדורה-  תר"ח, לבוב- ) ספר נדבת פי (קומרנא.119
ראשונה
 חידושים על מסכת קינים והערות על חיבורי,ספר נדבת פי
 מאת האדמו"ר המקובל רבי,"המחבר "פני זקן" ו"עשירית האיפה
, לבוב.יצחק אייזיק יהודא יחיאל ספרין אב"ד זידיטשוב וקומרנא

118

:בראש הספר נדפסו הוספות ותיקונים לחיבוריו של המחבר

 מהאדמו"ר רבי יצחק אייזיק-  ספר פני זקן.118
 תרי"א, לבוב- מקומרנא

"עשירית האיפה" על תורת כהנים ו"פני זקן" על תלמוד ירושלמי

 מאת, עם פירוש פני זקן,מסכת שקלים – תלמוד ירושלמי

 לאחר מכן מופיעים חידושי המחבר למסכת.מסכת שקלים

.]1851[  תרי"א, לבוב.האדמו"ר רבי יצחק אייזיק ספרין מקומרנא

. מהדורה ראשונה.1848 ][תר"ח

... ולאחר מכן מספר עמודים עם "שמות האנשים הנדיבים,קינים

.מהדורה יחידה

 בהקדמה."...שהתנדבו ליקח ספרי עשירית האיפה עם פני זקן

, "וחברתי חיבורי זה פני זקן:בהקדמתו כותב המחבר בין היתר

 "שיתברכו:לרשימת השמות מופיעה ברכת האדמו"ר לתומכים בו

, וזה יצא ראשונה ירושלמי שקלים...מיוסד לחבב דברי חכמים

בכל הברכות הכתובים בתורה ולא יעבור עליהם שום מקרה רע

."... כל ההוגה בה ימצא טעם בעלמא אריכא,לרוות נפש שוקקה

וכולם יאריכו ימים ושנים בעוה"ז בנחת ובהרחבה ובעוה"ב עמי

 חלק. ס"מ34 .)] דף (מספור דפים משובש1[ ,כח- כד,כד- כג,כא

."יזכו למיעל בלא בר ובלא כסופא לעלמא דאתי אמן

 כתמי רטיבות. כתמים.בינוני- מצב טוב.מהדפים בגוון ירקרק

. עם סופה של רשימת שמות המנויים, חסר הדף האחרון.] דף8[ ,ח

. כריכת עור חדשה. חותמת בדף אחרון.גדולים

 הדבקות. בהם כתמי רטיבות, כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ18.5

.652 ' מס,סטפנסקי חסידות

נייר לחיזוק בשוליים הפנימיים של מספר דפים (עם פגיעה קלה

$400 :פתיחה

 חיתוך דפים עם. קרע קטן בדף האחרון.)בטקסט בדף האחרון

Two books by Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel
Safrin Rabbi of Zidichov and Komarno, author of
Heichal HaBerachah, first editions, in one volume:
1. Torat Kohanim, with the Asirit HaEfah
commentary. Lviv, 1848. First edition.
2. Tractate Shekalim – Jerusalem Talmud, with the
Pnei Zaken commentary. Lviv, 1851. Only edition.
Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel Safrin Rabbi
of Zidichov and Komarno (1806-1874), a G-dly
kabbalist and leading transmitter of the teachings
of the Baal Shem Tov. His books, in particular the
Heichal HaBerachah commentary, are considered
classic Chassidic works cherished by prominent
Chassidic leaders.
Two books in one volume. Torat Kohanim: 107, 109158 leaves. Misfoliation. Leaves 149-152 bound out
of sequence. Pnei Zaken: 28, [1] leaves. 37.5 cm. Fairgood condition. Stains, including dampstains, and
wear. Tears, including open tears to title page of
first book, slightly affecting text on verso, repaired
with paper. Open tears to title page of second book,
affecting border. Margins trimmed close to text on
one leaf. Margins of several leaves reinforced with
paper. Stamps and handwritten inscriptions. New
binding.
Stefansky Chassidut, nos. 656, 652.
Opening price: $700

. כריכה חדשה. חותמת.פגיעה בכותרות בחלק מהדפים
.371 ' מס,סטפנסקי חסידות

$400 :פתיחה
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120. Notzer Chesed (Komarno) – Lviv, 1856 –
First Edition
Notzer Chesed, commentary on Tractate Avot,
based on the teachings of the Baal Shem Tov, by
Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel Safrin of
Komarno. Lviv, [1856]. First edition.
The author, Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel
Safrin Rabbi of Zidichov and Komarno (18061874), a G-dly kabbalist and leading transmitter of
the teachings of the Baal Shem Tov. His books, in
particular the Heichal HaBerachah commentary,
are considered classic Chassidic works cherished
by prominent Chassidic leaders.
[1], 16, 19-40, 39-43, 45-48, [3] leaves. Without
[9] final leaves containing the Adam Yashar
composition. 20.5 cm. Fair condition. Stains
(including several dark stains and ink stains). Wear
and tears, including several minor open tears.
Large marginal open tears to title page, affecting
border, repaired with paper, with photocopy
replacement of lacking border. Large tear to leaf 39,
slightly affecting text, repaired in part with paper.
Stamps (with ink stains from stamps), handwritten
inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 393.
Opening price: $500

120

119

 מהדורה ראשונה-  תרט"ז, לבוב- ) ספר נצר חסד (קומרנא.120

מיוחדת הייתה לחיבוריו אצל אדמו"רים מכל החוגים (בית

 "על פי קבלת ועבודה של, ביאור למסכת אבות,ספר נצר חסד

 ה"צמח צדק" מליובאוויטש, ה"דברי חיים" וצאצאיו,זידיטשוב

 מאת האדמו"ר רבי יצחק אייזיק,] ריב"ש" [הבעש"ט...מרן

.ועוד) ששיבחו את מעלת וקדושת דברי הסוד שבפירושיו

 מהדורה.]1856  [תרט"ז, לבוב.יהודה יחיאל ספרין מקומרנא

] דפים אחרונים9[  ללא.] דף3[ ,מח- מה,מג- לט,מ- יט, טז,]1[

.ראשונה

 כתמים (במספר. מצב בינוני. ס"מ20.5 ."של ספר "אדם ישר

 האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודה,המחבר

 בהם מספר, בלאי וקרעים.)דפים כתמים כהים וכתמי דיו

 מגדולי,תרל"ד) אב"ד זידיטשוב וקומרנא-יחיאל ספרין (תקס"ו

, קרעים חסרים גדולים בשולי דף השער.קרעים קטנים חסרים

אחיו ותלמידו המובהק- בן.מעתיקי השמועה של תורת הבעש"ט

 עם השלמה, משוקמים במילוי נייר,עם פגיעה במסגרת השער

 חביב.של "שר בית הזהר" האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב

 עם פגיעה, קרע גדול בדף לט.בצילום של קטע ממסגרת השער

,) "החוזה מלובלין" (שהיה אף שדכנו:היה על גדולי החסידות

 חותמות (וכתמי דיו. משוקם בחלקו בהדבקת נייר,קלה בטקסט

, דודו רבי משה מסאמבור, רבי משה צבי מסווראן,הרב מאפטא

. כריכה חדשה.יד- רישומים בכתב,)מן החותמות

, מחבר ספרי חסידות וקבלה רבים.רבי ישראל מרוז'ין ועוד

.393 ' מס,סטפנסקי חסידות

,ובהם גם את הפירוש "היכל הברכה" על חמשה חומשי תורה

$500 :פתיחה

 חומשי "היכל הברכה" הנם.על פי סודות האר"י והבעש"ט
 חביבות.מספרי היסוד של ההגות החסידית ותורת הקבלה

119. 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. With list of subscribers, and the rebbe's blessing
for his supporters.
8, [8] leaves. Lacking final leaf, with end of list of
subscribers. 18.5 cm. Good-fair condition. Stains,
including dampstains. Inner margins of several leaves
reinforced with paper (slightly affecting text on final leaf).
Small tear to final leaf. Margins trimmed with damage to
headings of some leaves. Stamp. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 371.
Opening price: $400
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 .121משניות קומרנא  -סט שלם  -למברג ,תרכ"א-
תרכ"ב  -דף שער עם דיו זהובה
ששה סדרי משנה ,עם פירושי רבי עובדיה מברטנורה ו"תוספות
יום טוב" ,ועם הפירושים מעשה אורג ,פני זקן ועצי עדן ,מאת
האדמו"ר המקובל רבי יצחק אייזיק יהודא יחיאל ספרין אב"ד
זידיטשוב וקומרנא .למברג[ ,תרכ"א-תרכ"ב]  .1861-1862מהדורה
ראשונה .כרך זרעים מההוצאה הראשונה בשנת תרכ"א ,עם סמל
המדפיסים – שלט אחוז בידי דוב וצבי ,ויתר הכרכים מההוצאה
השניה בשנת תרכ"ב.
דף השער של סדר קדשים נדפס בהדפסה מיוחדת ,כשהמילים
"משניות – סדר קדשים" ,וכן הכותר באותיות לטיניות – נדפסו
בגוני הזהב והנחושת.
האדמו"ר מקומרנא חיבר שלושה פירושים על המשניות ,הכוללים
ביאורים ורמזים למשנה ולהלכותיה על פי סודות הקבלה :פירוש
"עצי עדן" המקיף כמעט את כל ששת סדרי המשנה (מסתיים
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
במשנה ,ופירוש "פני זקן" שבו מופיעות המסקנות ההלכתיות של
המשנה על פי דעת הרמב"ם.
הקדמות המחבר נדפסו בראש חלק א' (זרעים) ובראש חלק ו'
(טהרות) .בסיום ההקדמה לסדר טהרות כותב המחבר" :ואעתיק
דברי התוספתא ...ואבאר אותה על מוסדי רבינו [הרמב"ם] בשם

121a

מעשה אורג ובשם פני זקן ,ואחר כך אבאר המשנה על דרך רבינו

121b

ועל יסודי ספרים מהגאון מוהרא"וו [ר' אליהו ווילנר – הגר"א
מווילנא] זצ"ל ...והתוספתא סדרתי ע"פ סדר הגאון מוהרא"ו זצ"ל

של ההגות החסידית ותורת הקבלה .חביבות מיוחדת הייתה

עם פגיעות בטקסט .קרעים בדף השער של כרך נזיקין ,משוקמים

שעשה אותה סלת נקיה ,אלא במקומות מועטים ש[ה]עמדתי

לחיבוריו אצל אדמו"רים מכל החוגים (בית זידיטשוב ,ה"דברי

בהדבקות נייר ,עם פגיעה קלה במסגרת השער .קרעים חסרים

גירסא שלנו ,שהחזיקו בה רבינו והראב"ד והרא"ש ,ונתווכחתי

חיים" וצאצאיו ,ה"צמח צדק" מליובאוויטש ועוד) ששיבחו את

בדף השער של כרך זרעים ,משוקמים במילוי נייר .פגיעה קלה

עמו בויכוח אהבה" (המחבר מתייחס לספר "טהרת הקודש",

מעלת וקדושת דברי הסוד שבפירושיו.

במסגרת השער של כרך מועד ,כתוצאה מהכריכה .הדבקות נייר

זאלקווא תקס"ד ,שבו נדפסו פירושיו והגהותיו של הגאון מווילנא

חתימות ,חותמות ורישומים בכתב-יד בדף השער ובדף המגן

לחיזוק במספר מקומות .סימני עש קלים במספר דפים .חיתוך

על התוספתא סדר טהרות).

האחורי של כרך זרעים ,בדף קב של כרך טהרות ,בצדו השני של

דפים עם פגיעות בטקסט במספר דפים .חותמות ורישומים בכתב-

המחבר ,האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל

דף השער של כרך נשים ובדף השער של כרך קדשים.

יד .כריכות חדשות.

ספרין (תקס"ו-תרל"ד) אב"ד זידיטשוב וקומרנא ,מגדולי מעתיקי

 6כרכים .זרעים ,]5[ :צז ,כו ,צב ]1[ ,דף .דף לא מהספירה האחרונה

סטפנסקי חסידות ,מס' .367

השמועה של תורת הבעש"ט .בן-אחיו ותלמידו המובהק של

נכרך פעמיים (עם שינוי טיפוגרפי קל בעמ' השני) .מועד ,]1[ :נט,

המהדורה הראשונה הופיעה בשתי הוצאות ,עם הבדלים קלים

"שר בית הזהר" האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב .חביב היה

סא-קכח ,קל-קמב ]1[ ,דף .נשים ,]1[ :קכט ]1[ ,דף .נזיקין ,]1[ :ד,

ביניהן .הוצאה ראשונה נדפסה בשנת תרכ"א ,ובדפי השער שלה

על גדולי החסידות" :החוזה מלובלין" (שהיה אף שדכנו) ,הרב

ז-יד ,יז-קפד דף .דף קעא נכרך פעמיים .קדשים ,]1[ :צד ,מג דף.

מופיע סמל המדפיסים .הוצאה שניה הופיעה בשנת תרכ"ב,

מאפטא ,רבי משה צבי מסווראן ,דודו רבי משה מסאמבור ,רבי

טהרות ,]1[ :לו ,לט-רצו דף .חסרים דפים לז-לח.

והורכבה מטפסים שנדפסו בהוצאה הראשונה ,עם דפי שער

ישראל מרוז'ין ועוד .מחבר ספרי חסידות וקבלה רבים ,ובהם גם

 27.5-29ס"מ .מצב כללי טוב .כתמים ,בהם כתמי רטיבות וכתמי

חדשים ,בהם לא מופיע סמל המדפיסים.

את הפירוש "היכל הברכה" על חמשה חומשי תורה ,על פי סודות

דיו במספר מקומות (כתמים רבים בכמה דפים ,בעיקר בכרך

האר"י והבעש"ט .חומשי "היכל הברכה" הנם מספרי היסוד

קדשים) .קרעים ,בהם קרעים חסרים במספר דפים בכרך קדשים

פתיחה$800 :
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121. Komarno Mishnayot – Complete Set – Lviv,
1861-1862 – Title Page Printed in Part in Gold
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 and Komarno. Lviv, 1861-1862. First edition.
Zera'im volume from first issue, 1861, while the rest of
the volumes are from the second issue, 1862.
Special title page for order Kodashim, printed in black,
gold and copper-red.
The author, Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel Safrin
Rabbi of Zidichov and Komarno (1806-1874), a G-dly
kabbalist and leading transmitter of the teachings
of the Baal Shem Tov. His books, in particular the
Heichal HaBerachah commentary, are considered
classic Chassidic works cherished by prominent
Chassidic leaders. Signatures, stamps and handwritten
inscriptions on title page and back endpaper of Zera'im
vol., on leaf 102 of Taharot vol., on verso of title page of
Nashim vol. and on title page of Kodashim vol.
6 volumes. Zera'im: [5], 97, 26, 92, [1] leaves. Extra copy
of leaf 31 of final sequence (with slight typographic
]variation on verso). Mo'ed: [1], 59, 61-128, 130-142, [1
leaves. Nashim: [1], 129, [1] leaves. Nezikin: [1], 4, 7-14,
17-184 leaves. Extra copy of leaf 171. Kodashim: [1], 94,
43 leaves. Taharot: [1], 36, 39-296 leaves. Lacking leaves
37-38.
27.5-29 cm. Overall good condition. Stains, including
dampstains and inkstains in several places (some leaves
with many stains, particularly in Kodashim vol.). Tears,
including open tears to several leaves of Kodashim vol.,
affecting text. Tears to title page of Nezikin vol., slightly
affecting border, repaired with paper. Open tears to title
page of Zera'im vol., repaired with paper. Minor damage
to title page border of Mo'ed vol., due to binding.
Several places reinforced with paper. Minor worming
to several leaves. Margins trimmed, with damage to text
in several places. Stamps and handwritten inscriptions.
New bindings.
Stefansky Chassidut, no. 367.

 .122סט 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 של חמשה חומשי תורה ,עם תרגום אונקלוס ומפרשים ,ועם

רבי אור שרגא פייבוש אב"ד דובראוונא (חתן הגר"א).

פירושי היכל הברכה ואוצר החיים ,מאת האדמו"ר המקובל

המחבר ,האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודה

רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין אב"ד זידיטשוב וקומרנא.

יחיאל ספרין (תקס"ו-תרל"ד) אב"ד זידיטשוב וקומרנא ,מגדולי

למברג (לבוב)[ ,תרכ"ד-תרל"ד  .]1864-1874דפוס פעסיל

מעתיקי השמועה של תורת הבעש"ט .בן-אחיו ותלמידו המובהק

באלאבן .מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר ,במשך כעשר

של "שר בית הזהר" האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב .חביב

שנים (סדר ההדפסה :במדבר ,תרכ"ד; ויקרא ,תרכ"ו; בראשית,

היה על גדולי החסידות" :החוזה מלובלין" (שהיה אף שדכנו),

תרכ"ט; שמות ,תרל"ב; דברים ,תרל"ד) .חמישה כרכים.

הרב מאפטא ,רבי משה צבי מסווראן ,דודו רבי משה מסאמבור,

בספר שלפנינו נדפסו שני חיבורים מקוריים מאת האדמו"ר

רבי ישראל מרוז'ין ועוד .מחבר ספרי חסידות וקבלה רבים.

המחבר :פירוש "היכל הברכה" – פירוש על פי יסודות הקבלה

עותקים חסרים .חמישה כרכים .כרך בראשית :ב-קעד ,ריג-

והחסידות על כל ענייני המסורה ,חסרות ויתרות ,פתוחות

רכד ,קעה-ריב ,רכה-רפא ]5[ ,דף .חסרים  9דפים :שלושה

וסתומות ,ופירוש "אוצר החיים" על תרי"ג המצוות שבפרשיות,

דפים ראשונים ,רפב-רפג ,ו ]4[-דפים אחרונים .דפים ריג-רכד

ובו מבאר בהרחבה על פי יסודות הקבלה והחסידות באיזה

נכרכו שלא במקומם .כרך שמות (ומגילת אסתר) :ב-שכ]39[ ,

אות מעשרת הדברות רמוזה כל מצווה (על פי שיטת רבינו

דף .חסרים  10דפים :שלושה דפים ראשונים ,ו ]7[-דפים שלפני

סעדיה גאון באזהרותיו) .שני החיבורים בנויים על הקדמותיהם

הדף האחרון ממגילת אסתר .כרך ויקרא (ושיר השירים) ,]2[ :ש,

ויסודותיהם של האריז"ל והבעש"ט ,והמחבר מרבה לבאר בהם

[ ,]4[ ;]11טו-נח ,ס-סב דף .חסר דף נט מהספירה השניה .כרך

את שרשי תורותיהם וכיצד הם משתלבים יחדיו.

במדבר (ומגילת רות) ,]1[ :רכה ]15[ ,דף .חסרים שלושה דפים

חומשי "היכל הברכה" למהרי"א מקומרנא הם מספרי היסוד

ראשונים .כרך דברים (ומגילות קהלת ואיכה) :א-נו ,סה-ריא,

של ההגות הקבלית החסידית .חביבות מיוחדת היתה להם אצל

[ ,]1כו דף .חסרים  12דפים ]4[ :דפים ראשונים ,ודפים נז-סד

אדמו"רים מכל החוגים (בית זידיטשוב ,ה"דברי חיים" וצאצאיו,

מהספירה הראשונה .שיבוש בסדר דפים עז-פה.

ה"צמח צדק" מליובאוויטש ועוד).

 26-27.5ס"מ בקירוב .נייר יבש ושביר במיוחד בכרך בראשית.

במכתבו של רבינו המחבר לחסידים המתגוררים בהונגריה,

מצב משתנה בין הכרכים ,טוב-בינוני עד בינוני .כתמים (בחלק

אודות הפצת החומשים עם פירושו הקדוש ,הוא כותב את

מהדפים כתמים רבים) .בלאי בחלק מהדפים .קרעים ,בהם

ברכתו המיוחדת וסגולת ספריו הקדושים..." :ומובטחני שכל מי

קרעים חסרים גדולים עם פגיעות בטקסט ,משוקמים בחלקם

שיהיה חומש שלנו בביתו ינצל מכל רע ומכל פגע רע ומחליים

בהדבקות נייר .קרעים חסרים בדף השער של כרך ויקרא,

ומחסרון ויהי ביתו מלא ברכת ד' וכל טוב והצלחה ועושר וחיים

משוקמים בהדבקות נייר .סימני עש עם פגיעות בטקסט (מרביתם

ארוכים לו ולבניו ...בבני חיי ומזונא וחסדים ורחמים והכרעת

בכרך במדבר) .חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט במספר דפים.

הכף לזכות ולחיים ארוכים".

מספר דפים מנותקים בכרך דברים .חותמות ורישומים בכתב-

החומש כולל ,מלבד תרגום אונקלוס ,גם את פירושי רש"י ובעל

יד .כריכות חדשות תואמות.

הטורים ,מסורה גדולה וקטנה ,משכיל לדוד (פירוש על רש"י),

סטפנסקי חסידות ,מס' .218

מאת רבי דוד פארדו ,ומנורת שלמה – פירוש על המסורה ,מאת

פתיחה$500 :

Opening price: $800
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122. 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…"
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 and Komarno. Lviv: Pessel Balaban, [18641874]. First edition printed in the lifetime of the
author, over the course of approximately ten years.
Five volumes.
This book contains two original works 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. Both compositions are
based on the principles of the Arizal and Baal Shem
Tov.
The Heichal HaBerachah chumashim by R. Yitzchak
Eizik of Komarno are classic works of Kabbalistic and
Chassidic thought, favored by rebbes of all circles.
The author describes in a letter the segulah qualities
of the book, promising "…I am confident that anyone
who has our Chumash in his home will 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".
Incomplete copies. Five volumes. Bereshit: 2-174,
213-224, 175-212, 225-281, [5] leaves. Lacking 9
leaves: first 3 leaves, 282-283, and [4] final leaves.
Leaves 213-224 bound out of sequence. Shemot vol.
(with Megillat Esther): 2-320, [39] leaves. Lacking 10
leaves: first 3 leaves, and [7] leaves before final leaf of
Megillat Esther. Vayikra vol. (with Shir HaShirim):
[2], 300, [11]; [4], 15-58, 60-62 leaves. Lacking leaf 59
of second sequence. Bamidbar vol. (with Megillat
Ruth): [1], 225, [15] leaves. Lacking first 3 leaves.
Devarim vol. (with Megillat Kohelet and Eichah):
1-56, 65-211, [1], 26 leaves. Lacking 12 leaves: first [4]
leaves, and leaves 57-64 of first sequence. Leaves 7785 bound out of order.
Approx. 26-27.5 cm. Particularly dry and brittle paper
in Bereshit vol. Condition varies, good-fair to fair.
Stains (some leaves with many stains). Wear to some
leaves. Tears, including large open tears affecting
text, repaired in part with paper. Open tears to title
page of Vayikra vol., repaired with paper. Worming
affecting text (primarily to Bamidbar vol.). Margins

122

trimmed with damage to text in several places.
Several detached leaves in Devarim vol. Stamps and
handwritten inscriptions. New, uniform bindings.
Stefansky Chassidut, no. 218.
Opening price: $500
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123. Zohar Chai (Komarno) – Lviv-Premishla,
1875-1881 – First Edition – Four of Five Volumes

 .123ספר זוהר חי (קומרנא)  -לבוב-פרמישלה,
תרל"ה-תרמ"א  -מהדורה ראשונה  -ארבעה מתוך
חמישה כרכים
ספר זוהר חי ,פירוש על ספר הזהר על פי הקבלה והחסידות,
מאת האדמו"ר המקובל רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין
אב"ד זידיטשוב וקומרנא ,בעל "היכל הברכה" .לבוב-פרמישלה,
[תרל"ה-תרמ"א]  .1875-1881מהדורה ראשונה .ארבעה מתוך
חמישה חלקים ,ללא החלק הרביעי – חלקו השני של ספר שמות
(פרשות תרומה-פקודי).
ספר זוהר חי הוא פירוש עמוק ומקורי על הזהר הקדוש ,בנוי
על יסודות תורת האריז"ל ועל יסודות תורת הבעש"ט .המחבר
משלב וממזג בחיבורו זה ,כמו בכל חיבוריו ,את הקבלה עם
החסידות .בשונה משאר חיבוריו שנדפסו בחייו ,חיבורו זה נדפס
לאחר פטירתו ,על ידי בנו האדמו"ר רבי אליעזר צבי ,בעל "דמשק
אליעזר" .הכרך הראשון נדפס בשנת האבל ,ובתחילתו נדפסה
הקדמה ארוכה ומופלאה מאת בנו ה"דמשק אליעזר" .בהקדמה
מספר בנו על מדרגותיו המופלאות של אביו בתורה ובעבודת ה',
ומספר על גילויי רוח הקודש ועל מופתים שמימיים שראה בעיניו
אצל אביו הקדוש.
בין היתר מספר בנו שלאחר שכתב אביו את ארבעת הדפים
הראשונים של פירושו ,נכנס אל אביו מישהו שביקש ממנו
שיתפלל על חולה מסוכן .אביו שראה ברוח קודשו שאותו חולה
זקוק לרחמי שמים מרובים ,אמר לאותו אחד" :אין לי שום דרך
לעזור לו ,אלא יש תחת ידי ארבעה דפין שכתבתי על הזוהר ,לך
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ואמור להחולה הזה שאני נותן לו במתנה גמורה חדושים של
הזוהר ...ובזכות זה אפשר יכריע הכף זכות ויחיה לאורך ימים

ישראל מרוז'ין ועוד .מחבר ספרי חסידות וקבלה רבים ,ובהם גם

ושנים" .וכך עשה האיש" ,ומיד כשאמר האיש הזה להחולה

את הפירוש "היכל הברכה" על חמשה חומשי תורה ,על פי סודות

דבורים הללו ,התחיל תיכף להזיע ,ונתרפא" .עוד מסופר בהמשך

האר"י והבעש"ט .חומשי "היכל הברכה" הנם מספרי היסוד

ההקדמה ,שארבעת הדפים הראשונים מהפירוש נכתבו על שתי

של ההגות החסידית ותורת הקבלה .חביבות מיוחדת הייתה

השורות הראשונות של הקדמת הזהר .דפים אלו נכתבו בקיץ

לחיבוריו אצל אדמו"רים מכל החוגים (בית זידיטשוב ,ה"דברי

תרי"ז ,ומאז עשה הפסקה של עשר שנים מכתיבת הפירוש .בערך

חיים" וצאצאיו ,ה"צמח צדק" מליובאוויטש ועוד) ששיבחו את

בשנת תרכ"ז "ראה בחלום הבעש"ט זלה"ה ,והסכים עמו שיתחיל

מעלת וקדושת דברי הסוד שבפירושיו.

לכתוב פירוש על הזוהר ...ותיכף ומיד ביום המחרת התחיל

ארבעה כרכים .ללא חלקו השני של ספר שמות (פרשות תרומה-

לכתוב" .את פירושו סיים לכתוב מספר שבועות לפני פטירתו.

פקודי) .כרך ראשון (בראשית ,חלק ראשון) ,]4[ :ריב דף .חסרים

ב"סיום הספר" שבסוף הכרך החמישי ,מספר בנו המו"ל ,שאביו

 3דפים אחרונים .כרך שני (בראשית ,חלק שני) ,]1[ :רטז-שמח,

השביעו פעמיים בתקיעת כף קודם פטירתו "שאדפוס פרושו זהר

שמח-תנו ]1[ ,דף .כרך שלישי (שמות ,חלק ראשון) ,]4[ :קסו דף.

חי הזה עד גמירא על נייר שרייב [=נייר כתיבה] ושמחתי במה

כרך רביעי (ויקרא-דברים) ,]2[ :רכח ]5[ ,דף 23 .ס"מ בקירוב .נייר

שגמרתי אמונתי [=הבטחתי] שלי וקיימתי דברי אאמו"ר זלה"ה".

יבש .מצב כללי טוב .כתמים .קרעים (חלקם קרעים חסרים) בחלק

המחבר ,האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל

מדפי השער ובדפים נוספים ,משוקמים בחלקם בהדבקות נייר.

ספרין (תקס"ו-תרל"ד) אב"ד זידיטשוב וקומרנא ,מגדולי מעתיקי

סימני עש באחד מהכרכים .חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות

השמועה של תורת הבעש"ט .בן-אחיו ותלמידו המובהק של

הדפים במספר דפים .חותמת .רישומים בכתב-יד .כריכות חדשות.
סטפנסקי חסידות ,מס' .195

על גדולי החסידות" :החוזה מלובלין" (שהיה אף שדכנו) ,הרב

פתיחה$300 :

"שר בית הזהר" האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב .חביב היה
מאפטא ,רבי משה צבי מסווראן ,דודו רבי משה מסאמבור ,רבי

Zohar Chai, kabbalistic and Chassidic commentary
on the Zohar, by Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda
Yechiel Safrin, rabbi of Zidichov (Zhydachiv) and
Komarno, author of Heichal HaBerachah. LvivPremishla (Przemyśl), 1875-1881. First edition. Four
of five parts, without part IV – part II of the Book of
Shemot (Parashiot Terumah-Pekudei).
Zohar Chai is an original and profound commentary
on the Zohar, based on fundamentals of the teachings
of the Arizal and the Baal Shem Tov.
The author, Rebbe Yitzchak Eizik Yehuda Yechiel
Safrin Rabbi of Zidichov and Komarno (18061874), a G-dly kabbalist and leading transmitter of
the teachings of the Baal Shem Tov. His books, in
particular the Heichal HaBerachah commentary,
are considered classic Chassidic works cherished by
prominent Chassidic leaders.
Four volumes. Without part II of the Book of Shemot
(Terumah-Pekudei). Vol. I (Bereshit, part I): [4], 212
leaves. Lacking final 3 leaves. Vol. II (Bereshit, part
II): [1], 216-348, 348-456, [1] leaves. Vol. III (Shemot,
part I): [4], 166 leaves. Vol. IV (Vayikra-Devarim): [2],
228, [5] leaves. Approx. 23 cm. Dry paper. Overall
)good condition. Stains. Tears (including open tears
to some title pages and other leaves, repaired in
part with paper. Worming to one volume. Margins
trimmed with damage to headings in several places.
Stamp. Handwritten inscriptions. New bindings.
Stefansky Chassidut, no. 195.
Opening price: $300

ספרי חסידות
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 .124ספר מלא הרועים  -זולקווא ,תקצ"ח  -מהדורה
ראשונה  -חידושים בכתב-יד
ספר מלא הרועים ,שני חלקים ,כללי הש"ס והפוסקים ,מאת
האדמו"ר הגאון רבי יעקב צבי יאליש אב"ד דינוב .זולקווא,
תקצ"ח [ .]1838מהדורה ראשונה.
המחבר ,האדמו"ר הקדוש רבי יעקב צבי יאליש (יולס) אב"ד
דינוב (תקל"ח-תקפ"ה) ,מגדולי התורה והחסידות בגליציה .נולד
בפרמישלא ונתגדל בבית סבו רבי יהודה ב"ר צבי אב"ד מז'יבוז',
שם למד אצל הגה"ק רבי משה טייטלבוים בעל "ישמח משה".
כיהן ברבנות בערים דינוב ,גלאגוב והוסאקוב .פרש מן הרבנות
והתיישב בעיר מולדתו פרמישלא .תלמיד מובהק של צדיקי
החסידות :החוזה מלובלין ,המגיד מקוז'ניץ ורבי מנדל מרימנוב.
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 המגן האחורי ,חידושים בכתב-יד (על ענייני הספר) ,קצוצים
בשוליים .בדף המגן הקדמי ,מפתח לספר על פי סוגיות הש"ס,
בכתב-יד.
בדף

השער חותמת של "Spira Salomon – Rabbi

 – "Dr.רבי

שלמה שפירא (תרכ"ה-תש"ד ,נספה בשואה) ,אב"ד מישקולץ.

בדף המגן חותמת של Spira Adolf

מהומנא ,ככל הנראה אביו

של רבי שלמה.
[ ,]2צב; יז דף 37 .ס"מ .נייר ירקרק בחלקו .מצב טוב .כתמים.
קמטים בדף השער .חותמות .כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .346

פתיחה$300 :

124a

124. Melo HaRo'im – Zhovkva, 1838 – First Edition – Handwritten Novellae
the book on back endpaper, trimmed. Handwritten
index of Talmudic topics on the front endpaper.
Stamps on the title page and endpaper.
[2], 92; 17 leaves. 37 cm. Partially printed on greenish
paper. Good condition. Stains. Creases to title page.
Stamps. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 346.
Opening price: $300
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124b

Melo HaRo'im, two parts, methodology of the
Talmud and poskim, by R. Yaakov Zvi Yolles, rabbi
of Dinov (Dynów). Zhovkva, 1838. First edition.
The author, Rebbe Yaakov Tzvi Yolles Rabbi of
Dinov (1778-1825), prominent Galician Torah leader
and rebbe. Close disciple of the Chozeh of Lublin,
the Maggid of Kozhnitz and R. Mendel of Rimanov.
Handwritten novellae pertaining to the contents of

 .125ספר תהילים "אמרות טהורות"  -וורשא ,תקצ"ט
 הפירוש החסידי הראשון שנדפס על ספר תהלים -שער מזויף

 .126ספר אור לשמים  -לבוב ,תר"י  -מהדורה ראשונה
 הדפסה ראשונה של תפלת המחבר על הפרנסה,שתלמידו ה"תפארת שלמה" אמר עליה "שהיא סגולה
נוראה לפרנסה ולהצלחה"

הורוויץ[ .ווארשא ,תקצ"ט  .]1838הפירוש החסידי הראשון

ספר אור לשמים ,מאמרי חסידות על פרשיות התורה ,חידושים

ספר אמרות טהורות על ספר תהלים ,מאת רבי אליעזר איש
שנדפס על ספר תהלים.

על סוגיות הש"ס ושו"ת ,מאת האדמו"ר רבי מאיר הלוי רוטנברג

שער מזויף .פרט השנה המופיע בשער – תקס"ז ,אינו נכון .כמו כן,

אב"ד סטאבניץ ואפטא ,תלמיד "החוזה מלובלין"[ .לבוב ,תר"י

הושמטו מדף השער מקום הדפוס ושם המדפיס.

 .]1850מהדורה ראשונה .בסוף הספר נדפסה הסכמת ה"דברי

רבי אליעזר איש הורוויץ אב"ד טרנוגראד (נפטר תקס"ו ,אנצ'

חיים" מצאנז.

לחסידות ,א' ,עמ' רנז-רנט) .גאון וקדוש ,מגזע השל"ה ,תלמיד

בתחילת הספר נדפסה "תפלה מהרב הק' בעהמ"ח זי"ע" – תפלתו

רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי אלימלך מליז'נסק ,ותלמיד-חבר

המפורסמת של המחבר" :רבון העולמים ידעתי כי הנני בידך

לחוזה מלובלין ולמגיד מקוז'ניץ .החוזה מלובלין כתב עליו..." :כל

לבד כחומר ביד היוצר ."...במהדורות המאוחרות של הספר,

דרכיו הי' לשמים ,ולעשות נחת רוח לפניו יתברך ,והיה מופלג

החל ממהדורת תרע"ד ואילך ,נדפס לפני התפלה" :אשר הרב

גדול אשר לא נמצא כמוהו ,הן בהלכות והן באגדות ."...מחבר

הק' מראדאמסק בעהמ"ח ס' תפארת שלמה זצוקלה"ה הי' רגיל

"נועם מגדים וכבוד התורה" .נפטר ונטמן בקוז'ניץ ,לאחר שביקר

לאומרה בכל יום ערב ובוקר ,ואמר שהיא סגולה נוראה לפרנסה

בה ואמר" :עיר זו נאה לשכב בה".

ולהצלחה לאומרה בכל יום".

[ ,]2ג-ד ,א-ב ,ה-סז; נח דף .חסר דף אחרון .דפים ג-ד מספירת

הספר נערך והובא לדפוס על ידי חתן המחבר רבי מנחם מנדל

הדפים הראשונה נכרכו שלא במקומם 21 .ס"מ .מצב בינוני-

רובין אב"ד גלוגוב .בהקדמתו הוא כותב כי "בעת יצאו הדברים

טוב .כתמים ,בהם כתמים כהים .בלאי קל .סימני עש עם

מפיו הקדוש כמעט נתבטל ממציאות הגשמיות ,ושכינה מדברת

פגיעות בטקסט ,משוקמים במילוי נייר .קרעים חסרים ,בהם

מתוך גרונו ,וכל דבריו הק'[דושים] הי'[ה] מה שנשפע לו משמים

קרעים חסרים בדף השער ,עם פגיעה במסגרת השער ובטקסט

בעת ההיא ,כאשר שמעתי ממנו כמה וכמה פעמים .אשרי עין

בצדו השני ,משוקמים במילוי נייר (והשלמה בצילום של חלקים

אשר ראו זיו והדרת אור השכינה שהי' שורה על פניו הק' ,ואשרי

ממסגרת השער) .חיתוך דפים עם פגיעה בטקסט בדפים בודדים.
חותמת .רישומים בכתב-יד .כריכת עור חדשה.
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אוזן ששמעו דבריו הק' היוצאים בקדושה ובטהרה".
[ ,]1עד ,עז-עח ,]1[ ,עח-פא ]1[ ,דף .ספירת דפים משובשת .פגם
בהדפסה בדפים עט-פ :כל דף הודפס על פני שני דפים (עמוד

פתיחה$500 :

אחד מודפס ועמוד שני ריק; ללא חיסרון בטקסט) 21.5 .ס"מ .מצב

– 125. Tehillim Amarot Tehorot – Warsaw, 1838 – First Chassidic Commentary Printed on Tehillim
False Imprint
[2], 3-4, 1-2, 5-67; 58 leaves. Lacking final leaf. Leaves
3-4 of first sequence bound out of order. 21 cm.
Fair-good condition. Stains, including dark stains.
Minor wear. Worming, affecting text, repaired with
paper. Open tears, including open tears to title
page, affecting border and text on verso, repaired
with paper (and photocopy replacement of parts of
border). Margins trimmed with damage to text in a
few places. Stamp. Handwritten inscriptions. New
leather binding.
Opening price: $500

Amarot Tehorot on Tehillim, by R. Eliezer Ish
Horowitz. [Warsaw, 1838]. The first Chassidic
commentary printed on Tehillim.
False imprint for 1807. Place of printing and name of
printer omitted from the title page.
R. Eliezer Ish Horowitz Rabbi of Tarnogród (d. 1806),
a holy and eminent Torah scholar. Descendant of the
Shelah, disciple of R. Yechiel Michel of Zlotchov and
R. Elimelech of Lizhensk, and disciple-colleague of
the Chozeh of Lublin and the Maggid of Kozhnitz.
He died and was buried in Kozhnitz, after visiting
the city and stating: "This city is fit for burial".

טוב .כתמים (במספר דפים כתמים רבים) .קרעים חסרים קטנים
בדפים האחרונים ,עם פגיעות קלות בטקסט .חיתוך דפים עם
פגיעה בכותרות ובטקסט במספר דפים (כולל פגיעה קלה במסגרת
השער) .פיסת נייר קטנה מודבקת בשולי דף השער ,עם פגיעה
קלה במסגרת .חתימה (מחוקה בחלקה) .כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .31

פתיחה$1000 :
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126. Or LaShamayim – Lviv,
1850 – First Edition – First
Printing of the Author's
Prayer for Livelihood, which
the Tiferet Shlomo Declared
as "An Awesome Segulah for
"Livelihood and Success
Or LaShamayim, Chassidic
essays on the Torah portions,
novellae on Talmudic topics and
responsa, by Rebbe Meir HaLevi
Rotenberg Rabbi of Stovnitz and
Apta, disciple of the Chozeh of
Lublin. [Lviv, 1850]. First edition.
Approbation by the Divrei
Chaim of Sanz at the end of the
book.
The author's famous prayer
is printed at the beginning of
the book: "Yodati Ki Hineni
BeYodcha…". Later editions of
the book state that the Tiferet
Shlomo of Radomsk who would
126
recite the prayer twice daily, and
declared that reciting the prayer daily is an awesome segulah for livelihood and success.
[1], 74, 77-78, [1], 78-81, [1] leaves. Misfoliation. Printing defect to leaves 79-80: each leaf was
printed over two leaves (printed on one side only, other side blank. No lacking text). 21.5 cm.
Good condition. Stains (including several leaves with many stains). Minor open tears to final
leaves, slightly affecting text. Margins trimmed with damage to headings and text in several
places (including damage to title page border). Small piece of paper pasted to margin of title
page, covering part of border. Signature (partly deleted). New binding.
Stefansky Chassidut, no. 31.
Opening price: $1000

 .127ספר ישמח משה  -לבוב תר"ט-תרכ"א  -מהדורה ראשונה  -חתימות
וחותמות
סט שלם (חמשה חלקים בחמשה כרכים) של הספר ישמח משה על התורה – דרושי
חסידות וקבלה ,על סדר פרשיות התורה ,מאת הגאון הקדוש רבי משה טייטלבוים
אב"ד אוהעל .חלקים א-ה ,על חומשים בראשית ,שמות ,ויקרא ,במדבר ודברים .לבוב,
[תר"ט]-תרכ"א  .1848-1861מהדורות ראשונות של כל חמשת החלקים ,עם שער נפרד
לכל חלק.
סדרת הספרים "ישמח משה" נערכה וסודרה לדפוס על ידי נכד המחבר ,תלמידו
המובהק ,האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים אב"ד סיגט ,בעל ה"ייטב לב",
ובמספר מקומות נדפסו הגהותיו והוספותיו ,המתחילות במילים "אמר המסדר" (או
בראשי התיבות" :א"ה").
בתחילת כרך בראשית נדפסה הקדמה קצרה מאת ה"ייטב לב" .בתחילת הכרכים
במדבר ודברים נדפסו הסכמות של ה"דברי חיים" וה"ייטב לב".
המחבר ,הגאון הקדוש רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל (תקי"ט-תר"א) ,אבי שושלות
אדמו"רי סיגט וסאטמר ועוד 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 ,ברוקלין תשמ"ד ,עמ' כה-כו).
כיהן ברבנות בשיניווא ובאוהעל .התקרב לחסידות בגיל מבוגר ,והיה מתלמידי החוזה
מלובלין והאוהב ישראל מאפטא .משנת תקס"ח ,בה נבחר לרב באוהעל ,הפיץ את
החסידות בגלילות הונגריה .התפרסם בדורו כמקובל אלוקי ופועל ישועות ,ועסק הרבה
בנתינת קמיעות .מספריו :שו"ת "השיב משה" בהלכה" ,ישמח משה" על תנ"ך ו"תפלה
למשה" על תהלים.
בדף השער של כרך שמות חותמת" :יחזקאל בנעט א"ב"ד"דק"ק וואראהל" [הגאון
רבי יחזקאל בנעט (תרכ"א-תרע"ג) ,בן-בתו של רבי שלמה גנצפריד בעל "קיצור שלחן
ערוך" .חתן הגאון רבי אברהם יצחק גליק אב"ד טולטשווא .משנת תרמ"ט כיהן כאב"ד
ס'-וואראהל ,שם הקים ישיבה חשובה ,ורבים מרבני תקופתו היו מתלמידיו .הותיר
תשעה-עשר חיבורים בהלכה ואגדה ,מהם נדפס שו"ת משיב טעם].
בדף השער של כרך במדבר חותמת" :אהרן מרדכי ליברמן אב"ד דקה"י פעלעדיהאזא"
[רבי אהרן מרדכי ליברמן אב"ד יארמוט ,חתן רבי יעקב בילוש אב"ד יאנושי .תלמיד
הגאון רבי שמואל רוזנברג אב"ד אונסדורף בעל 'באר שמואל' .כיהן משנת תרפ"ח
כאב"ד פעלעדהאזא .נהרג על קידוש ה' בשנת תש"ד].
בדפי המגן והשער של כרך בראשית חתימות וחותמות של "הק' שמעי' גאלד מאוהעל".
חמישה כרכים .בראשית ,]1[ :קיז דף .שמות :עד ,עז-צ דף .חסרים דפים עה-עו .ויקרא:
מב דף .במדבר ,]1[ :מט דף .דברים :עב ]1[ ,דף .ספירת דפים משובשת בחלק מהכרכים.
 22.5-25.5ס"מ .מצב כללי טוב עד טוב-בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות .עקבות
רטיבות עם סימני עובש בכרך השני .קרעים חסרים ,עם פגיעות בטקסט במספר דפים,
משוקמים בהדבקות נייר .בלאי וקרעים רבים בדפים הראשונים בכרך במדבר ,משוקמים
בהדבקות נייר ,עם פגיעה במסגרת השער .סימני עש ,עם פגיעות בטקסט במספר דפים.
חיתוך דפים עם פגיעה בטקסט במספר דפים .פגם בהדפסה באחד מהדפים בכרך
שמות ,עם פגיעה בטקסט .חותמות ורישומים בכתב-יד .כריכות עור חדשות.
סטפנסקי חסידות ,מס' .240 ,239

פתיחה$2000 :
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 מהדורה ראשונה-  תרל"ה, סיגט-  ספר ייטב לב.128
, על פרשיות התורה, דרוש ומוסר, מאמרי חסידות,ספר ייטב לב
, סיגט.][מאת האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים אב"ד סיגט
. מהדורה ראשונה.1875 ][תרל"ה
 וחמשה, שער ראשי בראש הכרך.חמשה חלקים בכרך אחד
.שערים חלקיים לכל אחד מהחומשים
: כפי שנדפס בדף השער,הספר נדפס בחיי מחברו בעילום שמו
 שם." וילט פניו באדרתו, נחבא אל הכלים דך ונכלם..."עבדו
 ייט"ב = י'קותיאל:המחבר נרמז בראשי התיבות בשם הספר
.י'הודה ט'ייטלב'וים
חותמות וחתימה של רבי "יצחק בנימין מענדעלאוויטש אב"ד ק"ק
"פישפיקלאדאני יצ"ו
.רישומי בעלות נוספים ומספר הגהות קצרות
ע- נה, פ; נב,]4[ ;]2[ , נה,]3[ ;]; צא2[ ,קמא- לז,נו- נג, לב,]3[
 במקומם,לו מספירת הדפים הראשונה חסרים- דפים לג.דף
 לוח תיקוני הטעויות של ספר שמות.נו-נכרכו בשנית דפים נג
 דף השער ולוח תיקוני הטעויות של ספר.נכרך לאחר ספר ויקרא
דברים נכרכו מיד לאחר דף השער ולוח תיקוני הטעויות של ספר
, בלאי וקמטים. כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ בקירוב22 .במדבר
 קרעים וקרעים חסרים בדף השער.בעיקר בדפים הראשונים
 קרע חסר קטן באחד מן. משוקמים בהדבקות נייר,ובדף האחרון
 כריכת.יד- רישומים בכתב. חותמות. עם פגיעה בטקסט,הדפים
.עור חדשה
.228 ' מס,סטפנסקי חסידות

$300 :פתיחה

127. Yismach Moshe – Lviv, 1848-1861 – First
Edition – Signatures and Stamps
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, 18481861. First edition of all five parts, with a separate title
page for each part.
The Yismach Moshe series was prepared for print
by the author's grandson and close disciple, Rebbe
Yekutiel Yehuda Teitelbaum Rabbi of Sighet,
author of Yitav Lev, and his glosses and additions,
introduced with the words "so said the editor", are
included in several places. A brief foreword by
the Yitav Lev was printed at the beginning of the
Bereshit volume. Approbations by the Divrei Chaim
and the Yitav Lev were printed at the beginning of
the Bamidbar and Devarim volumes.
The author, R. Moshe Teitelbaum Rabbi of Ujhel
(1759-1841), was the progenitor of the Sighet and
Satmar dynasties, as well as other prominent
Chassidic dynasties.
127
Stamp on the title page of the Shemot volume:
"Yechezkel Banet Rabbi of Varahl" (R. Yechezkel
Banet [1861-1913], grandson of R. Shlomo Ganzfried author of Kitzur Shulchan Aruch, served as rabbi of
Szinyérváralja, where he established a prominent yeshiva).
Stamp on the title page of the Bamidbar volume: "Aharon Mordechai Lieberman Rabbi of Félegyháza" (R. Aharon
Mordechai Lieberman Rabbi of Yarmut, served as rabbi of Félegyháza from 1928, perished in the Holocaust in
1944).
Signatures and stamps on the endpapers and title page of Bereshit volume.
Five volumes. Bereshit: [1], 117 leaves. Shemot: 74, 77-90 leaves. Lacking leaves 75-76. Vayikra: 42 leaves.
Bamidbar: [1], 49 leaves. Devarim: 72, [1] leaves. Some volumes misfoliated. 22.5-25.5 cm. Overall good to
good-fair condition. Stains, including dampstains. Traces of past dampness with moldstains in vol. II. Open
tears, affecting text in several places, repaired with paper. Wear and many tears to first leaves of Bamidbar
volume, affecting title border, repaired with paper. Worming, affecting text in several places. Margins trimmed,
affecting text in several places. Printing defect to one leaf of Shemot vol., affecting text. Stamps and handwritten
inscriptions. New leather bindings.
Stefansky Chassidut, nos. 239, 240.
Opening price: $2000
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128. Yitav Lev – Sighet, 1875 – First
Edition

 .129שו"ת מים חיים  -ז'יטומיר ,תרי"ז-תרי"ח  -עם מכתב שו"ת
מה"בעל שם טוב"  -עותק נאה

Yitav Lev, Chassidic, homiletical and
ethical essays on the Torah portions, [by
Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum Rabbi
of Sighet]. Sighet (Sighetu Marmației),
1875. First edition.
Five parts in one volume. Main title page
at the beginning of the volume, and five
divisional title pages for each book of the
Torah.
The book was printed anonymously in
the author's lifetime, as stated on the
title page. The book title is an acronym
– alluding to the name of the author
Yitav = Yekutiel Yehuda Teitelbaum.
Stamps and signature of R. Yitzchak
Binyamin Mendelovitch Rabbi of
Püspökladány.
Other
ownership
inscriptions and several brief glosses.
;][3], 32, 53-56, 37-141, [2]; 91; [3], 55, [2
[4], 80; 52, 55-70 leaves. Lacking leaves
33-36 of first sequence, replaced by extra
128
copies of leaves 53-56. Errata of Shemot
bound after Vayikra. Title page and
errata leaf of Devarim bound immediately after title page and errata leaf of Bamidbar. Approx. 22
cm. Good-fair condition. Stains. Wear and creases, primarily to first leaves. Tears and open tears
to title page and final leaf, repaired with paper. Minor open tear to one leaf, affecting text. Stamps.
Handwritten inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 228.

ספר שו"ת מים חיים ,שני חלקים ,מאת רבי חיים הכהן רפפורט אב"ד אוסטרהא.

Opening price: $300
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ז'יטומיר ,תרי"ז-תרי"ח  .1857דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא,
נכדי הרב מסלאוויטא .מהדורה ראשונה .עם הסכמות האדמו"רים רבי מרדכי
מטשרנוביל וה"שר שלום" מבעלזא.
בחלק א סימן כז נדפסה שאלה שנשלחה ממז'יבוז' אל רבי מאיר אב"ד קונסטנטין
(בנו של רבי יעקב עמדין) ,אודות שאלה בסירכא ,שהמרא דאתרא הכשיר ,אך פסקו
אינו נראה לכמה מחשובי הקהילה .בין החתומים על מכתב השאלה" :ישראל בע"ש
[=בעל שם] מטליסט" – הלא הוא רבינו ישראל בעל שם טוב .על כך באה תשובתו
הארוכה של רבי מאיר ,בו מצדיק את חששם ,ויוצא נגד הפסק של הרב של מז'יבוז'.
מכתב התשובה נפתח בכמה שורות של תארי כבוד והערכה על הבעש"ט" :אלוף
ביהודה ובישראל ...ממציא מזור ותרף ...הרב המופלג המפורסים בש"ט [=בשם טוב]
מוה' ישראל נר"ו( "...פענוח התוארים הארוכים המליציים שבתחילת תשובה זו,
ומשמעותם ,נידונו באריכות בספרות המחקר).
שני חלקי הספר כרוכים בכרך אחד ,חלק ראשון על ענייני אורח חיים ויורה דעה,
וחלק שני על ענייני אבן העזר וחושן משפט .בסוף החלק השני נדפס קונטרס
"אוצרות חיים" ,ובו חידושי אגדה ופלפולים על פרשיות השבוע ,מאת המחבר ובנו
המו"ל .בשו"ת נדפסו גם תשובותיהם של זקני המחבר ודודיו ,שהיו מגדולי הדורות.
בתחילת הספר נדפס מכתב מאת ה"אוהב ישראל" מאפטא שנשלח אל המחבר,
ובו הסכמה לפסק של המחבר .המכתב נדפס בין מכתבי ההסכמה לספר ,כמעין
הסכמה למחבר.
 151 ;84עמ' 32.5 .ס"מ .שני שערים לכל חלק ,ושער נוסף לקונטרס "אוצרות חיים"
(סך הכול חמישה שערים) .דף ג נכרך בטעות אחרי דף ד .חלק מנוסח דף השער
הראשון נדפס בדיו אדומה .מצב טוב .כתמים .מספר קרעים קלים .חותמת .כריכה
חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .341

פתיחה$500 :

130. Ohev Yisrael (Apta) – Zhitomir, 1863 –
First Edition
Ohev Yisrael, Chassidic homiletics on the Torah
portions, 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.
Signature at top of title page and inscriptions (in
English) on verso of title page of Moshe Ashlag of
Jerusalem. Signed gloss on p. 103b.
[1], 117 leaves. 23 cm. Good-fair condition. Stains,
including dampstains. Small open tear to title
page, repaired with paper. Worming. Handwritten
inscriptions. New leather binding, with damage.
Stefansky Chassidut, no. 19.
Opening price: $1000
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 מהדורה ראשונה-  תרכ"ג, ז'יטומיר- ) ספר אוהב ישראל (אפטא.130
.1863  תרכ"ג, ז'יטומיר. מאת האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, דרושים על התורה בדרך החסידות,ספר אוהב ישראל
. מהדורה ראשונה. נכדי הרב מסלאוויטא,דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא
 המו"ל בהקדמתו מספר על אביו האדמו"ר רבי יצחק. האדמו"ר רבי משולם זוסיא מזינקוב,הספר הובא לדפוס ע"י נכד המחבר
 ספרא, בחר באיש אחד חריף ומופלג בתורה... וחשש מפני הטועין, "בראותו כי רבו המעתיקים כל אחד לפי דעתו, בן המחבר,מאיר
, ואחר כל שבת ומועד העלה לפני עיני קדשו של זקני זצוקלל"ה,' ומינה אותו לרשום הדברים הקדושים היוצאים מפיו הק,רבה
, "יען כי הוי מרגלי בפומי דרב, בהמשך ההקדמה מספר על הסיבה שהספר נקרא בשם אוהב ישראל."...ולפרקים תיקן כפי הצורך
 שלא, וטרם הלקח ארון אלקים צוה לבניו. אשר אהבת ישראל תקועה בלבו,אשר במדה יוכל להתפארה אפי' לפני ב"ד של מעלה
."... אוהב ישראל: רק,ירשמו על מצבת אבן שיציינו על בנין הנפש שלו שום שבח
 ובפרט להת"ח היה מקרבם בכל,היה אוהב בכל לבו ונפשו כל ישראל..." :)רבי יוסף שאול נתנזון כותב בהסכמתו (למהדורת לבוב
 וראו נפלאות, והיו משכימים ובאים אצלו, ואבותינו ספרו לנו בעת שהיה כאן [לבוב] היו הכל כל גדולי ישראל שבעירינו.עוז
."...מתורתו
.".מ. "י: חתומה,2/ הגהה בדף קג.חתימה בראש דף השער ורישומים (באנגלית) מעבר לשער של "משה אשלג" מירושלים
. סימני עש. משוקם בהדבקת נייר, קרע חסר קטן בדף השער. בהם כתמי רטיבות, כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ23 . קיז דף,]1[
. עם פגמים, כריכת עור חדשה.יד-רישומים בכתב
.19 ' מס,סטפנסקי חסידות

$1000 :פתיחה
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129. 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.
84; 151 pages. 32.5 cm. Two title pages for each part, and
additional title page for the Otzrot Chaim section (5 title
pages in total). Leaf 3 erroneously bound after leaf 4. Title
page printed in red and black. Good condition. Stains.
Several minor tears. Stamp. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 341.
Opening price: $500

– 131. Birkat David – Rabbi David of Tolna
Zhitomir, 1862 – First Edition – Segulah Book

 .132ספר מגן דוד  -רבי דוד מטולנא  -ז'יטומיר ,תרי"ב
 -מהדורה ראשונה

Birkat David, Chassidic and Kabbalistic homilies
on the Torah and festivals, by R. David of Tolna.
Zhitomir: R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel
Shapira, grandsons of the rabbi of Slavita, 1862. First
edition. Two title pages and two introductions.
First edition printed during the lifetime of the author
R. David Twersky of Tolna (1808-1882), son of R.
Mordechai of Chernobyl. In his introduction, the
author, known as a wonder-worker, blesses: "We
shall merit pure future joy, and constant blessings".
[4], 143 pages. 21 cm. Fair condition. Stains (dark
stains to first leaves). Worming, affecting text
(significant worming to first leaves, affecting title
page borders). Stamp. Handwritten inscriptions.
New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 101.

ספר מגן דוד ,מאמרי חסידות על פרשיות התורה והמועדים ,מאת

רבים .רבי דוד היה השישי משמונת בניו הקדושים ,הנערצים

Opening price: $400

והמפורסמים של רבי מרדכי מטשרנוביל .אביהם רבי מרדכי

האדמו"ר רבי דוד טברסקי מטולנא .ז'יטומיר ,תרי"ב  .1852דפוס
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.
בהקדמת הספר כותב המחבר על ספרו" :קוה קויתי אל ה'
לשאוב ממי חסדי דוד הנאמנים בזה המחברת ,ולחשוף ההשפעה
מצינורות ...העליונים."...
האדמו"ר רבי דוד טברסקי מטולנא (תקס"ח-תרמ"ב) ,החל לכהן
כאדמו"ר לאחר פטירת אביו האדמו"ר רבי מרדכי מטשרנוביל,
בשנת תקצ"ז .היה מגדולי המנהיגים של יהדות אוקראינה,
ואדמו"ר לאלפי חסידים .חצרו בוואסילקוב ,ולאחר מכן בטולנא,
הייתה מהגדולות והמפורסמות ביותר בזמנו .מסופר על רבים
שהתעוררו לתשובה משמיעת דברי תורתו ,בהם משכילים

אמר" :אני ובניי באנו לעולם הזה לתקן נשמות המתים והחיים"
(רבי ישעיה וואלף ציקרניק ,סיפורים נפלאים ומאמרים יקרים,
לבוב תרס"ח ,עמ' ו) .האדמו"ר רבי אהרן מבעלז היה מפליג הרבה
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בגודל קדושתם של שמונת האחים ,ואמר בשם אביו האדמו"ר רבי

 .131ספר ברכת דוד  -רבי דוד מטולנא  -ז'יטומיר ,תרכ"ב  -מהדורה ראשונה  -ספר סגולה

ישכר דב" :שאין לנו מושג מהם ומגודל ערכם" ,ופעם שהזכירם
רבי אהרן מבעלז ,רעד בשתי ידיו ואמר" :הם היו מלאכים ממש...

ספר ברכת דוד ,דרושי חסידות וקבלה על התורה והמועדים,

השער ,בטיפוגרפיה ובנוסח (תארי המחבר ואבותיו הקדושים).

לגמרי מלאכים( "...ביתו נאוה קודש ,ניסן ,עמ' קכג).

מהאדמו"ר רבי דוד מטולנא .ז'יטומיר ,תרכ"ב  .1862דפוס רבי

אין זה ברור מדוע נדפסו השערים וההקדמות פעמיים והאם

קכ דף .ללא דף אחרון עם "לוח הטעות והתיקון" (יתכן שלא

חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא ,נכדי הרב מסלאוויטא.

הדבר נעשה בהוראת רבינו המחבר או לא.

צורף לכל העותקים) 20 .ס"מ בקירוב .מצב בינוני .מספר דפים

מהדורה ראשונה .שני שערים ושתי הקדמות.

[ 143 ,]4עמ' 21 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים (כתמים כהים בדפים

במצב בינוני-גרוע .כתמים .סימני עש רבים עם פגיעות בטקסט

נדפס בחיי המחבר האדמו"ר רבי דוד טברסקי מטולנא (תקס"ח-

הראשונים) .סימני עש עם פגיעות בטקסט (בדפים הראשונים

(בחלק מהדפים סימני עש קשים) ,משוקמים בחלקם בהדבקות

תרמ"ב) ,בנו של האדמו"ר רבי מרדכי מטשרנוביל .בהקדמותיו

סימני עש קשים עם פגיעות במסגרות השערים) .חותמת.

נייר .במספר דפים הדבקות נייר-דבק שקוף על גבי הטקסט .כריכה

מברך המחבר ,אשר נודע בדורו ל"פועל ישועות" – ש"נזכה לשמחה

רישומים בכתב-יד .כריכת עור חדשה.

חדשה.

שלמה שלעתיד ,והשפעות כל הברכות בלי הפסק".

סטפנסקי חסידות ,מס' .101

סטפנסקי חסידות ,מס' .334

בראש הספר מופיעים שני דפי שער ,ואחריהם שני דפי הקדמות.

פתיחה$400 :

בין השערים וההקדמות קיימים הבדלים קלים בלבד – במסגרת
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פתיחה$300 :

133. Magen David – Rebbe David of Tolna
– Lublin, 1873
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.
Rebbe David Twersky of Tolna (1808-1882),
succeeded his father Rebbe Mordechai of
Chernobyl as rebbe. He was a leader of Ukrainian
Jewry, and rebbe to thousands of Chassidim.
224 pages. 27 cm. Wide margins. Good-fair
condition.
Stains,
including
dampstains,
primarily to first and final leaves. Worming
(mostly marginal). Inscriptions. New leather
binding.
Opening price: $300
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 תרל"ג, לובלין-  רבי דוד מטולנא-  ספר מגן דוד.133
לעולם הזה לתקן נשמות המתים והחיים" (רבי ישעיה וואלף

, מאמרי חסידות על פרשיות התורה והמועדים,ספר מגן דוד

, לבוב תרס"ח, סיפורים נפלאים ומאמרים יקרים,ציקרניק

 תרל"ג, לובלין.מאת האדמו"ר רבי דוד טברסקי מטולנא

 האדמו"ר רבי אהרן מבעלז היה מפליג הרבה בגודל.)עמ' ו

 חלק מאותיות השער, שני דפי שער. מהדורה שניה.1873

 ואמר בשם אביו האדמו"ר,קדושתם של שמונת האחים

.הראשון נדפס בדיו אדומה

 ופעם," "שאין לנו מושג מהם ומגודל ערכם:רבי ישכר דב

 החל,)תרמ"ב-האדמו"ר רבי דוד טברסקי מטולנא (תקס"ח

 "הם היו: רעד בשתי ידיו ואמר,שהזכירם רבי אהרן מבעלז

לכהן כאדמו"ר לאחר פטירת אביו האדמו"ר רבי מרדכי

, ניסן," (ביתו נאוה קודש... לגמרי מלאכים...מלאכים ממש

 היה מגדולי המנהיגים של יהדות. בשנת תקצ"ז,מטשרנוביל

.)עמ' קכג

, חצרו בוואסילקוב. ואדמו"ר לאלפי חסידים,אוקראינה

, כתמים.בינוני- מצב טוב. שוליים רחבים. ס"מ27 .' עמ224

 הייתה מהגדולות והמפורסמות ביותר,ולאחר מכן בטולנא

. בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים,בהם כתמי רטיבות

 מסופר על רבים שהתעוררו לתשובה משמיעת.בזמנו

 כריכת עור. רישומים.)סימני עש (בעיקר בשולי הדפים

 רבי דוד היה השישי. בהם משכילים רבים,דברי תורתו

.חדשה

 הנערצים והמפורסמים של רבי,משמונת בניו הקדושים

$300 :פתיחה

 "אני ובניי באנו: אביהם רבי מרדכי אמר.מרדכי מטשרנוביל

132. 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.
Rebbe David Twersky of Tolna (1808-1882), succeeded his
father Rebbe Mordechai of Chernobyl as rebbe. He was
a leader of Ukrainian Jewry, and rebbe to thousands of
Chassidim.
120 leaves. Without final leaf of errata (possibly not included
in all copies). Approx. 20 cm. Fair condition. Several leaves in
fair-poor condition. Stains. Extensive worming affecting text
(some leaves with significant worming), repaired in part with
paper. Several leaves repaired with adhesive tape over text.
New binding.
Stefansky Chassidut, no. 334.
Opening price: $300
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 .134ספר תולדות יצחק (נסכיז)  -וורשא ,תרכ"ח -
מהדורה ראשונה  -ספר סגולה

134. Toldot Yitzchak (Neshchiz) – Warsaw, 1868
– First Edition – Segulah Book

ספר תולדת יצחק ,מאמרי חסידות על פרשיות התורה והמועדים,

Toldot Yitzchak, Chassidic essays on the Torah
portions, the Jewish Holidays and on Tehillim, by
Rebbe Yitzchak Shapiro of Neshchiz (Niesuchojeże).
Warsaw, 1868. First edition. Two title pages.
Rebbe Elimelech of Grodzisk writes in his
approbation of the segulah in possessing this book:
"It is fitting for every Jewish person to bring this book
into his home so as to procure enduring blessing".
The author, Rebbe Yitzchak of Neshchiz (17891868), was the youngest son of Rebbe Mordechai of
Neshchiz and close disciple of R. Levi Yitzchak of
Berditchev. Throughout his lifetime, Rebbe Yitzchak
of Neshchiz rarely lectured in public. However, in
the last year of his life, he delivered lectures on the
Torah and on Tehillim almost daily, which were
recorded and published in the present book.
Stamps and ownership inscription on the title pages.
Lengthy gloss on the final page by the same owner.
[4], 32; 30; 22; 32 leaves. 26.5 cm. Wide margins. Good
condition. Stains, including dampstains. Marginal
tears to several leaves, repaired in part with tape.
Margins of title page and first leaves reinforced with
tape. Stamps. Handwritten inscription. New leather
binding.
Stefansky Chassidut, no. 607.

ועל ספר תהלים ,מאת האדמו"ר רבי יצחק שפירא מנסכיז.
וורשא[ ,תרכ"ח]  .1868מהדורה ראשונה .שני שערים.
עם הסכמות גדולי החסידות ,האדמו"רים בעל ה"דברי חיים"
מצאנז ,המגיד מטריסק ,רבי יהושע מאוסטרובה ורבי אלימלך
מגרודז'יסק .האדמו"ר רבי אלימלך מגרודז'יסק כותב בהסכמתו
על סגולת החזקת הספר בבית" :ומהראוי לכל אחב"י [=אחינו
בני ישראל] עדת ישורון להביא כ"א [=כל אחד] ס'[פר] הק'[דוש]
הלזה בחדרי משכיותו למען להיות למשמרת ברכה".
בדף השער השני ,סמוך לשם המדפיס ,צוינה העובדה" :אשר
הדפיס בשנת תרכ"ד ששת אלפים ספרי תהלים בהוצאת מרן
זצוקלה"ה [האדמו"ר רבי יצחק מנסכיז] כדי לזכות את הרבים".
מסופר שבעת שהיה רבי יצחק מנסכיז אומר את רעיונותיו על
תהלים שנדפסו בספר שלפנינו" ,היה רגיל כבוד אדמו"ר להחזיק...
התהלים שהדפיס בווארשא ,ומהם היה מבאר חידושי תורתו"
(זכרון טוב ,ענייני חידושי תורתו ,אות יא; על מהדורת תהלים זו,
ראה :קטלוג קדם ,מכירה  ,65פריט .)129

המחבר האדמו"ר רבי יצחק מנסכיז (נשכיז)Niesuchojeże ,

המעיט כל ימיו באמירת דברי תורה .רק בשנה האחרונה לחייו
התחיל לומר כמעט מידי יום ביומו את רעיונותיו על הפרשיות
ועל התהלים .הדברים נכתבו על ידי תלמידו ומשמשו הנאמן
(מו"ל הספר) רבי יצחק לנדא והוגהו על ידו מספר פעמים.

134

מכתבים אלו נדפס הספר שלפנינו ,מספר חודשים לאחר פטירת
המחבר (על זאת מסופר באריכות רבה בספר "זכרון טוב" שחיבר
רבי יצחק לנדא הנ"ל).

מתלמידיו הנודעים ,האדמו"רים רבי אלימלך מגרודז'יסק ,רבי

האדמו"ר רבי יצחק מנסכיז (תקמ"ט-תרכ"ח) ,בן זקוניו של

יעקב צבי מפוריסוב ועוד.

האדמו"ר רבי מרדכי מנסכיז .תלמיד מובהק של רבי לוי יצחק

בדפי השער חותמות של "נחמן יהודא שו"ב פינקעלשטיין"

מברדיטשוב ,שאת נכדתו נשא לאשה ,ואף מסר דברי תורה

ורישום בעלות שלו .בעמוד האחרון הגהה ארוכה בכתב ידו.

רבים בשמו .היה גם תלמידם של רבי ברוך ממז'יבוז' והחוזה

[ ,]4לב; ל; כב; לב דף 26.5 .ס"מ .שוליים רחבים .מצב טוב.

מלובלין .נתמנה לאדמו"ר בגיל צעיר וכיהן למעלה משישים שנה

כתמים ,בהם כתמי רטיבות .קרעים בשולי מספר דפים ,משוקמים

באדמו"רות .נודע בתפילותיו ובמעשי מופתים וגילויים שמימיים.

בחלקם בהדבקות נייר-דבק .רצועות נייר דבק לחיזוק בשוליים של

נערץ בכל חוגי החסידות ,כאיש קדוש ומופלא בחסידותו.

דף השער ודפים ראשונים .חותמות .רישומים בכתב-יד .כריכת

"עבודתו עבודת הקודש ליחד יחודים ולהמשיך שפע רב טוב

עור חדשה.

לבית ישראל – בבחינת צדיק יסוד עולם" (עפ"י מכתב רבי ברוך

סטפנסקי חסידות ,מס' .607

שפירא מבחירי חסידי פשיסחא וקוצק ,אל בעל ה"שפת אמת").

פתיחה$800 :
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 .135ספר עטרת תפארת ישראל  -ספר סגולה וברכה
לשמירה והצלחה  -מהדורה ראשונה ושניה  -לבוב,
תרכ"ה  /וורשא ,תרל"א
שתי מהדורות של ספר עטרת תפארת ישראל" ,מגלה נסתרות
מבאר תעלומות" ,סודות ורמזי תורת הקבלה על פרשיות התורה,
מאת רבי ישראל חריף מסאטנוב – תלמיד הבעש"ט:
 .1לבוב[ ,תרכ"ה]  .1865מהדורה ראשונה ,עם הסכמות אדמו"רי
רוז'ין.
[ ,]2מג ;]1[ ,מז ]3[ ,דף (ספירת דפים משובשת) .ללא קונטרס בן
[ ]8דף עם חידושי נכד המחבר שצורף לחלק מהעותקים בסוף
הספר 25.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .סימני עש בדפים רבים,
עם פגיעות קלות בטקסט .הדבקת נייר לחיזוק בשולי דף השער.
כריכה חדשה.
 .2וורשא ,תרל"א  .1871מהדורה שניה .עם הסכמות מהמהדורה
הראשונה ,והסכמות חדשות רבות.
[ ,]1ג ,פב ]2[ ,דף .חסר הדף האחרון מרשימת "שמות המתנדבים".
 25ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים (בהם כתמי רטיבות) ובלאי.
קרעים בשולי הדפים הראשונים והאחרונים .סימני עש ,עם פגיעות
בטקסט בחלק מהדפים .רישומים וחתימות .כריכת עור חדשה.
ספר סגולה .גדולי החסידות כתבו על קדושתו של הספר ועל כך
שעצם החזקתו בבית היא סגולה לשמירה על בני הבית ,להצלחה
בכל העניינים ,ולהגנה מכל פגע רע (ראה להלן).
במהדורה

הראשונה

נדפסו

הסכמות

של

אדמו"רי

רוז'ין,

והסכמותיהם של הגאונים רבי שלמה קלוגר ,רבי יוסף שאול

135b

135a

נתנזון ורבי ישעיה שור .הגאונים הנ"ל מאריכים בהסכמותיהם
בסיפורים אודות גדולת המחבר בנגלה ובנסתר ,ועל גודל קירובו

"וכאשר הספר הק' הזה מלא הוא בשמות הקדושים ושמות

מישרים ...בע"ק טשערנאב"ל יע"א ,כי ערב את נפשו לאמור :אשר

אל רבו הבעש"ט .רבי יוסף שאול מספר בהסכמתו" :כי הגאון

המלאכים המסוגלים לרפואה ,ושמירת ארבעה אבות נזיקין,

כל איש ואיש אשר יקנה הספר הלז ...יהיה לבו נכון ובטוח אשר

בעל שאגת אריה עבר דרך ק"ק סאטינאב ,וצלחה עליו רוח גבורה

ולשפעת ברכה והצלחה ,לכן אמר בפיו הקדוש [האדמו"ר רבי

תגן עליו זכות המחבר הקדוש צדיק יסוד עולם זי"ע ...להניח ברכה

והכה את הארי' בימי השלג" [כלומר ,שניצח אותו בפלפולו] .על

אברהם יעקב מסדיגורה] בצחות לשונו :שכתבי יד קדוש המחבר

בתוך ביתם לשמרם ולהצליחם כאשר עם חפץ לבבם" (האדמו"ר

קדושת הספר שלפנינו אמר האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה

האלו ,מסוגל הוא לשמירה מעולה ולשפעת שלום וברכה";

רבי אברהם מטריסק ,בעל "מגן אברהם" ,אחי האדמו"ר רבי

שהוא "קודש קדשים ,והוא כעין כתבי קודש ...המקובל האלקי ר'

"לקנות זה הספר ...למען יהיה בתוך ביתם לשמירה ולשפע ברכה

אהרן מטשרנוביל); "וזכות המחבר יעמוד להקונים ...להריק

שמשון מאוסטרפאליע זצ"ל ,ועין בעין כספר הקדוש בעל מגלה

והצלחה" (האדמו"ר רבי מנחם נחום משטפינשט); "הריני אומר:

עליהם ברכה בבני חיי ומזונא רויחא וכל טוב סלה" (האדמו"ר

עמוקות [מ]מוהר"ר נתן שפירא זי"ע" (מתוך הסכמת רבי ישראל

כל איש ואיש אשר יקנה הספר הקדוש הזה ...יהיה לבו בטוח

ה"צמח צדיק" מוויז'ניץ); "יהיה המחברת הזאת למשמרת גוף

מרדכי אב"ד חאטין).

נכון ,אשר תגן עליו זכות המחבר הקדוש זי"ע ...להניח ברכה

ונפש" (האדמו"ר רבי אברהם ממיקולייב ,חתן הרה"ק רבי מאיר

במהדורה השניה נוספו הסכמות רבות מגדולי החסידות ,בהם

אל תוך ביתם ולשמרם עם נשיהם ובניהם ובני ביתם בבריאה

מפרימשלן).

רבני משפחת טברסקי – אדמו"רי טשרנוביל .המסכימים בשתי

שלמה ,ולהצליחם כשנים הטובות לברכה" (האדמו"ר רבי אהרן

המהדורות מפליגים בשפע ברכות על כל הרוכשים את הספר.

מטשרנוביל); "ידידיי אתם ראו ויאמנו לפניכם דברי אחי וראש,

פתיחה$300 :

להלן חלק מברכותיהם:

הרב המפורסם קדוש עליון ,צדיק יסוד עולם ,הרב ר' אהרן ,מגיד

ספרי חסידות
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135. Ateret Tiferet Yisrael – Segulah Book, For
Blessing, Protection and Success – First and
Second Edition – Lviv, 1865 / Warsaw 1871

 .136ספר אור הגנוז (אניפולי)  -ספר סגולה  -לבוב,
תרכ"ו  -מהדורה ראשונה  -הסכמת ה"צמח צדק"
מליובאוויטש

Two editions of the book Ateret Tiferet Yisrael,
kabbalistic teachings and allusions on the weekly
Torah portions, by R. Yisrael Charif of Satanov
(Sataniv) – disciple of the Baal Shem Tov:
1. Lviv, 1865. First edition. With approbations by the
rebbes of Ruzhin.
[2], 43, [1]; 47, [3] leaves (misfoliation). Without
gathering of [8] leaves with novellae by the author's
grandson, included in some copies at end of book.
25.5 cm. Good-fair condition. Stains. Worming to
many leaves, slightly affecting text. Marginal paper
reinforcements to title page. New binding.
2. Warsaw, 1871. Second edition. With approbations
from first edition, and many new approbations.
[1], 3, 82, [2] leaves. Lacking final leaf with list of
donors. 25 cm. Fair-good condition. Stains (including
dampstains) and wear. Marginal tears to first and
final leaves. Worming, affecting text of some leaves.
Inscriptions and signatures. New leather binding.
Segulah book. Prominent Chassidic leaders laud the
holiness of the book, and describe how just having it
in the house is a segulah for the safeguarding of the
household members, for success in all areas, and for
protection from any harm.
The first edition contains approbations by the
rebbes of Ruzhin, R. Shlomo Kluger, R. Yosef
Shaul Nathansohn and R. Yeshaya Schorr. Many
approbations by prominent Chassidic leaders were
added in the second edition, printed in Warsaw in
1871. In both editions, the approbations shower
blessings upon the buyers of this book.

ספר אור הגנוז – חידושים על התורה בדרך רמז וסוד ,חסידות

Opening price: $300

אוגוסט 2021
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וקבלה ,עם חלק שני – ספר וזאת ליהודה – חידושים על המשניות
"בדרך רמז וסוד רזין עילאין" ,מאת רבי יהודה ליב הכהן מאניפולי.
לבוב[ ,תרכ"ו  .]1866מהדורה ראשונה.
בראש הספר הסכמות מגדולי החסידות ,ביניהן ההסכמה היחידה
על ספר של האדמו"ר ה"צמח צדק" מליובאוויטש .בהסכמת
רבי מרדכי מטשרנוביל ("המגיד מטשרנוביל") נכתב על הסגולה
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 מטולנא – המסכימים אף הם על הספר ,חוזרים בהסכמותיהם
על עניין הסגולה לשמירה שכתב אביהם ,וכותבים" :והנה נאמן
עלינו דברי אאמו"ר ז"ל הק' זיע"א אשר ספרי קודש הללו יהיו
לשמירה לכל מי שיקנה אותם..." ;"...נאמנים עלי דברי אבא מרן
קדישא כבוד אדמו"ר זצוקללה"ה ,כאשר 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."...
מחבר הספר ,רבי יהודה ליב הכהן מאניפולי (נפטר תקס"ז ,אנצ'
לחסידות ,ב' ,עמ' לג-לד) ,תלמיד המגיד ממזריטש .לפי מקור
אחד היה קודם לכן מתלמידי הגר"א מווילנא .לפי המסופר ,היה
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מארבעת התלמידים שהיו עם המגיד בעת פטירתו (יחד עם רבי
אברהם המלאך ,בעל התניא ורבי זושא מאניפולי) ,וברגעים
האחרונים לפני פטירתו אמר עליו המגיד" :גם אתה תהיה

יעקב מאקארוב ,וכן הסכמותיהם של רבי חיים מצאנז ורבי יצחק

במחיצתי – כי שפתי כהן ישמרו דעת ,ואני מעולם הדעת."...

מאיר מגור בעל "חידושי הרי"מ".

היה מהשניים שאליהם פנה רבי שניאור זלמן מלאדי שיסכימו

שני שערים.

על ספר ה"תניא" (השני היה חברו רבי זושא מאניפולי) .הספר

שני חלקים בכרך אחד .חלק א' ,]1[ :יב; פד דף .חלק ב' (שער

שלפנינו זכה להסכמותיהם הנלהבות של גדולי צדיקי החסידות

נפרד) :לג דף .שיבוש בסדר הדפים עז-פ בחלק הראשון 24 .ס"מ.

בדורו .מופיעה בו הסכמתו היחידה של האדמו"ר רבי מנחם מנדל

נייר דק איכותי .מצב טוב .כתמים .סימני עש קלים בשולי דף

שניאורסון מליובאוויטש – ה"צמח צדק" ,וכן מופיעות בו הסכמות

השער ובמספר דפים נוספים .רישומים בכתב-יד .כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .21

רבי אברהם מטריסק ,רבי דוד מטולנא ,הסכמת אחיינו – רבי יצחק

פתיחה$800 :

רבי מרדכי מטשרנוביל ובניו הקדושים :רבי אהרן מטשרנוביל,

– 136. 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.
Two parts in one volume. Part I: [1], 12; 84 leaves.
Part II (separate title page): 33 leaves. Leaves 7780 of part I bound out of sequence. 24 cm. Thin,
high-quality paper. Good condition. Stains. Minor
marginal worming to title page and several other
leaves. Handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 21.
Opening price: $800
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 .137ספר בית אהרן (קרלין)  -ברודי ,תרל"ה  -מהדורה ראשונה
ספר בית אהרן" ,על התורה ועל העבודה" ,מאת האדמו"ר רבי

מרדכי ...קאברין".

אהרן פרלוב מקרלין .ברודי ,תרל"ה  .1875מהדורה ראשונה.

[ ]2[ ,]3[ ,316 ,]6עמ' 24 .ס"מ בקירוב .מצב טוב-בינוני .כתמים

שני דפי שער.

ובלאי קל .קרעים בדף השער ובמספר דפים נוספים ,ללא חיסרון

בראש הספר "אזהרות קודש" והנהגות בדרך החסידות מאת

בטקסט .שיקומים בנייר דבק בדף השער .סימני עש .כריכה חדשה.

שלשלת אדמו"רי קרלין-סטולין :רבי אהרן "הגדול" מקרלין ,בנו

סטפנסקי חסידות ,מס' .82

רבי אשר (הראשון) ,בנו רבי אהרן (השני) ,ובנו רבי אשר (השני).

ישנם הבדלים בין עותקי המהדורה הראשונה ,שתוקנה תוך כדי

בדף ו (עמ'  )11נדפס "זמר לשבת מהרב הקדוש האלקי וכו' הרב

הדפסתה .לדוגמה ,בעותק שלפנינו מודפס בעמ' [ ,]4הכיתוב:

ר' אהרן הגדול זצוקללה"ה מקארלין" – הפיוט הנודע "יה אכסוף

"להתודע ולהגלות שיש ת"י [תחת ידינו] הסכמות מצדיקי דורינו

נועם שבת" .בהקדמה לספר שלפנינו מובא הטעם לקריאת שמו

המפורסמים שליט"א ע"ד הדפסת הספר הק' .וגם הסכמות

'בית אהרון'" :ומידי דברו [רבי אהרון השני] בכ"ק [=כתבי קודש]

ואיסורים מחכמי ורבני ספרד ...והשומע לדברינו ישכן בטח

האלו קרא שמם בפיו הקדוש בית אהרון ,כאשר יצא מפי זקנו

ושאנן ,ותבא עליו ברכת טוב" .בחלק מהעותקים מופיע קטע זה

הקדוש האלקי כו' מוהר"א [רבי אהרון 'הגדול'] מקארלין לבנו

בנוסח שונה ובמיקום אחר [על שלבי הדפסת הספר ותיקונים

אדמו"ר כו' רבינו אשר זצקוללה"ה כאשר היה כבר עשר שנין

בזמן ההדפסה ,שהביאו להבדלים בין טפסים שונים של הספר,

שמע אביו זצ"ל מנגן הזמר יה אכסוף כו' בשבת קודש ושאל אותו

ראה :מאמר הרב א' שור ,על דרכי כתיבת והדפסת ספה"ק בית

היכן כתוב הזמר הזה והשיב בבית אהרן."...

אהרן ,בית אהרן וישראל ,שנה ו גליון א (לא) ,עמ' קלט-קמז].

רישום בעלות בדף המגן הקדמי" :זה הבית אהרן שייך להרבני...

פתיחה$800 :

ספרי חסידות
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137. 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 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).
…Ownership inscription on the front endpaper: "This Beit Aharon belongs to the rabbi
Mordechai… Kobryn".
[6], 316, [3], [2] pages. Approx. 24 cm. Good-fair condition. Stains and minor wear. Tears to
title page and several other leaves, not affecting text. Tape repairs to title page. Worming.
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
 .138ספר בני יששכר  -חלק ראשון  -זולקווא ,תר"י  -מהדורה ראשונה
ספר בני יששכר ,מאמרי חסידות וקבלה על מועדי וחודשי השנה ,חלק ראשון ,על שבת ועל החודשים ניסן-אלול,
מאת האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא אב"ד דינוב .זולקווא ,תר"י  .1850מהדורה ראשונה.
לפנינו חלק א' בלבד ,על חודשים ניסן-אלול ,ובראשו "מאמרי השבתות" .חלק ב' ,ובו מאמרים לחדשים תשרי-
אדר ,נדפס בנפרד בלבוב באותה השנה ואינו נמצא לפנינו (במפעל הביבליוגרפיה נכתב כי מאחר ואותיות הדפוס
שונות בחלק ב' ,ומכיוון שישנו עמוד ריק בסוף חלק א' ,ניתן לשער כי חלק ב' נדפס בנפרד).
מסופר על המחבר שהיה מרגיש קדושה והתעלות מיוחדת בימי החנוכה ,ופעם כשרצה לשאול את רבו המובהק,
"החוזה מלובלין" ,על פשר הדבר ,טרם שהספיק לשאול השיב לו רבו :משבטו של יששכר אתה ,ובגלגולך הקדום
היית מבית דינם של החשמונאים ,לפיכך אתה מרגיש תוספת קדושה בחנוכה .על שם כך קרא את ספרו בשם
"בני יששכר" .מסופר על ה"דברי חיים" מצאנז ,שפעם בראש השנה ,לפני תקיעת שופר ,הסתגר בחדרו במשך
כמה שעות עם הספר "בני יששכר" ,ולמד בו בדבקות גדולה כהכנה לתקיעת השופר (הקדמת הספר יודעי בינה,
מאת רבי אלעזר צבי שפירא ,בנו של ה"בני יששכר"; בית שלמה ,מהדו' ניו-יורק תשס"ה ,עמ' טו; ש"י עגנון ,ספר
סופר וסיפור ,עמ' .)457
הגאון הקדוש האדמו"ר רבי צבי אלימלך לנגזם-שפירא (תקמ"ג-תר"א) ,מגדולי החסידות המפורסמים ,תלמיד
מובהק של רבי מנדלי מרימנוב ותלמיד החוזה מלובלין .היה גם תלמידם של הרב מאפטא והמגיד מקוז'ניץ .מגיל
צעיר כיהן ברבנות בעיירות שונות בגליציה ,וכן ברבנות העיר מונקאטש ,אך נודע בעיקר על שם רבנותו בעיר
דינוב ,בה הוכתר לאדמו"ר בשנת תקע"ה .חיבר עשרות חיבורים בהלכה ובאגדה ,בחסידות ובקבלה .חיבורו אשר
על שמו נודע שמו בישראל הוא הספר הקדוש "בני יששכר" .מצאצאיו יצאו שושלות רבות של רבנים ואדמו"רים:
דינוב ,מונקאטש ,בוקאווסק ועוד.
[ ,]1כד; ו ,ט-טז ,ז-ח ,יז-עב דף .דפים ז-ח מספירת הדפים השניה נכרכו שלא במקומם .ללא החלק השני על
חדשים תשרי-אדר 23 .ס"מ .מצב בינוני-גרוע .כתמים ,בהם כתמים כהים .סימני עש קשים במרבית הדפים ,עם
פגיעות רבות בטקסט ,משוקמים במילוי נייר .קרעים חסרים ,עם פגיעות בטקסט ,משוקמים במילוי נייר .מספר
דפים מנותקים .חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות מספר דפים .כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .91

פתיחה$800 :
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138. 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.
[1], 24; 6, 9-16, 7-8, 17-72 leaves. Leaves 7-8 of second sequence bound
out of order. Without part II on Tishrei-Adar. 23 cm. Fair-poor condition.
Stains, including dark stains. Significant worming to most leaves, with
extensive damage to text, repaired with paper. Open tears, affecting text,
repaired with paper. Several detached leaves. Margins trimmed with
damage to headings in several places. New leather bindings.
Stefansky Chassidut, no. 91.
Opening price: $800

139. Or HaChaim, 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 / Yismach Lev – Lviv,
1848
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. Bound with: Yismach Lev, commentary on Aggadot and
Midrashim (following the order of the Talmudic tractates), by Rebbe
Menachem Nachum Twersky of Chernobyl. Lviv, 1848.
The author, R. Yosef Yaavetz (1440?-1508), a Spanish exile, presents
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.
Maayan Ganim was printed after the author's passing (Tevet 1841).
After the book was published, the author's son, Rebbe David of Dinov,
presented it to Rebbe Yehoshua of Belz, a leading Galician rebbe. After
studying the book, R. Yehoshua exclaimed: "This is not a book, this
is a piece of Jewish heart… a fiery flame". In response, Rebbe David
described to him the circumstances under which his father composed
the book: "My father was once ill for six consecutive weeks, he hardly
ate and drank… [His family] summoned a doctor to examine him, who
pronounced that the patient has a certain desire, which if fulfilled, would
help him recover. Upon hearing this, R. Tzvi Elimelech took paper and
ink, closeted himself in his room, and began writing the book Maayan
Ganim… without stopping. When he finished writing… he declared
that he feels better, and added: Now I have revealed to all the impure
character of the maskilim" (R. Tzvi Elimelech of Dinov, II, Bnei Brak
2005 edition, p. 514).
Two books in one volume. Or HaChaim: [1], 32, [2] leaves. Yismach Lev:
[18] leaves. Lacking [2] leaves before final leaf in Yismach Lev. 22.5 cm.
Good-fair condition. Stains. Minor worming to some leaves. Worming
to several leaves (mostly final leaves of Yismach Lev), slightly affecting
text. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 356.
Opening price: $300
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 עם ביאור מעין, ספר אור החיים.139
, זולקווא- "גנים לבעל "בני יששכר
 מהדורה ראשונה של הפירוש- תר"ח
 חיבור פולמוסי חריף נגד- מעין גנים
 ספר/ משה מנדלסון ותנועת ההשכלה
 תר"ח, לבוב- ישמח לב
 תוכחות מוסר לעוסקים,ספר אור החיים
 מאת,בחקירות באמונה ובלימוד פילוסופיה
 עם ביאורים,"רבי יוסף יעב"ץ – "החסיד יעב"ץ
 מאת האדמו"ר,"והרחבות בשם "מעין גנים
 בעל,רבי צבי אלימלך שפירא אב"ד דינוב
 מהדורה.1848 ] [תר"ח, זולקווא."ה"בני יששכר
."ראשונה של הפירוש "מעין גנים
 ביאור על אגדות, ספר ישמח לב:כרוך עם
 מאת,]ומדרשי חז"ל [על סדר מסכתות הש"ס
.האדמו"ר רבי מנחם נחום טברסקי מטשרנוביל
.1848 ] [תר"ח,לבוב
 ממגורשי,)רס"ח-?'המחבר רבי יוסף יעב"ץ (ר
 מאריך לטעון בספרו שהסיבה לעונש,ספרד
הגירוש הייתה העובדה שרוב יהודי ספרד דבקו
בלימוד פילוסופיית חכמי יוון והעדיפו את
 ספרו "אור.חכמת הגויים על פני חכמת התורה
139
.החיים" נדפס לראשונה בפיררא בשנת שי"ד
החיבור "מעין גנים" שכתב ה"בני יששכר" הנו
–  רובו הגדול כולל דברי התקפה חריפים ביותר על תנועת ההשכלה.חיבור פולמוסי שנכתב בכאב גדול ובזעם רב
. ועל כל ההולכים והנוטים ללכת בעקבותיהם, על משה מנדלסון וכתביו,על משכילי גליציה
 זהו החיבור הראשון שבו נדפסו דברי קטרוג והתקפה חריפים על מנדלסון עצמו ולא רק דברי ביקורת,כפי הנראה
, "והנה בדורותינו רבם המובהק להם (בוודאי אשו לא כבה ותולעתו לא הומת: לדוגמה.על תוכן חיבוריו ותרגומיו
, שלא כהלכות דת ישראלית) העתיק התנ"ך ללשונות נכרים,על שהחטיא את הרבים וגילה פנים בתורה בעזות מצח
.)2/ וספריו אסורים לבא בקהל ד' עד עולם" (דף ט, עד שאפילו האומות מבינים שיצאו מכלל הדת,והפך ובלבל הדת
 האדמו"ר רבי דוד, הביא בן המחבר, לאחר שנדפס הספר.)"מעין גנים" נדפס לאחר פטירת המחבר (טבת תר"א
: אמר רבי יהושע, לאחר שעיין בספר. מגדולי אדמו"רי גליציה, את הספר אל האדמו"ר רבי יהושע מבעלז,מדינוב
 "אספר לכם כיצד כתב אבי מורי זצ"ל את הספר: אמר לו רבי דוד." אש להבה... אלא חתיכת לב יהודי,"זה לא ספר
 כשהוא מהלך מהורהר ונאנח, מיעט באכילה ושתיה, אבי היה פעם חולה במשך ששה שבועות רצופים.''מעין גנים
 לחולה ישנה תשוקה: אמר הלה, כאשר קראו לרופא שבדקו. אנשי ביתו לא ידעו מה לעשות כדי לרפאותו.עמוקות
 הסתגר בחדר והחל לכתוב, לקח נייר ודיו, רבינו בשמעו את דברי הרופא... ואם הוא יקבלה – ייטב לו,מסוימת
 ובאמרו כי. הוציא אנחת רווחה מעמקי לבו, כאשר סיים את כתיבתו. ללא הפסקה,את הספר 'מעין גנים' עד תומו
,' ב, עתה גליתי לעין כל את פרצופם הטמא של המשכילים" (הרבי ר' צבי אלימלך מדינוב: הוסיף,עתה הוטב לו
.) עמ' תקיד,ברק תשס"ה-מהדורת בני
] דפים2[  בספר ישמח לב חסרים.] דף18[ : ספר ישמח לב.] דף2[ , לב,]1[ : ספר אור החיים.שני ספרים בכרך אחד
 במספר דפים (בעיקר בדפים. סימני עש קלים בחלק מהדפים. כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ22.5 .לפני הדף האחרון
. כריכה חדשה. סימני עש עם פגיעה קלה בטקסט,)האחרונים של ספר ישמח לב
.356 ' מס,סטפנסקי חסידות

$300 :פתיחה

 .140שני ספרי חסידות  -האדמו"ר רבי צבי אלימלך
שפירא מדינוב  -ספר אגרא דכלה  -לבוב ,תרכ"ח
 מהדורה ראשונה  /ספר אגרא דפרקא  -זולקווא,תרכ"א  -מהדורה שניה
שני ספרי חסידות שחוברו ע"י האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא
אב"ד דינוב ,בעל "בני יששכר":
 .1ספר אגרא דכלה ,על התורה ,חלקים ראשון ושני .לבוב,
[תרכ"ח]  .1868מהדורה ראשונה .שני חלקים בכרך אחד.
עם הסכמת האדמו"ר רבי חיים מצאנז ,הכותב "כי נודע ומפורסם
בכל העולם גדולתו וצדקתו וקדושתו של הרב הגאון המחבר...
ועל מי לא יהל אורהו בחיבוריו הקדושים אשר יצאו לאור כבר...
ורבים ילכו לאורם .אך למען כבוד קדושת הגאון המחבר...
ומבקש מאחינו בנ"י להיות נטפלים לעושי מצוה ולקנות הספר
הקדוש הזה".
שני חלקים בכרך אחד .חלק ראשון (בראשית) ,]6[ :קלד דף .חלק
שני (שמות-דברים) ,]1[ :כו; יב ;]1[ ,נו דף 24 .ס"מ בקירוב .נייר
יבש ושביר .מצב בינוני-טוב .כתמים .בלאי קל .קרעים חסרים עם
פגיעות בטקסט (כולל קרע בדף השער עם פגיעה במסגרת השער),
משוקמים בחלקם בהדבקות נייר .הדבקת נייר לחיזוק בשוליים
הפנימיים של דף השער והדף האחרון ,עם פגיעות במסגרת
השער ובטקסט .רישום בכתב-יד .כריכה חדשה.
 .2ספר אגרא דפרקא ,ליקוטים בענייני עבודת ה' .זולקווא ,תרכ"א
 .1861מהדורה שניה.
חותמת בדף האחרון" :מרדכי יהודה שלמה זלמן וויזניצער אב"ד
דקה"י אראד יצ"ו".
[ ]65דף 17.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים .סימני עש עם פגיעות
בטקסט ,משוקמים במילוי נייר .קרעים חסרים ,בהם קרע חסר
עם פגיעה גדולה בטקסט באחד מהדפים ,משוקם במילוי נייר
והשלמה בכתב-יד .חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט במספר דפים.
חותמות .רישומים בכתב-יד .כריכת עור חדשה.
הגאון הקדוש האדמו"ר רבי צבי אלימלך לנגזם-שפירא (תקמ"ג-
תר"א) ,מגדולי החסידות המפורסמים ,תלמיד מובהק של רבי
מנדלי מרימנוב ותלמיד החוזה מלובלין .היה גם תלמידם של
הרב מאפטא והמגיד מקוז'ניץ .מגיל צעיר כיהן ברבנות בעיירות
שונות בגליציה ,וכן ברבנות העיר מונקאטש ,אך נודע בעיקר על
שם רבנותו בעיר דינוב ,בה הוכתר לאדמו"ר בשנת תקע"ה .חיבר
עשרות חיבורים בהלכה ובאגדה ,בחסידות ובקבלה .חיבורו אשר
על שמו נודע שמו בישראל הוא הספר הקדוש "בני יששכר".
מצאצאיו יצאו שושלות רבות של רבנים ואדמו"רים :דינוב,
מונקאטש ,בוקאווסק ועוד.
סטפנסקי חסידות ,מס' .6 ,4

פתיחה$500 :
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140a

140b

– 140. Two Chassidic Books – Rebbe Tzvi Elimelech Shapiro of Dinov – Agra DeKallah – Lviv, 1868
First Edition / Agra DePirka – Zhovkva, 1861 – Second Edition
2. Agra DePirka, selections on the worship of G-d.
Zhovkva, 1861. Second edition.
Stamp on final leaf: "Mordechai Yehuda Shlomo
Zalman Vizhnitzer Rabbi of Arad".
[65] leaves. 17.5 cm. Fair condition. Stains. Worming
affecting text, repaired with paper. Open tears,
including open tear significantly affecting text on
one leaf, repaired with paper and handwritten
replacement. Margins trimmed, affecting text in
several places. Stamps. Handwritten inscriptions.
New leather binding.
Stefansky Chassidut, nos. 4, 6.
Opening price: $500

Two Chassidic books authored by Rebbe Tzvi
Elimelech Shapiro Rabbi of Dinov, author of Bnei
Yissaschar:
1. Agra DeKallah, on the Torah, Part I & II. Lviv,
1868. First edition. Two parts in one volume.
With approbation by Rebbe Chaim of Sanz.
Two parts in one volume. Vol. I (Bereshit): [6], 134
leaves. Vol. II (Shemot-Devarim): [1], 26; 12, [1]; 56
leaves. Approx. 24 cm. Dry, brittle paper. Fair-good
condition. Stains. Minor wear. Open tears, affecting
text (including tear to title page, affecting border),
repaired in part with paper. Inner margins of title
page and final leaf reinforced with paper, affecting
border and text. Handwritten inscription. New
binding.

141. Imrei Moshe – First Edition – Book Printed
Partly in Safed and Partly in Lviv – Two Copies

 ספר שנדפס-  מהדורה ראשונה-  ספר אמרי משה.141
 שני עותקים- בחלקו בצפת ובחלקו בלבוב

Imrei Moshe, Chassidic essays on the Torah portions,
by R. Avraham Yosef Moshe Podhorzer, disciple of
R. Moshe Leib of Sassov. Safed-[Lviv], [1866]. First
edition. Two copies.
The book was printed in two different places: Safed
and Lviv. Most of the book (leaves 1-32) was printed
in Safed, in large Rashi script. The book was later
completed in Lviv, where the title page (featuring
Safed as place of printing), 7 following leaves, and
leaves 33-36 were printed. These leaves were printed
in small Rashi script. In order to make the book more
uniform, the first page of leaf 1 was also reprinted in
Lviv and pasted over the original leaf 1.
The present lot includes two copies: one with the
new page pasted over the original page, and a second
copy where the new page was removed, revealing
the original page (the new page printed in Lviv is
enclosed, provided from a different copy).
Copy 1: [8], 36 leaves. 20 cm. Good condition. Stains.
Open tear to title page, repaired with paper, and
minor marginal tear to another leaf, not affecting text.
Stamps. New binding.
Copy 2: [8], 36 leaves; [1] leaf enclosed. 21.5 cm. Most
leaves in good condition. Stains, including inkstains,
and wear. Open tears to original leaf 1, affecting text,
reinforced with paper. Minor worming (including
worming to enclosed leaf, slightly affecting text).
Margins trimmed unevenly. Handwritten inscriptions.
New binding.
Stefansky Chassidut, no. 56.

 מאת רבי אברהם, מאמרי חסידות על התורה,ספר אמרי משה

Opening price: $300
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,][לבוב- צפת. תלמיד רבי משה ליב מסאסוב,יוסף משה פודהורצר
. שני עותקים. מהדורה ראשונה.]1866 [תרכ"ו
)לב- מרבית הספר (דפים א. צפת ולבוב:הספר נדפס בשני מקומות
 לאחר מכן הושלם הספר. באותיות רש"י גדולות,נדפס בצפת
,)" "צפת: שם נדפסו דף השער (בו מופיע מקום הדפוס,בלבוב
 דפים אלו נדפסו באותיות רש"י.לו-שבעת הדפים שאחריו ודפים לג
 כדי להקל על המעבר בין הדפים של שני הדפוסים (השונים.קטנות
 נדפס בלבוב בשנית גם העמוד הראשון של דף,)מבחינה טיפוגרפית
.א' והודבק על דף א' המקורי
 עותק אחד בו מודבק הדף עם העמוד שנדפס,לפנינו שני עותקים
 שממנו נתלש הדף המודבק,בשנית אל הדף המקורי; ועותק נוסף
ונתגלה העמוד המקורי (לעותק זה צורף גם העמוד שנדפס שנית
.) מעותק אחר,בלבוב
.מעבר לדף השער הסכמת רבי חיים הלברשטאם
 קרע חסר בדף. כתמים. מצב טוב. ס"מ20 . לו דף,]8[ :עותק ראשון
 ללא פגיעה, וקרע קטן בשולי דף נוסף, משוקם בהדבקת נייר,השער
. כריכה חדשה. חותמות.בטקסט
 מרבית הדפים. ס"מ21.5 .] דף מצורף1[ ; לו דף,]8[ :עותק שני
 קרעים חסרים עם פגיעה. ובלאי, בהם כתמי דיו, כתמים.במצב טוב
 סימני עש קלים. עם הדבקות נייר לחיזוק,בטקסט בדף א המקורי

141

. חיתוך דפים לא אחיד.) עם פגיעה קלה בטקסט,(כולל בדף המצורף
. כריכה חדשה.יד-רישומים בכתב
 בעותקים.ישנם עותקים בהם מופיעים שני שערים בראש הספר
.שלפנינו מופיע שער אחד בלבד
.56 ' מס,סטפנסקי חסידות

$300 :פתיחה

Breslov – Books, Letters and Manuscripts

חסידות ברסלב – ספרים ,מכתבים וכתבי יד

 .142ספר לקוטי עצות (ברסלב)  -מהדורה ראשונה  -דובנא ,תקע"ו
ספר לקוטי עצות ,חלק ראשון ושני" ,סגולות ורפואות לרפואות הנפש והגוף" מתורת רבי נחמן מברסלב ,בעריכת תלמידו
רבי נתן שטרנהרץ – מוהרנ"ת מברסלב[ .דובנא? תקע"ו  .]1816מהדורה ראשונה.
מספרי היסוד של תורת רבי נחמן מברסלב .לקט עצות והדרכות קצרות ,מסודרות לפי נושאים על פי סדר האלף בית .בנוסח
השער נכתב" :עצות נפלאות מחכימות פתי ,מיישר עקמימות שבלב ,לידע באיזה דרך ישכון ולברוח מעצת היצר .סגולות
ורפואות לרפואות הנפש והגוף להנטותו לתחי'[ה] אמן" .הספר חובר בידי תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב ומפיץ
תורתו – רבי נתן שטרנהרץ מברסלב ,אשר קיבץ עצות והדרכות מעשיות ,מתוך תורותיו ושיחותיו העמוקות של רבי נחמן
מברסלב בספרו ליקוטי מוהר"ן .רבי נתן עשה זאת עפ"י צוואת רבו אשר אמר כי כל כוונתו במאמריו ותורותיו שגילה היתה
כדי להביא את האנשים למעשים ישרים ומתוקנים.
הספר נדפס ע"י רבי נתן בעצמו ,אשר החשיבו מאד ,וכפי שכתב רבי ישראל קרדונר (בהקדמה לספר "קיצור ליקוטי מוהר"ן
השלם")" :הספר הזה היה יקר מאד בעיני מורנו הרב הצדיק רבי נתן זכר צדיק לברכה ,ופקד וצוה לכל אנשיו לעסוק וללמוד
בו בכל יום".
הספר חולק לשני חלקים .חלק ראשון על אותיות א-מ (אמת ואמונה – מקוה) .חלק שני ,עם דף שער פנימי נפרד ,על
האותיות מ-ת (מועדי השנה – תמימות).
נח ]30[ ,דף 16.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים ,כתמי רטיבות .בלאי וקרעים ,בעיקר בשולי הדפים ,משוקמים בהדבקות נייר.
דפים בודדים רופפים .חותמות .כריכת עור חדשה נאה.
מקום הדפוס על-פי ג' שלום ,קונטרס אלה שמות ,ירושלם תרפ"ח ,עמ'  ,16מס' .44
סטפנסקי חסידות ,מס' .289

פתיחה$4000 :

142. Likutei Etzot (Breslov) – First Edition – Dubno, 1816
Likutei Etzot, Parts I-II, "Segulot and cures for soul and body", teachings of R. Nachman of Breslov,
compiled by his disciple R. Natan Sternhartz, the Moharnat of Breslov. [Dubno? 1816]. First edition.
A basic book of the teachings of R. Nachman of Breslov. A compilation of recommendations and
brief instructions, arranged following an alphabetic list of topics.
The book was compiled by the close disciple of R. Nachman of Breslov and disseminator of his
teachings, R. Natan Sternhartz of Breslov, who selected advice and practical guidance from the
teachings and deep discourses of R. Nachman of Breslov in Likutei Moharan.
The book is divided into two parts. Part I – Aleph-Mem. Part II, with a divisional title page – MemTaf.
58, [30] leaves. 16.5 cm. Fair-good condition. Stains, dampstains. Wear and tears, particularly to
margins, repaired with paper. A few loose leaves. Stamps. New, elegant leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 289.
Opening price: $4000
142
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– )143. Likutei Halachot (Moharnat of Breslov
Choshen Mishpat (Part I) – Lviv, 1859 – First Edition

 .143ספר לקוטי הלכות (מוהרנ"ת מברסלב)  -חושן
משפט (חלק ראשון)  -לבוב ,תרי"ט  -מהדורה
ראשונה
ספר לקוטי הלכות ,ביאורים וחידושים על סדר ארבעת חלקי
שולחן ערוך – על דרך עבודת ה' ,מיוסד על תורת רבי נחמן
מברסלב ,מאת רבי נתן ברסלב (מוהרנ"ת) ,תלמידו המובהק
של רבי נחמן .לבוב[ ,תרי"ט] .1859
לפנינו החלק השישי של החיבור ,על חלקו הראשון של חשן
משפט ,הלכות דיינים – הלכות אפטרופס [סימן א-רף] ,ומפתחות.
"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
על ספריו אלו ,כי בעריכתם ובכתיבתם הורגשה "התנוצצות
אלוקית" .גם בנו של רבי נחמן חזן מטולטשין (עורך הספרים),
סיפר על אביו" :שכמה פעמים ברוב הרגשתו והתנוצצות
אלוקות שזרחה עליו ,מחמת זה הוכרח להניח את הקולמוס
מתוך ידו ולפסוק לגמרי מהכתיבה" (ראה בהרחבה קטלוג קדם,
מכירה  ,77פריט .)141
המחבר ,רבי נתן שטרנהארץ מנמירוב – מוהרנ"ת מברסלב
(תק"מ-תר"ה  ,)1780-1844תלמידו המובהק ומפיץ תורתו של
האדמו"ר רבי נחמן מברסלב ,ומנהיגה של חסידות ברסלב לאחר
פטירת רבו .גילם בחייו דמות מובהקת של "תלמיד" ,ובדומה
לרבינו חיים ויטאל שהיה מפיץ ומגלה תורת רבו האר"י ,כך
גם רבי נתן היה מגלה ומפיץ תורת רבו לכל העולם .ערך
והדפיס את חיבורי רבו (בהם :ליקוטי מוהר"ן ,ספר המידות,
סיפורי מעשיות ,ועוד) .מסופר כי רבי נחמן אמר כי לולא רבי
נתן לא היה נשאר אפילו דף אחד מספריו .חיבוריו הם פיתוח
וביאור לתורת רבו מוהר"ן .יצירתו העיקרית היא הספר שלפנינו
"ליקוטי הלכות" .רבי נתן נודע מנעוריו כלמדן מופלג ,עובד ה'
במסירות נפש ובהתעוררות גדולה .תפילותיו וקדושתו נודעו
בישראל .תולדותיו נכתבו בהרחבה בספר "חיי מוהרנ"ת" ובספר
"באש ובמים – תולדות מוהרנ"ת" ,ירושלים ,תשנ"ו.
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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. Lviv, 1859.
The present volume comprises part VI, on the first part of
Choshen Mishpat (sections 1-280), and indexes.
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".
[2], 79; 119; [8] leaves. 25 cm. Good condition. Stains (several
leaves with many stains). Wear. Worming, slightly affecting
text. Marginal tears and open tears to several leaves, mostly
repaired with paper. Marginal open tears to title page,
affecting border, repaired with paper. Leaves 117-118 may
be supplied from a different copy. Leaves trimmed close to
headings in several places. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 277.
Opening price: $400

 .144ספר קנאת ה' צבאות המיוחס לרבי נתן מברסלב  -פולמוס נגד המשכילים  -מהדורה ראשונה
ספר קנאת ה' צבאות ,חיבור פולמוסי נגד משה מנדלסון ומשכילי ברלין ,המיוחס לרבי נתן מברסלב (מוהרנ"ת)[ .לבוב? ,תר"מ  1880בקירוב].
מהדורה ראשונה.
בשער הספר מופיעה דפוסת מזוייפת..." :תרי"ב לפ"ק ,כ"ש [כמו ש] נדפוס[!] ביאס".
לפנינו המהדורה הראשונה שנדפסה בעילום שם המחבר .בשער מיוחס החיבור ליהודי מארצות המערב (צפון אפריקה) שהגיעה אליו
השמועה על מעלליהם של המשכילים" :העתקה מגוף הכתב אשר הגיע מארץ המערב ע"י שד"ר מא"י" .הספר יוחס לרבי נתן מברסלב
ובמהדורות הבאות נדפס שמו על החיבור .עם זאת ,ספק אם רבי נתן אכן היה מחברו .רנ"צ קעניג ,הביבליוגרף של ספרי ברסלב ,כותב שאין
הכרעה ברורה בדבר ,אך מציין ש"כמה מלשונות הספר מתאימים במקצת לספרי ליקוטי הלכות" (נוה צדיקים ,עמ' קפ).
הספר כולל התקפות חריפות על משכילי ברלין ובראשם משה מנדלסון ,עם אזכור שמותיהם בליווי כינויי גנאי .בחיבור מוזכרים "ראש התנין מ"ד
[משה דעסוי = מנדלסון]" ,נפתלי הרץ וייזל ,דוד פרידלנדר ,כתב העת של תנועת ההשכלה "כרם חמד"; ומופיעים בו דברים חריפים נגד המשורר
שמואל רומאנילי ,נגד רבי יהודה אריה ממודינא וספרו "ארי נוהם" ,נגד הפילוסוף לייבניץ ("המשוגע ליובאניץ ישו"ז [ימח שמו וזכרו]") ,ועוד.
בעמ'  11-12מצטט המחבר בשם "גדול א'[חד]" שיר בגנות "מורה נבוכים" להרמב"ם .לצד השיר מופיעה הגהה בכתב-יד (בעפרון)" :אין לדעת
מי סדר את הפמפלט המכוער הזה אבל ראוי הוא לקרעו כדג ולנדות אותו על בזיון ת"ח."...

[ ,]2עט; קיט; [ ]8דף 25 .ס"מ .מצב טוב .כתמים (במספר דפים
כתמים רבים) .בלאי .סימני עש ,עם פגיעות קלות בטקסט.
קרעים וקרעים חסרים בשולי מספר דפים ,מרביתם משוקמים
בהדבקות נייר .קרעים חסרים בשולי דף השער ,עם פגיעה
במסגרת ,משוקם בהדבקות נייר .יתכן ודפים קיז-קיח הושלמו
מעותק אחר .חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים במספר
מקומות .כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .277
[ ]8דף אחרונים ,עם המפתחות ,אינם מופיעים בעותק שנרשם
על ידי מפעל הביבליוגרפיה (נרשמו על ידי ג' שלום ,אלה
שמות ,ירושלים תרפ"ח ,עמ'  ,11מס' .)26

 40עמ' 18 .ס"מ .כתמים ,בלאי וקרעים ,בעיקר בשוליים ,עם פגיעה בטקסט בדפים בודדים .הדבקת נייר לחיזוק בשוליים הפנימיים של אחד
הדפים .רישומי בעלות ורישומים נוספים .במקומות רבים סימוני הדגשה בהעברת קו מתחת לשורות (בעט כדורי) .ללא כריכה.
ביבליוגרפיה :ג' שלום ,אלה שמות ,מס'  ;117נוה צדיקים ,עמ' קעז-קפ; מנדל פייקאז' ,לשאלת זהות מחברו של הקונטרס 'קנאת ה' צבאות',
קרית ספר ,מה (תש"ל) ,עמ' .617-620

פתיחה$400 :

פתיחה$300 :

חסידות ברסלב – ספרים ,מכתבים וכתבי יד
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, לבוב- ) ספר קדושת שבת (ברסלב.145
 העותק-  מהדורה ראשונה- תרל"ו
של האדמו"ר רבי ראובן מנחם לייפער
מאונגוואר
 על מעלת וקדושת השבת,ספר קדושת שבת
 מאת רבי נחמן,על פי כתבי רבי נחמן מברסלב
.1876

][תרל"ו

,לבוב

.מטשערין

גולדשטיין

.מהדורה ראשונה
הספר שלפנינו הוא חלק נוסף של ליקוטים
 שהופיע,מתורת רבי נחמן מברסלב על שבת
 שנדפס בלבוב,"כהמשך לספר "יקרא דשבתא
.באותה שנה
 רבה של העיר, רבי נחמן גולדשטיין,המחבר
.טשערין באוקראינה ומחשובי חסידי ברסלב
,)תלמידו הגדול של רבי נתן שטרנהרץ (מוהרנ"ת
ממנו קיבל את ה"תורה שבעל פה" של חסידות
ברסלב – שיחות וסיפורים שמעולם לא הועלו
 בעקבות זאת הוא היה לדמות מפתח.על הכתב
בהעברת מסורות מרבי נחמן מברסלב לדורות
 "פרפראות לחכמה" – הפירוש: מספריו.הבאים
השיטתי הראשון על ליקוטי מוהר"ן; "רמזי

145

.המעשיות"; "עלים לתרופה"; ורבים נוספים
 "ראובן מנחם לייפער:חותמת בדף השער

,בהרה"צה"ק ר' ישכר בערצי זצללה"ה זי"ע חופק"ק אונגוואר" – האדמו"ר רבי ראובן מנחם לייפער מאונגוואר
 כיהן כאדמו"ר באונגוואר עוד בחיי. חתן רבי אלימלך אליעזר ולדמן מברדיוב.ממשפחת אדמו"רי נדבורנה
. תש"ג, נספה בשואה.אביו
 עם פגיעה קלה, קרעים חסרים בשולי מספר דפים. קרעים ובלאי, כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ22.5 .נ דף
. כריכה חדשה.יד- חותמות ורישומים בכתב.בטקסט
.513 ' מס,סטפנסקי חסידות

$300 :פתיחה

145. Kedushat Shabbat (Breslov) – Lviv, 1876 – First Edition – Copy of Rebbe
Reuven Menachem Leifer of Ungvar

144.
Kinat
Hashem
Tzevaot – Attributed to
Rabbi Natan of Breslov –
Polemic Against Maskilim
– First Edition
Kinat
Hashem
Tzevaot,
caustic polemic work against
Moses Mendelssohn and the
Maskilim of Berlin, attributed
to R. Natan of Breslov
(Moharnat). [Lviv?, ca. 1880].
First edition.
False imprint on the title
page: "1852, as printed in
Yas".
This first edition was printed
anonymously. The book was
attributed to R. Natan of
Breslov, and later editions
were published under his
name. This fact is however
144
not conclusive. However, his
authorship of the book is disputed.
On pp. 11-12, the author quotes a poem defaming Moreh Nevuchim by
the Rambam. A gloss penciled near the poem states: "It is not known who
composed this ugly pamphlet, but he deserves to be torn like a fish and
excommunicated for disgracing a Torah scholar…".
40 pages. 18 cm. Stains, wear and tears, primarily to margins, affecting text in
a few places. Inner margin of one leaf reinforced with paper. Ownership and
other inscriptions. Many places underlined (in pen) for emphasis. Without
binding.
Opening price: $300

Kedushat Shabbat, on the virtue and holiness of the Shabbat based on the writings of
R. Nachman of Breslov, by R. Nachman Goldstein of Tcherin. Lviv, 1876. First edition.
Stamp on the title page: "Reuven Menachem Leifer son of R. Yissachar Bertche, rabbi
of Ungvar" – Rebbe Reuven Menachem Leifer of Ungvar, from the Nadvorna dynasty.
Served as rabbi of Ungvar. Perished in the Holocaust in 1943.
50 leaves. 22.5 cm. Good-fair condition. Stains, tears and wear. Marginal open tears to
several leaves, slightly affecting text. Stamps and handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 513.
Opening price: $300
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חסידות – עותקים מיוחסים ,חתימות ,הקדשות והגהות

Chassidut – Signatures, Dedications and Glosses

 .146עוללות אפרים  -זולקווא ,תקכ"ג  -חתימת
האדמו"ר בעל חידושי הרי"מ
ספר עוללות אפרים ,דרושים למועדים ומוסר ,מאת רבי אפרים
איש לונטשיץ .זולקווא ,תקכ"ג [ .]1763בשער הודגשה בהבלטה
המילה "באמשטרדם".
בראש השער רישום בעלות" :חנני ה' ,הק' יצחק מאיר" – חתימת
ידו של הגאון הקדוש רבי יצחק מאיר אלטר ,האדמו"ר הראשון
מגור בעל "חידושי הרי"מ" (תקנ"ט-תרכ"ו ,אנצ' לחסידות ,ב',
עמ' תיג-תכג) .מגדולי דורו בתורה וחסידות וממנהיגי יהדות
פולין .נולד בעקבות ברכת המגיד מקוז'ניץ (שאמר כי "יאיר את
העולם בתורה") ,גדל בביתו והיה לבן טפוחיו ולתלמידו הקרוב.
בגיל י"ג עבר לבית חותנו בוורשא ,שם למד אצל המהרא"ל צינץ
והתפרסם בכל רחבי פולין כ"העילוי מוורשא" .לאחר פטירת
המגיד מקוז'ניץ עבר להסתופף בצל רבי שמחה בונם מפשיסחא
והיה לאחד מחשובי תלמידיו .לאחר פטירת רבי שמחה בונם
מפשיסחא בקשו חלק מהחסידים להכתירו כממלא מקומו ,אך
הוא קיבל את מרות חברו רבי מנחם מנדל מקוצק ובהשפעתו
נטו רוב החסידים אחרי הרבי מקוצק .מאז הפך לראש וראשון
בחבורת קוצק ואף הפך לגיסו של הרבי מקוצק שנשא את אחות

146a

אשתו .בשנת תרי"ט ,כשנפטר הרבי מקוצק נתמנה כממלא מקומו
ועבר לעיירה גור (גורא-קלווריה) הסמוכה ,שם ביסס את חסידות

במאבקו האמיץ נגד "גזירת המלבושים" בשנים תר"ו-תרי"א.

גור וכיהן גם ברבנות העיר .במשך שבע שנות כהונתו גדלה חצרו

בעקבות הוראתו להתנגד לגזירה נלקח למאסר ,אך לאחר מחאה

ואלפים הפכו לחסידיו .מלבד צדקותו המופלגת ,נודע כאחד

ציבורית רחבה נאלצה הממשלה לשחררו ולבטל את הגזירה.

מגאוני דורו בתורה וכתב חיבורים רבים בשו"ת ,הלכה ואגדה

לאחר פטירתו מילא את מקומו לזמן קצר האדמו"ר רבי חנוך

[שנקראו בשם הכולל "חידושי הרי"מ" (=רבי יצחק מאיר) ,שהפך

העניך הכהן מאלכסנדר ,וכשנפטר כעבור ארבע שנים ,הוכתר

גם לכינויו] .ספריו נודעו לתהילה בבתי המדרש ומהם ניכרת

לאדמו"ר נכדו רבי יהודה אריה ליב אלתר בעל "שפת אמת",

חריפותו וגאונותו הגדולה .ניהל קשרי ידידות עם כל צדיקי וגדולי

שהיה לאדמו"ר השני לשושלת גור.

דורו ,גם ה"מתנגדים" שבהם .ביניהם היו :רבי ישראל מרוז'ין ,רבי

[ ,]23ג-מ ]34[ ,דף .מספור דפים משובש 34 .ס"מ .מצב בינוני.

יצחק מוורקה ,רבי עקיבא איגר ,רבי יעקב מליסא בעל "הנתיבות",

פגעי בלאי ועש על הטקסט ובשולי הדפים ,משוקמים במילוי נייר

רבי אייזל חריף ,רבי שלמה קלוגר ועוד .עמד בראש הנהגת יהודי

מקצועי .כריכת עור חדשה ,מעוטרת ומהודרת ,נתונה בנרתיק

פולין ופעל בנחישות בפרשיות ציבוריות רבות .בין היתר תמך

תואם מחופה עור.

בפומבי במרד הפולני בשנת תקצ"א ,ונאלץ להמלט עם כשלון

מחיר פתיחה$8000 :

המרד ללבוב (שהיתה אז תחת שלטון אוסטריה) .כמו כן ,נודע
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147. Kedushat Levi – Hrubieszów, 1818 – Copy
of Rebbe Elimelech Shapiro of Grodzisk

146. Olelot Efraim – Zhovkva, 1763 – Signature
of the Chiddushei HaRim

Kedushat Levi, Chassidic and kabbalistic essays on
the Torah portions, by R. Levi Yitzchak of Berditchev.
Hrubieszów, [1818]. Third edition with commentary
on the Torah, printed based on the first edition
published in Berditchev by the author's sons.
Copy of Rebbe Elimelech Shapiro of Grodzisk, with
his signature on the title page (on paper repair) and
his stamps on the title page and other leaves.
Rebbe Elimelech Shapiro of Grodzisk (1824-1892),
son of Rebbe Chaim Meir Yechiel, the "Saraf of
Mogelnitza" and grandson of the Maggid of Kozhnitz
and R. Elimelech of Lizhensk. Leading rebbe and
tzaddik in Poland.
[1], 78; 27; 15 leaves. Approx. 21 cm. Fair-good
condition. Stains, including dampstains. Creases
and wear. Marginal tears to several leaves. Large
open tears to title page and final leaf, affecting text,
repaired with paper. Worming, slightly affecting
text. Leaves trimmed with damage to text in several
places. Stamps. Inscriptions and markings. New
leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 511.

Olelot Efraim, homilies for festivals and ethics, by R.
Efraim of Luntschitz (Łęczyca). Zhovkva, 1763. The
word "Amsterdam" is emphasized on the title page.
Ownership inscription at the top of the title page:
"G-d granted me, Yitzchak Meir" – Signature of R.
Yitzchak Meir Alter, the first Rebbe of Ger, author
of Chiddushei HaRim (1799-1866). A foremost
scholar in Torah and Chassidism in his times and a
leader of Polish Jewry. In 1859, R. Yitzchak Meir was
appointed rebbe and moved to Gur (Góra Kalwaria),
establishing the Ger Chassidic court and serving in
its rabbinate. During his seven-year tenure, his court
blossomed and thousands became his followers.
[23], 3-40, [34] leaves. Misfoliation. 34 cm. Fair
condition. Wear and worming to the text and
margins, professionally restored with paper. New,
ornamented and elegant leather binding, placed in a
matching leather-covered slipcase

Opening price: $500

147b

Opening price: $8000
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 העותק של האדמו"ר רבי אלימלך שפירא מגרודז'יסק-  תקע"ח, הרובשוב-  ספר קדושת לוי.147
 כשכבר היו לו נכדים רבים (רבים מהם כיהנו,לעת זקנתו

, מאמרי חסידות וקבלה על פרשיות התורה,ספר קדושת לוי

 בהם רבי ישראל מגרודז'יסק ורבי ישראל פרלוב,באדמו"רות

.]1818  [תקע"ח, הרובשוב.מאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב

 נשא בזיווג שני את בתו של האדמו"ר,)"הינוקא" מקרלין

 נדפסה עפ"י המהדורה,מהדורה שלישית עם הפירוש על התורה

זקוניו רבי קלונימוס קלמן (האדמו"ר- שילדה לו את בני,מחנטשין

.הראשונה שנדפסה בברדיטשוב ע"י בני המחבר

 נספה,חשון תש"ד- תרמ"ט,"מפיאסצ'נה בעל "חובת התלמידים

 בדף השער.העותק של האדמו"ר רבי אלימלך שפירא מגרודז'יסק

 לאחר.)תש"ה- תרנ"א,"בשואה) ורבי ישעיהו ("האדמו"ר החלוץ

." "הק' אלימלך אב"ד גראדזיסק:(על נייר השיקום) חתימת ידו

 קיבלה,פטירתו נהגה אשתו הרבנית חנה ברכה באדמו"רות

 "אלימלך שפירא:בדף השער ובדפים נוספים מופיעות חותמותיו

,' א,"קוויטלאך" ואף היתה לבושה בארבע כנפות (אנצ' לחסידות

."חוב"ק גראדזיסק

. בחשון שנת ת"ש, נפטרה בשיבה טובה.)עמ' תרכז

 בנו,)תרנ"ב-הרב הקדוש רבי אלימלך שפירא מגרודז'יסק (תקפ"ד

 בהם, כתמים.טוב- מצב בינוני. ס"מ בקירוב21 . עח; כז; טו דף,]1[

של האדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל "השרף ממוגלינצא" ונכדם

 קרעים. קרעים בשולי מספר דפים. קמטים ובלאי.כתמי רטיבות

 מגדולי האדמו"רים.של המגיד מקוז'ניץ ורבי אלימלך מליז'נסק

, עם פגיעות בטקסט,חסרים גדולים בדף השער ובדף האחרון

 ציוה עליו לנהוג, רבי ישראל מרוז'ין, רבו.והצדיקים בפולין

 עם פגיעות קלות, סימני עש.משוקמים במילוי והדבקות נייר

 [לימים שלח מכתב ארוך לבעל.באדמו"רות ולקבל קוויטלאך

. חותמות. חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט במספר דפים.בטקסט

ה"דברי חיים" מצאנז אודות קדושתם הרבה של רבי ישראל

. כריכת עור חדשה.רישומים וסימונים

 השפעתו היתה רבה ברחבי פולין ורבים.]מרוז'ין ובניו הקדושים

.511 ' מס,סטפנסקי חסידות

 המפורסם שבהם הוא רבי יחיאל,מאדמו"רי פולין היו מתלמידיו

$500 :פתיחה

" ספריו הם "אמרי אלימלך.מאיר הלוי האדמו"ר מאוסטרובצה
."ו"דברי אלימלך
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 .148ספר רב פנינים  -פרנקפורט דאודר ,תקמ"ב  -עם
דברים שנכתבו בחיי ה"בעל שם טוב"  -חתימות רבי
בנימין וואלף לעוו בעל "שערי תורה"

148. Rav Peninim – Frankfurt an der Oder, 1782
– With Passage Written in the Lifetime of the
Baal Shem Tov – Signatures of Rabbi Binyamin
Wolf Löw Author of Shaarei Torah

ומאירת עינים ,מרבי מאיר תאומים מגיד מישרים בק"ק לעוורטאב

Rav Peninim, comprising three books: Nofet Tzufim
Ume'irat Einayim, by R. Meir Teomim Maggid
of Lubartow and Lviv and posek in Lviv; Tevat
Gome by the author's son, R. Yosef son of R. Meir
Teomim (rabbi of Frankfurt an der Oder, author of
Pri Megadim); Shoshanat HaAmakim by R. Yosef
Teomim. Frankfurt an der Oder, [1782]. Three title
pages.
In Nofet Tzufim Ume'irat Einayim, the author quotes
the letter sent by R. Gershon of Kitov from Eretz Israel
to his brother-in-law the Baal Shem Tov, referring to
them both as amongst the living.
Signature of R. Binyamin Wolf Löw on the final page,
and remnants of his signature on the title page.
R. Binyamin Wolf Löw (1777-1851), author of Shaarei
Torah, rabbi of Amshinov, Vrbové (Hungary) and
other cities. A prominent Torah scholar, he composed
many works on all parts of the Torah, published as
the Shaarei Torah series. He received enthusiastic
approbations by the leading Torah scholars of his
generation, including R. Akiva Eger, the Chatam
Sofer, and others.
[2], 136 leaves (without additional leaf at end of
Shoshanat HaAmakim, added in some copies
only). 20 cm. Fair-good condition. Stains, including
dampstains. Large open tear and several minor tears
to title page, affecting text and border, repaired
with paper and photocopy replacement. Extensive
worming to title page and worming to several other
leaves, affecting text, repaired in part with paper.
Leaves trimmed close to headings in several places.
New binding.
Stefansky Chassidut, no. 532.

ספר רב פנינים ,ובו שלשה ספרים נפתחים :ספר נפת צופים
ומגיד מישרים ומורה הוראה בק"ק לבוב; ספר תיבת גמא מבן
המחבר ,רבי יוסף ב"ר מאיר תאומים (אב"ד פרנקפורט דאודר,
בעל "פרי מגדים"); ספר שושנת העמקים ,מאת רבי יוסף תאומים.
פרנקפורט דאודר[ ,תקמ"ב  .]1782שלושה שערים.
בספר "נופת צופים ומאירת עינים" (דף כט )2/מצטט המחבר את
מכתב רבי גרשון מקיטוב ,שנשלח מהארץ הקדושה מ"החסיד
מוה"ר גרשון נ"י לגיסו המפורסם בעל שם טוב מוה"ר ישראל נ"י,
וז"ל :ואני בבואי לעה"ק ירושלים וראיתי שמבונה בכל טוב ,נפלתי
על אפי ובכיתי ואמרתי ,את ירושלים נחשבת כאלמנה היאך
לבשת בימי אלמנותיך בגדים נאים ,הלואי שראיתי בחורבנך"...
[דברים אלו נכתבו ע"י המחבר רבי מאיר תאומים עוד בחיי
ה"בעל שם טוב" ,ובן המחבר בעל "פרי מגדים" – עורך הספר,
השאירם בהדפסתם עם התארים בברכת החיים ,כפי שנכתבו
ע"י אביו המחבר].
בעמוד האחרון ,חתימת-ידו של רבי בנימין וואלף לעוו" :הק'
ב'[נימין] וואלף בהגאון מ"ו אלעזר נ"י" .בעמוד השער שרידי
חתימה נוספת ממנו.

148a

הגאון רבי בנימין וואלף לעוו (תקל"ז-תרי"א) ,בעל ה"שערי
תורה" ,אב"ד ווערבוי שבהונגריה .בנו של הגאון רבי אלעזר

כתמי רטיבות .קרע חסר גדול ומספר קרעים קטנים בדף השער,

לעוו בעל "מעשה רוקח" (תקי"ח-תקצ"ז) .שימש ברבנות בכמה

עם פגיעה בטקסט ובמסגרת השער ,משוקמים בהדבקת נייר ,עם

ערים בפולין ,בבוהמיה ובהונגריה .גאון מפורסם ,מגדולי דורם

השלמה בצילום .סימני עש רבים בדף השער ,וסימני עש במספר

של בעל ה"חתם סופר" ורבי עקיבא איגר .רבים מגדולי ישראל

דפים נוספים ,עם פגיעות בטקסט ,משוקמים בחלקם בהדבקות

היו תלמידיו ,בהם בעל ה"מחנה חיים" וה"קול אריה" .השאיר

נייר .חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים במספר מקומות .כריכה

אחריו חיבורים בכל מקצועות התורה ,מהם נדפסו סדרת ספריו

חדשה.

המפורסמים "שערי תורה" .את חיבורו הראשון הדפיס בגיל 26

סטפנסקי חסידות ,מס' .532

וקיבל הסכמות נלהבות מגדולי דורו ,רבי עקיבא איגר ,ה"חתם

פתיחה$300 :

סופר" ,מהר"ם בנעט ,ורבי ברוך פרנקל בעל ה"ברוך טעם",
הכותב עליו בהסכמתו..." :ידיו רב לו בשיקול דעתו מענין לענין
בסוגי' הש"ס ופוסקים קדמונים ואחרונים ,כמעט לא הניח בזה
דבר מדבריהם אשר לא הביא בכור עיונו ."...ה"כתב סופר" אמר
עליו בהספדו..." :מרא דש"ס ופוסקים ...ידוע שלא פסק פומי' כל
ימיו מתורה ,שקד לילה ויום אפי' לילי שבתות ויו"ט ,ומעט מזעיר
שנהנה מעניני הגוף".

Opening price: $300

[ ,]2קלו דף (ללא הדף הנוסף ,שנוסף לחלק מן הטפסים בסוף
ספר שושנת העמקים) 20 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים ,בהם

148b

חסידות – עותקים מיוחסים ,חתימות ,הקדשות והגהות
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 .149ספר רגל ישרה (דינוב)  -לבוב ,תרי"ח  -מהדורה
ראשונה  -העותק של רבי יהודה סג"ל רוזנר אב"ד
סקלהייד

 .150סדרי טהרות על מסכת כלים  -ה"גמרא" שחיבר
האדמו"ר מראדזין  -יוזפוב ,תרל"ג  -מהדורה ראשונה
 -חותמת האדמו"ר בן המחבר

ספר רגל ישרה ,ערכים בקבלה על פי סדר הא-ב ,מאת האדמו"ר

ספר סדרי טהרות ,חלק ראשון – מסכת כלים ,מאת האדמו"ר רבי

רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב ,בעל ה"בני יששכר" .לבוב,

גרשון חנוך העניך ליינער אב"ד ראדזין .יוזעפאף ,תרל"ג .1873

[תרי"ח  .]1858מהדורה ראשונה.

מהדורה ראשונה.

בדף השער חותמת של רבי "יהודא סג"ל ראזנער אבדק"ק

הספר "סדרי טהרות" הוא חיבור מקורי ,מקיף וגאוני על מסכת

סעקעליהיד והגליל יע"א" – רבי יהודה סג"ל רוזנר (תרל"ט-תש"ד),

כלים .מאחר ואין תלמוד בבלי וירושלמי למסכת כלים ,ערך

מגדולי רבני הונגריה .כיהן  39שנה ברבנות סקלהייד ובראשות

המחבר כעין "גמרא" למסכת זו .במרכז העמוד מופיעה המשנה,

הישיבה בעיר ,שהייתה אז אחת מהישיבות הגדולות והחשובות

ואחריה ה"גמרא" שהיא ליקוט של כל דברי התלמוד הבבלי

בהונגריה .מאנשי שלומם של אדמו"רי סאטמר .מחבר הספרים

והירושלמי וכל מדרשי חז"ל השייכים לאותה משנה .סביב

"אמרי יהודה" ,שו"ת וחידושים על התורה .נספה בשואה עם

הטקסט של המשנה וה"גמרא" נדפסו שני פירושים מאת המחבר

משפחתו ,הי"ד.

העורך ,פירוש ארוך ופירוש קצר .הפירוש הארוך הוא משא ומתן

הגהות קצרות ורישומים בכתב-יד (חלקם בעיפרון) במספר דפים.

בשיטות ראשונים ואחרונים השייכים לנושא הנידון ,והפירוש

מז ]5[ ,דף 24 .ס"מ .נייר ירקרק (בחלקו) .מצב טוב-בינוני .כתמים,

הקצר הוא פירוש מילולי ומתומצת .החיבור נערך ונסדר בסגנון

בהם כתמי רטיבות .קרעים קטנים בשולי דף השער ,עם שיקום

דומה לגמרא ,כשלאחר כל משנה מופיעה המילה "גמ'" ,ואף

בהדבקת נייר .סימני עש קלים ,עם פגיעות בטקסט .חותמות.

הטקסט נדפס בצורה טיפוגרפית זהה למסכתות התלמוד [גוף

רישומים בכתב-יד .כריכה חדשה.

החיבור נדפס במרכז העמוד באותיות מרובעות ,ומשני הצדדים

סטפנסקי חסידות ,מס' .534

ביאור קצר כעין "רש"י" וביאור מורחב כעין "תוספות" – ב"כתב

פתיחה$500 :

רש"י" ,עם "עין משפט" ו"מסורת הש"ס" בשוליים] .דבר זה עורר
בשעתו פולמוס גדול .כמה מרבני וילנא פרסמו התנגדות פומבית
נגד החיבור ,מהטעם הבא :מאחר והחיבור דומה מאד לגמרא,

149

149. Regel Yeshara (Dinov) – Lviv, 1858 – First Edition – Copy of R. Yehuda Segal Rosner Rabbi of
Sekelhid
Brief handwritten glosses and inscriptions (some in
pencil) on several leaves.
47, [5] leaves. 24 cm. Printed (partially) on greenish
paper. Good-fair condition. Stains, including
dampstains. Minor marginal tears to title page,
repaired with paper. Minor worming, affecting text.
Stamps. Handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 534.
Opening price: $500

Regel Yeshara, kabbalistic entries in alphabetical
order, by Rebbe Tzvi Elimelech Shapiro of Dinov,
author of Bnei Yissaschar. [Lviv, 1858]. First edition.
Stamp on the title page of R. Yehuda Segal Rosner
Rabbi of Sekelhid (Székelyhíd, Săcueni; 1870-1944),
a leading Hungarian rabbi. Served as dean of
the Sekelhid yeshiva, one of the largest and most
prominent Hungarian yeshivot. Perished in the
Holocaust.

קיים חשש שברבות הימים ייחשב כחלק מהתלמוד .מאידך,
החיבור זכה להסכמותיהם של רבים מגדולי הדור .בעקבות
ההתנגדות נדפסה בראש כל עמוד של החלק השני הכותרת
"ספר סדרי טהרות" ,ובתחתית העמודים נדפסה הערה כי החיבור
"מלוקט מדברי התנאים והאמוראים ז"ל" (ראה על כך הרחבה
בקטלוג קדם ,מכירה  ,70במסגרת ליד פריט .)165
חלק מנוסח דף השער בדיו אדומה.
בדף השער חותמות של בן המחבר ,רבי מרדכי יוסף אלעזר
ליינער ,האדמו"ר מראדזין.
[ 544-543 ,540 ,]10עמ' .ללא דף המפה 37.5 .ס"מ .מצב טוב-
בינוני .כתמים .בלאי קל .קרעים במספר דפים .קרעים חסרים
בדף השער ובדף שאחריו ,משוקמים בהדבקות נייר .הדבקת נייר
לחיזוק בשוליים הפנימיים של דף השער ,עם פגיעה במסגרת
השער .קרעים חסרים בשולי הדפים פד ,צד ,עם פגיעה קלה
בטקסט (אחד הקרעים שוקם בהדבקת נייר) .חותמות ורישומים
בכתב-יד .כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .434

פתיחה$300 :
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-  תרט"ז, לבוב- ) ספר תפלה למשה (סאמבור.151
 חותמות האדמו"ר רבי משה האגר- מהדורה ראשונה
ויז'ניץ-משאץ
 מאת, דרושים על התורה בדרך החסידות,ספר תפלה למשה
.1856 ] [תרט"ז, לבוב.האדמו"ר רבי משה אייכנשטיין מסאמבור
.מהדורה ראשונה
,)1765-1840 ת"ר- האדמו"ר רבי משה מסאמבור (תקכ"ה,המחבר
 תלמידם של החוזה.בן רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין מספרין
 רבי מנחם מנדל מרימנוב ורבי משה, המגיד מקוז'ניץ,מלובלין
 האדמו"ר רבי צבי הירש, ותלמיד מובהק של אחיו,מפשוורסק
 האדמו"ר רבי יהודה צבי אייכנשטיין אב"ד, בנו.מזידיטשוב
." בעל "דעת קדושים,ראזדיל
בדף המגן האחורי חותמות "משה האגער בהרה"צ מוה"ר ברוך
זצלה"ה סוטשאווא בוקאווינא" – האדמו"ר רבי משה הגר משאץ
 בן האדמו"ר רבי ברוך הגר – האדמו"ר השני,)תרפ"ט-(תרכ"ג
 רבי משה היה האדמו"ר הראשון בשושלת חסידות.מוויז'ניץ
 אך, אחריו כיהן בנו רבי חיים כאדמו"ר בשאץ.ויז'ניץ-שאץ
 בשנת תשל"א חידש.השושלת נפסקה במלחמת העולם השניה
 כשהכתיר,ויז'ניץ את החסידות-האדמו"ר רבי אליעזר הגר מסרט
.ויז'ניץ-את אחיינו רבי מנחם דוד הגר לכהן כאדמו"ר משאץ
 בהם כתמי רטיבות, כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ23 . לג דף,]5[
 עם פגיעה קלה, קרעים בדף השער. קמטים ובלאי קל.קשים
 קרעים קטנים.במסגרת השער ובטקסט מצדו השני של הדף
 חיתוך דף השער עם פגיעה במסגרת השער.בשולי מספר דפים
. כריכה חדשה.יד- רישומים בכתב. חותמות.ובטקסט מצדו השני
.638 ' מס,סטפנסקי חסידות

$300 :פתיחה

 הקדשות והגהות, חתימות,חסידות – עותקים מיוחסים
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150. Sidrei Taharot on Tractate Kelim – The
"Talmud" Compiled by the Rebbe of Radzin
– Józefów, 1873 – First Edition – Stamp of the
Author's Son
Sidrei Taharot, Part I – 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.
Title page printed in red and black.
Stamp of the author's son, Rebbe Mordechai Yosef
Elazar Leiner of Radzin, on the title page.
[10], 540, 543-544 pages. Without map. 37.5 cm.
Good-fair condition. Stains. Minor wear. Tears to
several leaves. Open tears to title page and following
leaf, repaired with paper. Inner margin of title page

150

reinforced with paper, affecting border. Marginal
open tears to leaves 84 and 94, slightly affecting
text (one tear repaired with paper). Stamps and
handwritten inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 434.
Opening price: $300

 .152ספר תורת הבית הארוך  -וינה ,תקע"א
 העותק של האדמו"ר רבי אהרן משהלייפער מז'לין-לאנצוט ושל חתנו האדמו"ר
רבי יעקב ישכר בער רוזנבוים מסלוטפינא
ספר תורת הבית הארוך ,מאת רבינו שלמה בן
אדרת – הרשב"א ,עם משמרת הבית להרשב"א ועם
בדק הבית מאת רבינו אהרן הלוי – הרא"ה .וינה,
[תקע"א .]1811
העותק של האדמו"ר רבי אהרן משה לייפער מז'לין-
לאנצוט ,בנו של האדמו"ר רבי מרדכי מנדבורנה.
בדף המגן האחורי רישום בעלות של אחד מצאצאיו
הכותב שהספר היה שייך לו" :זה הרשב"א נדפס
בשנת תקע"א לפ"ק ,והוא בירושה מכ"ק א"ז
הגאוה"ק מרן רא"ם [=רבי אהרן משה] זצלל"ה זי"ע
אבד"ק זאלין יצ"ו מ"כ [=מנוחתו כבוד] בלאנצוט
יצ"ו".
בדף המגן הקדמי ,וכן בדף השער ובמספר דפים
נוספים ,חתימות האדמו"ר רבי יעקב ישכר בער
רוזנבוים מסלוטפינא (נכד האדמו"ר רבי מרדכי
מנדבורנה ,וחתן דודו האדמו"ר רבי אהרן משה
מז'לין-לאנצוט)" :זה הספר שייך ליד הצעיר יעקב

151

ישכר בער ראזינבום בהרב הצדיק הקדוש המפורסים
מוהר"ר מאיר זצללה"ה זי"ע [מקרטשניף]".

– 151. Tefillah LeMoshe (Sambor) – Lviv, 1856 – First Edition
Stamps of Rebbe Moshe Hager of Shotz-Vizhnitz
Tefillah LeMoshe, Chassidic homiletics on the Torah portions, by Rebbe
Moshe Eichenstein of Sambor. Lviv, 1856. First edition.
The author, Rebbe Moshe of Sambor (1765-1840), was the disciple of
the Chozeh of Lublin, the Maggid of Kozhnitz, and other prominent
Chassidic leaders.
Stamps of Rebbe Moshe Hager of Suceava (Shotz), Bukovina on the back
endpaper – Rebbe Moshe Hager of Shotz (1863-1929), son of Rebbe Baruch
Hager, second rebbe of Vizhnitz.
[5], 33 leaves. 23 cm. Good-fair condition. Stains, including significant
dampstains. Creases and minor wear. Tears to title page, slightly
affecting border and text on verso. Minor marginal tears to several
leaves. Title page trimmed with damage to border and text on verso.
Stamps. Handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 638.
Opening price: $300
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בדף המגן הקדמי רישום בכתב-יד" :מרדכי לייפער
אבד"ק נאדברנא יע"א" .כפי הנראה ,זו העתקת
חתימה בכתב-יד אחד מנכדיו של האדמו"ר רבי

152a

מרדכי מנדבורנה ,ולא חתימת ידו.
האדמו"ר רבי אהרן משה לייפער מז'לין-לאנצוט (נפטר תרפ"ו ,אנצ' לחסידות ,א' ,עמ' קצו-קצז) ,בן האדמו"ר רבי
מרדכי (רבי מרדכל'ה) מנדבורנה .משנת תרנ"ה מילא את מקום אביו באדמו"רות בעיר ז'לין .בשנת תרע"ב התיישב
בלאנצוט ,והמונים שיחרו לפתחו (כך מסופר בספר "לאנצוט – חייה וחורבנה של קהילה יהודית" ,עמ'  .65אך בספר
"אספקלריה המאירה" ,ב ,עמ' תרי ,מספר הרב מרדכי גרליץ ,שכבר בחיי אביו התמנה רבי אהרן משה לרבנות
העיר ז'לין ,אך התפטר מהרבנות לאור בקשת אביו ,כדי שלא יתפרסם בכח תורתו ,ועל פי בקשת אביו הוא עבר
להתגורר בלאנצוט עוד בחייו) .מרבית שעות היום עסק בתורה ובתפלה כשהוא מעוטר בטלית ותפילין .היה צם
משבת לשבת .התפרסם כבעל מופת ופועל ישועות ,בפרט בריפוי חולים.
האדמו"ר רבי יעקב ישכר בער רוזנבוים (נספה בשואה ,אנצ' לחסידות ,ב' ,עמ' שח-שט) ,היה בנו של האדמו"ר רבי
מאיר לייפער-רוזנבוים מקרטשניף (מבניו של האדמו"ר רבי 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 דפי הספר .קרעים בדף השער .סימני עש בחלק
מהדפים .כריכה ישנה ,פגומה.

פתיחה$2000 :

 .153ספר הפליאה  -ספר סגולה
 פרמישלה ,תרמ"ד  -העותק שלהאדמו"ר מקאלושיק
ספר

הפליאה

–

ספר

הקנה,

עניני

קבלה ,מאת רבי אביגדור קרא מפראג.
פרזעמישל (פרמישלה) ,תרמ"ד .1883
לפי המסורת החסידית ,ישנה סגולה
גדולה בהחזקת ספר זה בבית .המקור
לכך הוא ההסכמות במהדורה שלפנינו.

152b

152. Torat HaBayit HaAroch – Vienna, 1811 – Copy of Rebbe Aharon
Moshe Leifer of Zolynia-Lantzut and of His Son-in-Law Rebbe Yaakov
Yissachar Ber Rosenbaum of Slotfina
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 Aharon Moshe Leifer of Zolynia-Lantzut, son of Rebbe Mordechai
of Nadvorna, as attested in the ownership inscription written by one of his
descendants.
Signatures of Rebbe Yaakov Yissachar Ber Rosenbaum of Slotfina (grandson of
Rebbe Mordechai of Nadvorna, son-in-law of his uncle Rebbe Aharon Moshe
of Zolynia-Lantzut) on the front endpaper, title page and several other leaves.
Rebbe Aharon Moshe Leifer of Zolynia-Lantzut (d. 1926), son of Rebbe Mordechai
(R. Mordchele) of Nadvorna. 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

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".

מעניינת

במיוחד

היא

הסכמתו של האדמו"ר הקדוש רבי אורי
הכהן מסאמבור ,הכותב בענווה רבה:
"...ואע"פ שאיני מבין שום דבר מספר
הקדוש ,כדאי הוא ליקח ספר הפליאה
לראות אותיות הקדושים מספר הלז...
להאיר עינינו בתורתו הק' ,להבין עכ"פ
מקצת מן הספר הלז".

153

בדף השער ובדפים נוספים חותמות "הרב יעקב שמעון ,אפאטשנע" .האדמו"ר רבי יעקב שמעון פדובה
מקאלושיק (נפטר תש"א) ,בן רבי ישראל אהרן מאופוטשנא וחתן רבי אליעזר מראדויל ,כיהן כאדמו"ר
בקאלושיק הסמוכה ללודז' ,עוד בחיי אביו .שלח את רוב ילדיו לכפר חסידים בשנת תרפ"ה .אחד מבניו
נרצח בשואה.
[ ,]4נו ,נח-עד ,]1[ ,עה-פה; עד ]4[ ,דף .דף נז מספירת הדפים הראשונה נכרך שלא במקומו בין דפים עד
ו-עה 25.5 .ס"מ .נייר יבש .מצב כללי טוב .סימני עש קלים .קרע קטן באחד מן הדפים ,עם פגיעה בטקסט
(והשלמות בשוליים בכתב-יד) .קרעים בדף נז מהספירה הראשונה ,ללא חיסרון בטקסט .משני צדי דף סב
מהספירה השניה ,בפינה התחתונה ,הודבקו פיסות נייר המכסות חלק מהטקסט ,עם השלמה של הטקסט
בכתב-יד .כריכת עור חדשה.

פתיחה$300 :

חסידות – עותקים מיוחסים ,חתימות ,הקדשות והגהות
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154. Zeh Yenachamenu – Amsterdam, 1712 –
Copy of Rebbe Yoel of Satmar – With a Kvittel
Inscription

153. Sefer HaPeliah – Segulah Book – Przemyśl,
1883 – Copy of the Rebbe of Kaloshik
Sefer HaPeliah – Sefer HaKaneh, kabbalah, by R.
Avigdor Kara of Prague. Przemyśl, 1883.
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. Yaakov Shimon, Opotchna" on the title
page and other leaves. Rebbe Yaakov Shimon Padova
of Kaloshik (d. 1941), son of R. Yisrael Aharon of
Opotchna and son-in-law of R. Eliezer of Radvil,
served as rebbe in Kaloshik near Lodz, already in his
father's lifetime. He sent most of his children to Kfar
Chassidim in 1925. One of his sons perished in the
Holocaust.
[4], 56, 58-74, [1], 75-85; 74, [4] leaves. Leaf 57 of first
sequence bound out of place, between 74 and 75.
25.5 cm. Dry paper. Overall good condition. Minor
worming. Small tear to one leaf, affecting text (with
handwritten replacement of missing text in margin).
Tear to leaf 57 of first sequence, without loss to text.
Pieces of paper pasted to bottom corner of leaf 62 of
second sequence (on both sides), with handwritten
text replacement. New leather binding.

Zeh Yenachamenu, Midrash Mechilta, with
commentaries by R. Moshe Frankfurt. Amsterdam,
[1712]. First edition. Approbations by R. Shlomo
Ayllon Rabbi of Amsterdam, the Maharshashach
Rabbi of Frankfurt am Main and R. Yehuda Mehler
of Bingen.
This copy comes from the library of Rebbe Yoel
Teitelbaum of Satmar. The flyleaf bears a dedication
dated 1964, by R. Chaim Schneebalg of Jerusalem,
who gave this book to the rebbe, and inscribed his
name and the name of his mother (as a kvittel):
"Cheshvan 1964. A gift to the rebbe, from his
servant Chaim son of Sarah Bobtze, for spiritual
and material salvation".
[1], 64 leaves (lacking 2 leaves following title page,
continuation of foreword and approbations). 32 cm.
Good-fair condition. Stains and wear. Large open
tears to title page and open tears to several leaves at
end, repaired with paper. Stamps. New binding.
Opening price: $1000

154a

" עם רישום "קוויטל-  העותק של האדמו"ר רבי יואל מסאטמר-  תע"ב, אמשטרדם-  ספר זה ינחמנו.154

Opening price: $300

 הסכמות רבי שלמה. מהדורה ראשונה.]1712  [תע"ב, אמשטרדם. עם פירושי רבי משה פרנקפורט, מדרש המכילתא,ספר זה ינחמנו
. מהרשש"ך אב"ד ורנקפורט [פרנקפורט דמיין] ורבי יודא מילר מבינגא,אאיליון אב"ד אמשטרדם
 בדף שלפני השער הקדשה משנת תשכ"ה של הרה"ח רבי חיים שנעבלג.עותק זה הגיע מספריית האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר
 מתנה נתונה להוד כ"ק מרן אדמוה"ק. חשון תשכ"ה. "ב"ה:)" שהעניק את הספר לאדמו"ר ורשם את שמו ושם אמו (כ"קוויטל,מירושלים
.] מעבדו חיים בן שרה באבצא לישועה בנו"ג" [בנפש וגוף,שליט"א
 קרעים חסרים גדולים בדף השער. כתמים ובלאי.בינוני- מצב טוב. ס"מ32 .) המשך ההקדמה והסכמות, דף לאחר השער2  סד דף (חסר,]1[
. כריכה חדשה. חותמות. שוקמו בהדבקת נייר,וקרעים חסרים במספר דפים בסוף

$1000 :פתיחה

154b
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על הקדושה שבחפצי הצדיקים במשנתו של האדמו"ר רבי יואל מסאטמר

 בנו הצעיר של האדמו"ר רבי,)תשל"ט-האדמו"ר הקדוש רבי יואל טייטלבוים מסאטמר (תרמ"ז

במקומות רבים בכתביו מבאר האדמו"ר רבי יואל מסאטמר את השפעת הקדושה שיש ברכושו של

 ונכדו של האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה בעל,)תרס"ד-חנניה יו"ט ליפא בעל ה"קדושת יו"ט" (תקצ"ו

 כשהוא," וזאת משום ש"כח הפועל בנפעל, ומאידך את האיסור ליהנות מממונם של רשעים,צדיק

. שכיהנו כרבני סיגט והיו ממנהיגי היהדות החסידית באזור מרמרוש,)תרמ"ג-ה"ייטב לב" (תקס"ח

.מזהיר שלא ליהנות מתקציבי המדינה הציונית וכדומה

 בגיל צעיר. בקדושתו ובטהרתו הנפלאה, בחריפותו ובגאונותו,נודע מנעוריו כאחד מגדולי דורו

במספר מקומות בספרו "דברי יואל" על התורה כותב האדמו"ר על המעלה העצומה שיש בממונו

קראלי (על מקומו של
ָ  בשנת תרפ"ה עבר לכהן ברבנות העיר.נתמנה לכהן ברבנות העיר אורשיווא

 על פי. שכן ניצוצות הקדושה אינם כבים ממנו, וכי יש בכחו להשפיע קדושה לדורות,של הצדיק

 בכל. ובשנת תרצ"ד עבר לכהן ברבנות העיר סאטמר,)רבי שאול בראך שעבר לכהן ברבנות קאשוי

זאת הוא מבאר את סירובו של אברהם אבינו ליהנות מרכוש סדום ואת פגישתו עם מלכי צדק

 עמד בראש היהדות האורתודוקסית הנאמנה.ערי רבנותו ניהל ישיבה גדולה ועדת חסידים גדולה

 שנהנו מרכושו בימי, האדמו"ר מסביר על פי זאת גם את השפעת יוסף על המצרים.מלך שלם

 לאחר. מעמודי התווך של עולם התורה בדור שלאחר השואה.מתפשרת באזור מרמרוש-והבלתי

וממון של צדיקים מסוגל להשפיע חיות דקדושה וחיות..." :"הרעב וקיבלו ממנו "חיות דקדושה

הצלתו מהשואה הגיע לארה"ב וכונן בה את קהילת חסידי סאטמר – העדה החסידית הגדולה

 על "בחינת הקדושה" הטמונה בממונם של צדיקים.) עמ' לג, שמות," (דברי יואל...דעולם הבא

. וממנהיגי היהדות החרדית בארה"ב וברחבי העולם, נשיא "העדה החרדית" בירושלים.בעולם

 מפני שיש בו חלק מבחינת נפשם... "צדיקים חביב עליהם ממונם: הוא כותב,""משורש נפשם

, ספרי "דברי יואל" עה"ת," שו"ת "דברי יואל," "ויואל משה:מחיבוריו יצאו לאור עשרות ספרים

.) עמ' צב, ויצא," (דברי יואל... מפני שאין פושטין ידם בגזל...ושורש נשמתם

.ועוד

The Holiness of Items of Tzaddikim – In the Teachings of Rebbe Yoel of
Satmar
In his writings, Rebbe Yoel of Satmar repeatedly relates to the holiness contained
in the possessions of a Tzaddik; and conversely to the prohibition of benefitting
from the money of the wicked, warning not to accept funding from the Zionist
state and the like.
In several places in his book Divrei Yoel on the Torah, the Rebbe describes the
tremendous virtue of the belongings of the Tzaddik, which have the power to
endow holiness for generations, since the "sparks of holiness" endure in them.
Based on this concept, the Rebbe explains Yosef's influence on the Egyptians,
who were sustained from his produce during the famine and drew from it
"spiritual vibrancy": "…the property of Tzaddikim has the power to impart
spiritual vibrancy…" (Divrei Yoel, Shemot, p. 33). Regarding the "aspect of
holiness" contained in the belongings of Tzaddikim from "the root of their soul",
he writes: "The possessions of Tzaddikim are precious to them… since they
contain an aspect of the root of their soul… as they are particular not to steal…"
(Divrei Yoel, Vayetze, p. 92).

Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar (1887-1979) was the youngest son of Rebbe
Chananya Yom Tov Lipa, the Kedushat Yom Tov (1836-1904), and grandson of
Rebbe Yekutiel Yehuda, the Yitav Lev (1808-1883), who both served as rabbis
of Sighet (Sighetu Marmației) and were leaders of Chassidic Jewry in the
Maramureș region.
He was renowned from his youth as a leading Torah scholar of his generation,
for his perspicacity and intellectual capacities, as well as for his holiness and
outstanding purity. At a young age, he was appointed rabbi of Irshava. In 1925,
he was appointed rabbi of Karaly (Carei; in place of R. Shaul Brach who went to
serve as rabbi of Kashoi), and in 1934, of Satmar (Satu Mare). In all the places he
served as rabbi, he also maintained a large yeshiva and Chassidic court. He stood
at the helm of the faithful, uncompromising Orthodox Jewry in the Maramureș
region. He was one of the founding pillars of the Torah world in the generation
following the Holocaust. After surviving the Holocaust, he emigrated to the
United States, where he established the Satmar Chassidic community – the
largest Chassidic community in the world. He served as president of the Eda
HaCharedit in Jerusalem, and as leader of Orthodox Jewry in the United States
and throughout the world. His writings were published in dozens of books:
VaYoel Moshe, Responsa Divrei Yoel, Divrei Yoel on the Torah and more.

 הקדשות והגהות, חתימות,חסידות – עותקים מיוחסים

133

155b

155. Responsa Yad Ramah – Grosswardein, 1939 – Copy of Rebbe Yoel of Satmar

155a

 .155שו"ת יד רמה  -גרוסוורדיין ,ת"ש  -העותק של האדמו"ר רבי
יואל מסאטמר
שו"ת יד רמה ,על ד' חלקי השו"ע וחידושי סוגיות ,שני חלקים ,מאת רבי משה
צבי פוקס אב"ד גרוסוורדיין .אוראדיה (גרוסוורדיין) ,ת"ש [ .]1939מהדורה

Responsa Yad Rama – responsa on the four parts of Shulchan Aruch and novellae on Talmudic
topics, two parts, by R. Moshe Tzvi Fuchs Rabbi of Grosswardein (Oradea). Grosswardein, 1939.
First edition. Two parts in one volume.
This book was given to Rebbe Yoel Teitelbaum, rabbi of Satmar, on Purim 1940 as Mishloach Manot
by one of his Chassidim, a disciple of the author (who passed away in 1911). The flyleaf bears a
dedication in square script: "In the honor of the great rabbi of Satu Mare. I hereby send the book
Yad Ramah, composed by my first teacher, as Mishloach Manot. Satu Mare, 15th Adar II, 1940.
Yehoshua David Schwartz".
[8], 114 leaves; [2], 3-100 leaves. 33 cm. Dry paper. Overall good condition. Stains and tears. New
leather binding.
Opening price: $1000
 .156שו"ת מנחת יצחק  -הקדשת המחבר רבי יצחק יעקב ווייס אל האדמו"ר רבי יואל מסאטמר
ספר שאלות ותשובות מנחת יצחק ,חלק שלישי ,מאת הגאון רבי יצחק יעקב ווייס אב"ד מנצ'סטר וגאב"ד "העדה החרדית"

ראשונה .שני החלקים בכרך אחד.

בירושלים .לונדון ,תשכ"ב [.]1962

ספר זה ניתן בפורים ת"ש כ"משלוח מנות" להאדמו"ר רבי יואל טייטלבוים אב"ד

העותק של האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר .בדף שלפני דף השער הקדשה בכתב-ידו וחתימתו של המחבר ,החותם

סאטמר ,מאת אחד מחסידיו ,שלמד בעבר אצל המחבר [שנפטר בשנת תרע"א].

את שמו עם שם אמו כ"קוויטל"" :ותהי נא מנחתי מנחת (יצחק) עני לרצון לכ"ק מרן הגה"ק צי"ע רשכבה"ג [צדיק יסוד

בדף שלפני השער מופיעה הקדשה בכתיבה מרובעת" :לכבוד הרב הג' אבדק"ק

עולם ,רבן של כל בני הגולה] וכו' ,אור ישראל וקדושו ע"ה פה"ח אדמו"ר כקש"ת מוהר"י [עמוד הימיני פטיש החזק אדונינו

סאטו-מארע .הספר 'יד רמ"ה' ,חיבור מורי ורבי הראשון ,הנני שולח בתור

מורינו ורבינו כבוד קדושת שם תפארתו ,מורינו הרב רבי יואל] טייטעלבוים שליט"א אבד"ק סאטמאר יצ"ו .יצחק יעקב בן

'משלוח מנות' .סאטו-מארע ,ט"ו אדר שני ת"ש לפ"ק .יהושע דוד שווארץ".

יוכבד באבטשי ווייס – המחבר".

[ ,]8קיד דף; [ ,]2ג-ק דף 33 .ס"מ .נייר יבש .מצב כללי טוב .כתמים וקרעים.

המחבר ,הגאון הנודע רבי יצחק יעקב ווייס (תרס"ב-תשמ"ט) ,מגדולי הפוסקים בדור האחרון ,בעל שו"ת "מנחת יצחק"

כריכת עור חדשה.

(עשרה חלקים) .רב בקהילות גרוסוורדיין ומנצ'סטר (אנגליה) .בשנת תש"ל נקרא ע"י האדמו"ר מסאטמר לכהן כראב"ד

פתיחה$1000 :

"העדה החרדית" בירושלים .לאחר פטירת האדמו"ר מסאטמר בשנת תשל"ט נתמנה על מקומו כרב ואב"ד (גאב"ד) "העדה
החרדית".
[ ,]5ב-רפ עמ' 36.5 .ס"מ .שוליים רחבים .מצב טוב מאוד .מעט כתמים בקצות הדפים .חותמת .כריכת עור חדשה.

פתיחה$1000 :
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156. Responsa Minchat Yitzchak – Dedication by the Author Rabbi Yitzchak Yaakov Weiss,
to Rebbe Yoel of Satmar

157

157. Mekor Chaim by Rabbi Shmuel Vital – First Edition –
Copy Studied In-Depth by Rebbe Yoel of Satmar
Mekor Chaim, year-round homiletics, by the kabbalist R. Shmuel
Vital of Damascus, son and disciple of R. Chaim Vital. Livorno,
[1792]. First edition.
Copy studied by Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar. A letter from
R. Menachem Mendel Greenberg, attendant of the rebbe, is
pasted to the endpaper (of the new binding), testifying that he
lent the book "to the rebbe of Satmar in 1959, and he cherished
it greatly and studied it in great depth". The title page bears
stamps of R. "Mendel Greenberg".
[2], 86 leaves. 28 cm. Fair condition. Many dark stains. Worming
and tears, affecting text. Many paper repairs. Stamp. New
binding.
Opening price: $1500
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Responsa Minchat Yitzchak, part III, by R. Yitzchak Yaakov Weiss, Head of the Manchester Beit Din
and of the Eda HaCharedit in Jerusalem. London, 1962.
Copy of Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar. The flyleaf bears a dedication handwritten and signed
by the author, who signed his name with that of his mother, as a kvittel: "And may my offering,
the offering of the poor, find favor before the great Tzaddik, rabbi of the entire diaspora… R. Y.
Teitelbaum, rabbi of Satmar. Yitzchak Yaakov son of Yocheved Babtshe Weiss – the author".
The author, R. Yitzchak Yaakov Weiss (1902-1989), a leading Halachic authority in the past generation,
author of Responsa Minchat Yitzchak, ten parts. He succeeded Rebbe Yoel of Satmar in 1979 as rabbi
(and head) of the Eda HaCharedit.
[5], 2-280 pages. 36.5 cm. Wide margins. Very good condition. A few stains to leaf edges. Stamp. New
leather binding.
Opening price: $1000
 העותק בו למד האדמו"ר רבי יואל-  מהדורה ראשונה-  ספר מקור חיים לרבי שמואל ויטאל.157
"מסאטמר "בעיון רב
 בנו ותלמידו של רבי חיים,) מאת המקובל רבי שמואל ויטאל מדמשק (מהרש"ו, דרושים למועדים וזמנים,ספר מקור חיים
. מהדורה ראשונה.]1792  [תקנ"ב, ליוורנו.)ויטאל (מהרח"ו
 בדף הבטנה (של הכריכה החדשה) מודבק מכתב אישור מאת.העותק בו למד האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר
 המעיד כי השאיל את הספר "לכ"ק אדמו"ר מסטמר זי"ע בשנת, ה"משמש בקודש" של האדמו"ר,רבי מנחם מנדל גרינברג
. בשער הספר חותמות בעלות של רבי "מענדל גרינבערג" הנ"ל." ומאד חבבו ולמד בו בעיון רב,תשי"ט
. שיקומים רבים בהדבקות נייר. עם פגיעות בטקסט, סימני עש וקרעים. כתמים כהים רבים. מצב בינוני. ס"מ28 . פו דף,]2[
. כריכה חדשה.חותמת
 למעשה נדפס הספר בשנת תקנ"ב ויש לחשב את שם ההויה במלואו. כלומר תקל"א,"'בשער מצוין פרט השנה "קויתי ה
. מאחר שבית דפוסם של רבי יעקב נוניס ואיס ורפאל מילדולה החל לפעול בסביבות שנת תק"ן,)26-(כלומר האות ה' נמנית כ

$1500 :פתיחה

 .158ספר הזוהר  -בראשית  -סלאוויטא ,תקס"ט -
העותק של האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים
מסיגט ,בן ה"עצי חיים" וחתנו של האדמו"ר רבי יואל
מסאטמר

158. Zohar – Bereshit – Slavita, 1809 – Copy of
Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum of Sighet,
Son of the Atzei Chaim and Son-in-Law of
Rebbe Yoel of Satmar

ספר הזוהר ,חלק ראשון – בראשית .סלאוויטא[ ,תקס"ט .]1809

Zohar, Part I – Bereshit. Slavita: Dov Ber son of Israel
Segal and Dov Ber son of Pesach, [1809].
Copy of Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum of Sighet,
with his stamps on the endpapers and title page.
Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum (1912-1944), son
of the Atzei Chaim of Sighet and his successor as
rabbi and rebbe of Sighet. Son-in-law of his uncle
Rebbe Yoel Teitelbaum (later rabbi of Satmar).
Perished together with his community in Auschwitz
in 1944.
Handwritten ownership inscriptions and other
stamps on endpapers and title page.
[3], 253, 253-256, [8] leaves. Approx. 20 cm. Bluish
paper. Fair-good condition. Stains, including
dampstains. Wear. Tears to upper margins of many
leaves, not affecting text. Tears to several leaves,
slightly affecting text on one leaf. Minor worming,
slightly affecting text. Stamps. New leather binding.

[ ,]3רנג ,רנג-רנו ]8[ ,דף 20 .ס"מ בקירוב .נייר כחלחל .מצב

Opening price: $1000

דפוס דוב בער בן ישראל סג"ל ודוב בער בן פסח.
העותק של האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגט.
חותמות בדפי המגן ובדף השער" :יקותיאל יהודה טייטעלבוים
מ .סיגעט"
האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים (תרע"ב-תש"ד) ,בן
האדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגט בעל "עצי חיים".
בעת פטירת ה"עצי חיים" היה רבי יקותיאל יהודה נער כבן
ארבעה עשר והוא הוכתר באופן רשמי לאדמו"ר ואב"ד סיגט
(כשבתחילה ניהל בפועל את ענייני הרבנות הדומ"ץ רבי יקותיאל
יהודה גרוס) .עם זאת ,חלק מחסידי סיגט קיבלו עליהם כאדמו"ר
את דודו – אחיו של ה"עצי חיים" ,האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים
(לימים אב"ד סאטמר) .בהגיעו לפרקו נשא את בת דודו רבי יואל
(שנפטרה כשנה לאחר נישואיהם) .הוא כיהן כאדמו"ר ואב"ד
סיגט עד השואה .בתקופת המלחמה הסתיר פליטים יהודים
ולאחר הלשנה נאסר ועונה בעינויים קשים .בקיץ תש"ד הובל עם
קהילתו לאושוויץ ,שם נעקד על קידוש השם.
רישומי בעלות בכתב-יד וחותמות נוספות בדפי המגן ובדף השער.
בינוני-טוב .כתמים ,בהם כתמי רטיבות .בלאי .קרעים בשוליים
העליונים של דפים רבים ,ללא פגיעה בטקסט .קרעים במספר
דפים ,עם פגיעה קלה בטקסט באחד הדפים .סימני עש קלים ,עם
פגיעות קלות בטקסט .חותמות .כריכת עור חדשה.

פתיחה$1000 :
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Chabad – Books

ספרי חסידות חב"ד

 .159ספר ליקוטי אמרים תניא  -זולקווא ,תקנ"ט  -מהדורה ראשונה של "אגרת התשובה" מהדורה קמא  -חתימת
המקובל רבי יצחק שלמה זילברמן ,ממנחילי מורשת הגר"א
ספר ליקוטי אמרים – תניא ,מאת רבי שניאור זלמן מלאדי –

זצוקללה"ה אבד"ק זאלקווא והגליל ,הייתי שם בעת ניתן מהודו

האדמו"ר הזקן .זולקווא[ ,תקנ"ט .]1798

הסכמה על ס' התניא אשר נדפס אז בק"ק זאלקווא ,בהיותו חי

בשער הספר" :תניא והוא ספר ליקוטי אמרים ...והוספנו בו נופך...

אותו צדיק תמים הגאון האמיתי הקדוש הנ"ל המחבר ס' התניא,

מהגאון ...הרב המחבר נר"ו ,והוא לבאר מהות התשובה וענינה,

כי נשא תהלתו למשגב מאד".

והוא חלק שלישי אשר לא היה בראשוני' הנדפס בסלאוויטא"...

ההסכמה השניה נתנה מאת רבי יצחק הלוי מלבוב אב"ד

[המילה "בסלאוויטא" מודגשת בשער].

קראקא ,מגדולי המתנגדים לחסידות .רבי יצחק הלוי היה

מהדורה זו היא הדפסה שניה של ספר התניא בחיי המחבר,

מראשי החותמים על חרם נגד החסידים בקראקא בשנת תקמ"ו,

שנדפסה מחוץ לגבולות רוסיה ,כנראה ללא ידיעת המחבר.

ובהוראתו נשרף ספר צוואת הריב"ש (חסידים ומתנגדים ,מרדכי

במהדורה זו נדפסו לראשונה בסוף הספר פרקי "אגרת התשובה"

וילנסקי ,א' עמ'  ;139ב' ,עמ'  ,)135ואילו בספר זה יצא מגדרו

– מהדורה קמא (בשקלוב תקס"ו הדפיס המחבר את "אגרת

בהסכמתו ,והוא מפליג בשבח המחבר וספרו ,ואלו דבריו..." :ראו

התשובה" מהדורה בתרא).

דבר ה' ...דברים נפלאים אשר יצאו מפי עיר וקדיש ,מלין לצד

למעשה ,זו הפעם הראשונה שניתן לספר השם "תניא" ,שלאחר

עילאה ימלל ,יהב חכמה לחכימין ,הפליא עצה הגדיל תושיה...

מכן נתקבע בפי כל .במהדורה הראשונה נקרא הספר "ליקוטי

בכרך הגדול והנורא הזה ,ס' לקוטי אמרים אשר פי השם יקבנו

אמרים" בלבד.

תניא קדישא .ומגודל ענוותו לא נודע שם המחבר ,אמנם מכותלי

בסוף הספר כותב המביא לבית הדפוס רבי יעקב מבראד..." :יד

דבריו הצצתי שהמחבר הוא איש אלקים קדוש ,ובקראי שנים

שלוחה אלי מרבים וכן שלמים ,ונפשם בשאלתם ממני להתעסק

ושלשה דלתות ,בינותי בדבריו הקדושים שהמה מאירים עיני

בספר הק' הזה אשר נדפס במדינה אחרת ודלתותיה נעולות...

השכל באור צח ומצוחצח ,חכו ממתקים."...

ולסבה זו לא הובאו הספרים ההם למדינתנו" (גליציה-פולין).

חתימה בדף נו" :2/יצחק שלמה זילברמן" [הגאון המקובל רבי

לפני אגרת התשובה [דף סז ]1/נדפס" :אמר המתעסק :מרגלית

יצחק שלמה זילברמן (תרפ"ח-תשס"א) ,איש חינוך ,הגות ועיון,

טובה היתה בידי מהגאון המחבר נר"ו ,קונטרס בכ"י מדבר מעניני

ממנחילי מורשת הגר"א ותלמידיו .סביב ישיבתו "אדרת אליהו"

תשובה ,ולזכות את הרבים העליתיו על מזבח הדפוס".

התרכזה קהילה גדולה של תלמידים ומעריצים ,שרובם מתגוררים

למהדורה זו ניתנו שתי הסכמות חשובות מאת גדולי הרבנים.

בעיר העתיקה בירושלים].

הראשונה מאת רבי משה צבי הירש מייזליש אב"ד זולקווא,

[ ,]3ב-עד דף 18 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות

והשניה מאת רבי יצחק הלוי מלבוב אב"ד קראקא וחברי בית דינו

גדולים .בלאי .קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים ,עם

[רבי יצחק הלוי היה חתנו של רבי אריה ליב אב"ד אמשטרדם

פגיעות קלות במסגרת השער ופגיעות בטקסט ,משוקמים במילוי

וגיסו של רבי שאול אב"ד אמשטרדם].

נייר .קרע חסר גדול בדף האחרון ,משוקם במילוי נייר ,עם השלמה

על נתינת ההסכמה הראשונה מספר רבי יצחק שמשון מייזליש

של הטקסט בצילום .סימני עש עם פגיעות בטקסט ,משוקמים

אב"ד טשרנוביץ ,נכדו של רבי משה צבי הירש ,בהסכמה לסידור

במילוי נייר .חותמת ורישומים בכתב-יד .כריכה חדשה.

האדמו"ר הזקן (טשרנוביץ תרי"ג)" :נהירנא כד הוינא טליא

סטפנסקי חסידות ,מס'  ;623מונדשיין ,ספר התניא ,ביבליוגרפיה,

בחצרות קדש ,על ברכי כבוד אאזמו"ר הנשר הגדול תפארת

ב ,עמ' .36-43

ישראל הרב הגאון האמיתי ...מו"ה משה צבי הירש מייזליש

פתיחה$2000 :

159a

ספרי חסידות חב"ד
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159. Likutei Amarim – Tanya – Zhovkva, 1798 – First
Edition of Igeret HaTeshuva Mahadura Kama – Signature
of Rabbi Yitzchak Shlomo Zilberman
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 the first time the book was titled Tanya, a title used ever
since. In the first edition, the book was named only Likutei
Amarim.
Signature of R. Yitzchak Shlomo Zilberman (1929-2001) on
p. 56b (R. Zilberman was a kabbalist and educator, founder of
the Zilberman method and the Aderet Eliyahu yeshiva. He led
a large community of followers who adhered to the path of the
Gaon of Vilna).
[3], 2-74 leaves. 18 cm. Fair condition. Stains, including large
dampstains. Wear. Open tears to title page and other leaves,
slightly affecting border and affecting text, repaired with paper.
Large open tear to final leaf, repaired with paper, with photocopy
replacement of missing text. Worming, affecting text, repaired
with paper. Stamp and handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 623.
Opening price: $2000
159b
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160. Siddur HaRav (Baal HaTanya) – Part I –
Berditchev, 1818 – Second Edition of Maamarei
HaSiddur (Siddur im Dach), with Several New
Discourses – Incomplete Copy
Siddur according to the text of the Arizal, with a
Kabbalistic and Chassidic commentary, Part I –
weekday prayers, by Rebbe Shneur Zalman of Liadi
– the Baal HaTanya. [Berditchev (Berdychiv), 1818].
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.
Stamp on p. 38a.
Incomplete copy. 7-46, 49-78, 81-94, 93-100, 105158, 161-163 leaves (originally: [3], 6-169 leaves).
Lacking 20 leaves: title page and 3 following leaves,
and leaves: 47-48, 79-80, 101-104, 159-160, 164-169.
Leaves 159-160 were replaced in manuscript. 21.5
cm. Leaves trimmed unevenly. Fair-poor condition.
Stains, including significant dampstains. Extensive
wear. Open tears affecting text (with handwritten
replacement of missing text on one leaf). Worming,
affecting text (significant damage to some leaves).
One detached leaf. First two leaves, leaves 31-46, 49,
60-70 supplied from a different copy (trimmed to a
different size. Some leaves trimmed close to text).
New binding.
Stefansky Chassidut, no. 410.
Opening price: $400

ספרי חסידות חב"ד
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 מהדורה שניה של מאמרי הסידור (סידור-  תקע"ח, ברדיטשוב-  חלק ראשון- ) סידור הרב מלאדי (בעל התניא.160
 עותק חסר-  בתוספת מאמרים חדשים שנדפסו לראשונה במהדורה זו,)עם דא"ח
 דף השער ושלושה דפים: דפים20  חסרים.)קסט דף- ו,]3[ :(במקור

 עם "פירוש המלות" על פי קבלה,סדור על פי נוסח האר"י

.קסט- קסד,קס- קנט,קד- קא,פ- עט,מח- מז: ודפים,שאחריו

 מאת רבי שניאור, חלק ראשון – תפילות לימות החול,וחסידות

. חיתוך דפים לא אחיד. ס"מ21.5 .יד-קס הושלמו בכתב-דפים קנט

 תקע"ח, [ברדיטשוב.זלמן מלאדי – האדמו"ר הזקן בעל התניא

. בלאי רב. בהם כתמי רטיבות קשים, כתמים.גרוע-מצב בינוני

.]1818

יד באחד-קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט (עם השלמה בכתב

 בתוספת,)מהדורה שניה של מאמרי הסידור (סידור עם דא"ח

 סימני עש עם פגיעות בטקסט (בחלק מהדפים סימני עש.)מהדפים

כעשרה מאמרים חדשים של האדמו"ר הזקן שנדפסו לראשונה

- ודפים לא, שני הדפים הראשונים. אחד מהדפים מנותק.)קשים

 מאמרים אלו פרוסים (בשני החלקים יחד) על פני.במהדורה זו

 בחלקם. הושלמו מעותק אחר (חיתוך הדפים שונה,ע- ס, מט,מו

 לפני כל מאמר חדש נדפס סימון של. עמודים50-למעלה מ

. כריכה חדשה.)חיתוך דפים על גבול הטקסט

.סוגריים הפוכים

.410 ' מס,סטפנסקי חסידות

." "יהושע ב"ר אברהם מזרחי:1/חותמת בדף לח

$400 :פתיחה

קסג דף- קסא,קנח- קה,ק- צג,צד- פא,עח- מט,מו- ז.עותק חסר

 .161ספר לוח ברכת הנהנין  -זולקווא ,תקס"א  -המהדורה שנדפסה בחיי המחבר האדמו"ר הזקן בעל התניא
ספר לוח ברכת הנהנין ,עם סדר נטילת ידים ,מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי – בעל התניא .זולקווא[ ,תקס"א  .]1801המילים
"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 במזריטש ,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".
[ ,]1ב-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.
סטפנסקי חסידות ,מס'  .262ראה :ליברמן ,אהל רח"ל ,חלק א' ,ניו יורק תש"ד ,עמ'  ;144מונדשיין ,ספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן ,ניו יורק
תשמ"ד ,עמ'  202ואילך

פתיחה$2000 :

161. 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 work 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: $2000
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 .162ספר ביאורי הזהר  -קאפוסט ,תקע"ו  -מהדורה
ראשונה  /עם קונטרס "והנחש היה ערום"  -מהדורה
ראשונה

162. Biurei HaZohar – Kopust, 1816 – First
Edition / With the Essay VehaNachash Haya
Arum – First Edition

ספר ביאורי הזהר ,ביאורים בספר הזהר מפי האדמו"ר הזקן בעל

Biurei HaZohar, commentaries to the Zohar heard
from the Baal HaTanya, by Rebbe Dov Ber, the
Mitteler Rebbe of Lubavitch. Kopust (Kopys): R.
Yisrael Yoffe, prominent disciple of the Baal HaTanya,
[1816]. First edition.
Bound at the beginning of the book: a six-leaf essay
titled VehaNachash Haya Arum. [Kopust? before
1826].
Biurei HaZohar is 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.
Stamps of R. Fischel HaKohen Lapin (a wealthy Jew
from Lithuania and Jerusalem, close disciple of R.
Yisrael of Salant).
[4], 139; 57 leaves + 4, [2] leaves (the essay
]VehaNachash Haya Arum; bound after first [4
leaves). 20.5 cm. Greenish paper. Fair condition.
Stains. Extensive worming, affecting text. Open
tears to title page and final leaf, affecting text on title
page, repaired with paper. Minor open tear to one
leaf, affecting text, and marginal tear to another leaf,
close to text. Final leaf presumably supplied from a
different copy. Stamps. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 79.

התניא ,מאת אדמו"ר רבי דוב בער שניאוריו – האדמו"ר האמצעי
מליובאוויטש .קאפוסט[ ,תקע"ו  .]1816דפוס רבי ישראל יפה,
מחשובי תלמידי בעל התניא .מהדורה ראשונה.
בראש הספר (לאחר "לוח התיקון") נכרך קונטרס בן ששה
דפים ובו המאמר "והנחש היה ערום" [קאפוסט? לפני תקפ"ו].
זו מהדורתו הראשונה של מאמר זה ,המופיע לפנינו בלי חלוקה
לפסקאות ובלי מראי מקומות .לאחר מכן נדפס בשנית בתוך
הספר "תורת חיים" מאת האדמו"ר האמצעי (קאפוסט ,תקפ"ו),
עם חלוקה לפסקאות ומראי מקומות.
ספר "ביאורי הזהר" הוא חיבור יסודי ,המבאר מושגים רבים
בקבלת האר"י על פי דרך החסידות .הספר כולל ביאורים בספר
הזהר שנאמרו מפי האדמו"ר הזקן בלילות שבת לפני בניו ויחידי
סגולה מתלמידיו ,ונכתבו ע"י בנו האדמו"ר האמצעי .ביאורים
אלו נאמרו ע"י האדמו"ר הזקן החל מי"ט כסליו תקס"ב ,עד
לשנותיו האחרונות .בספר זה נדפסו רק כרבע מביאוריו על הזהר
(כדברי בנו בסוף ההקדמה).
בשער הספר נדפס..." :ורובם ככולם מכ"ק [מכתבי קודש] הנ"ל
היו לפני כ"ק אדמו"ר נ"ע ומאד ישרו בעיניו" .בראש הספר

162

הקדמה מאת בנו ,האדמו"ר האמצעי ,בה הוא מספר על תוכן
הביאורים שבספר..." :אשר שמענו מפי רוח קדשו ז"ל בכל ליל

לפירושו "דמשק אליעזר" על הזהר ,שבין הספרים שהיו לנגד

שבת ושבת ,פירושים וביאורים מאמרי הזהר בכל סדרא דף א'

עיניו בעת שחיבר את פירושו היה "ספר ביאורי הזהר מהרב

זה כמה שנים ,ואשר נראה בעליל לכל עיני ישראל אשר רוה"ק

הגאון הקדוש מו"ה דוב בער ,בהרב נזר ישראל ,רבם של ישראל

הופיע עליו בהגלות נגלות אורו בסתרי סודות ורזין דאורייתא,

הקדושים ,מו"ה שניאור זלמן זלה"ה".

ובפרט בביאורו בפי' המאמרים מכוונים לאמיתתן ממש ,וכאשר

חותמות הנגיד רבי "פישל הכהן לאפין" (מעשירי ליטא וירושלים,

שמעתי מפי קדשו ז"ל ,לא פעם ושתים ,שכל ימיו עשה קבע

מקורבו ותלמידו המובהק של רבי ישראל מסלנט).

ללמוד הזה"ק בשבת דוקא [ ]...ואמר ע"ע [על עצמו] שאין

[ ,]4קלט; נז דף  +ד ]2[ ,דף (קונטרס "והנחש היה ערום" .דפים

רגילותו ללמוד בכל שבת ,רק דף א' או ב' ,אבל בעיון והעמקה

אלה נכרכו לאחר [ ]4דפים שבראש הספר) 20.5 .ס"מ .נייר ירקרק.

גדולה וביגיעה רבה בדקדו' הלשון בכל מלה ,שיהי' מכוון ע"פ

מצב בינוני .כתמים .סימני עש רבים ,עם פגיעות בטקסט .קרעים

אמיתי' חכמת הקבלה."...

חסרים בדף השער ובדף האחרון ,עם פגיעה בטקסט בדף השער,

בסוף ההקדמה מתאר האדמו"ר האמצעי את אופן כתיבתו

משוקמים במילוי ובהדבקת נייר .קרע חסר קטן באחד מן הדפים,

ועריכתו את הספר" :ידוע לכל באי שערי אור תורתו של אאמו"ר

עם פגיעה בטקסט ,וקרע נוסף בשולי אחד מהדפים ,על גבול

ז"ל ,שבכל הכתבים שלי שבידי אין דבר נוסף מעצמי ,כ"א במה

הטקסט .הדף האחרון הושלם כפי הנראה מעותק אחר .חותמות.

שבא באיזה מקומות לפרש ולבאר בתוס' ביאור במקום שקיצר

כריכת עור חדשה.

בלשונו הקדוש ז"ל ,וגם זה נלקח מדברי אור תורתו המבוארים

סטפנסקי חסידות ,מס' .79

בתוס' במקומות אחרים ,וכמארז"ל ד"ת [דברי תורה] עניים

פתיחה$600 :

במקום זה ועשירים במ"א [במקום אחר]".

Opening price: $600

האדמו"ר רבי אליעזר צבי ספרין מקומרנא כותב בהקדמתו

ספרי חסידות חב"ד
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 .163ספר שער התשובה והתפלה ,חלק שני  -שקלוב ,תקע"ח -
מהדורה ראשונה

אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש – רבי דוב בער שניאוריו (תקל"ד-
תקפ"ח) ,בנו של האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי – בעל

ספר שער התשובה והתפלה ,חלק שני" ,עניני תשובה ועבודה שבלב" ,מאת

ה"תניא" .לאחר פטירת אביו בשנת תקע"ג בעת בריחתו ממלחמת

האדמו"ר רבי דוב בער שניאוריו – האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש .שקלוב,

נפוליאון ,החל לכהן כאדמו"ר בעיר ליובאוויטש .בחיי אביו היה כותב

[תקע"ח  .]1818מהדורה ראשונה.

את תורתו ,ודורשה ברבים ,אף בפני אביו ,בתוספת ביאוריו שלו.

[ ,]2מב ,ב ,ה-פא ]1[ ,דף .כ 16-ס"מ .נייר ירקרק .מצב בינוני .כתמים רבים

ניחן בעמקות גאונית ובנביעה אין סופית כמעיין המתגבר .מאמרי

ובלאי רב .כתמי רטיבות קשים וכהים בדפים רבים ,כולל דף השער .קרעים

החסידות שלו היו נמשכים שעות ארוכות .התברך בכח הסברה

משוקמים בהדבקות נייר בדף האחרון ,ללא פגיעה בטקסט .רישומים בדפי

מדהים בכתב ובעל פה ,וביכולתו לבאר ולפשט לפני אנשים פשוטים

המגן .כריכת עור חדשה.

את המושגים העמוקים והמופשטים ביותר בקבלה ובחסידות .חונן

סטפנסקי חסידות ,מס' .586
לספר זה מספר וריאנטים שונים (בכותרות העמודים של הקונטרס הראשון).

בכח ריכוז נדיר ,והיה יכול להתבונן שעות על גבי שעות במושגים

פתיחה$400 :

אלוקיים ,כשהוא אינו מבחין כלל בסובב אותו .הרבי מליובאוויטש
סיפר עליו שבתפילות יום כפור היה עומד על מקומו כל שעות היום,

163. Shaar HaTeshuvah VehaTefillah, Part II – Shklow,
1818 – First Edition

בדביקות עצומה ובהתפשטות הגשמיות ,בלי תנועה ותזוזה ,ומראשו
היו נוטפים פלגי זיעה .הסתלק תוך כדי אמירת מאמר חסידות.

R

ebbe Dov Ber Shneuri (1774-1828), known as the
Mitteler Rebbe of Lubavitch, was the son of R.
Shneur Zalman of Liadi, the Baal HaTanya. After his
father passed away (December 1812) while fleeing the
French invasion of Russia, he began serving as rabbi
in Lubavitch (Lyubavichi). In his father's lifetime, he
recorded the latter's teachings, and delivered public
lectures based on them, even in his presence, with
the addition of his own commentaries. He was gifted
with brilliant profundity and an unlimited wellspring
of Torah thoughts. His Chassidic discourses would
extend over many hours. He had an exceptional talent
for clear explanations, whether in writing or orally,
and was able to clarify and simplify before laymen
the most profound and abstract concepts in Kabbalah
and Chassidut. He was endowed with a rare ability
to concentrate, and was able to contemplate G-dly
concepts for hours on end, completely unaware of his
surroundings. The Lubavitcher Rebbe retold that on
Yom Kippur, he would stand in his place the entire day,
in devoted prayer detached from physicality, without
budging, with sweat pouring from his head. He passed
away whilst delivering a Chassidic discourse.
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Shaar HaTeshuvah VehaTefillah, Part II, "regarding repentance
and service of the heart", by Rebbe Dov Ber, the Mitteler Rebbe
of Lubavitch. Shklow, [1818]. First edition.
[2], 42, 2, 5-81, [1] leaves. Approx. 16 cm. Greenish paper.
Fair condition. Many stains and much wear. Significant, dark
dampstains to many leaves, including title page. Tears to final
leaf, not affecting text, repaired with paper. Inscriptions on
endpapers. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 586.
Opening price: $400

 .164ספר דרך חיים לאדמו"ר האמצעי  -קאפוסט ,תקע"ט  -מהדורה ראשונה
ספר "דרך חיים ותוכחת מוסר השכל" ,שני שערים" :שער התשובה" ו"שער התפלה" ,מאת רבי דוב בער שניאוריו – האדמו"ר
האמצעי מליובאוויטש .קאפוסט[ ,תקע"ט  .]1819דפוס רבי ישראל יפה ,מחשובי תלמידיו של בעל התניא .מהדורה ראשונה.
בסוף הקדמתו לספרו זה מתייחס האדמו"ר האמצעי לחיבתם של חסידי חב"ד לכתבי-יד ,אשר מעדיפים אותם יותר מספרים
מודפסים" :ידעתי טבע אנ"ש שבדברים שבכתב ,שגם שמלאים טעות ,לא יחוסו על כל הוצאה רבה להשיגם ,וכאש' יבואו אותן
הדברי' בעצמן בדפוס ,לא יחושו לנפשו לקנות גם במקח היותר זול ,וגם אותו שקונ' כורכו יפה ומניחו בקרן זוית למשמרת."...
חותמת בדף השער" :בער שפירא חב"ד ירושלים" [יתכן שזו חותמתו של רבי דובער שפירא מראמען ,מכולל חב"ד בירושלים,
שהיה משמש של הגאון רבי שניאור זלמן מלובלין בעל "תורת חסד"].
עותק חסר ,]3[ .ה-פ ,פה-פח ,צג-צז ,ק-קעז .חסרים  4דפים :דף השער המקורי ,דפים צח-צט ודף אחרון .במקום דף השער המקורי
נכרך דף שער ממהדורה דומה שנדפסה בקאפוסט אחר תקע"ט (יש המחשיבים אותה כווריאנט של המהדורה שלפנינו) 17 .ס"מ.
נייר כחלחל .מצב טוב-בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות .קרעים ,בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט בכמה דפים .קרעים
חסרים גדולים בדף השער ,עם פגיעות בטקסט ,משוקמים במילוי נייר (והשלמה בצילום) .סימני עש במספר דפים ,עם פגיעות
קלות בטקסט .חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות בחלק מהדפים .חותמת .רישומים בכתב יד .כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס'  .138לספר זה מספר וריאנטים (עם שינויים במספור הדפים).

פתיחה$400 :

-  ספר דרך חיים לאדמו"ר האמצעי.165
 אחרי תקע"ט,קאפוסט
: שני שערים,"ספר "דרך חיים ותוכחת מוסר השכל
 מאת רבי דוב,""שער התשובה" ו"שער התפלה
.בער שניאוריו – האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש
 דפוס רבי ישראל.]?1819  [אחרי תקע"ט,קאפוסט
. מחשובי תלמידיו של בעל התניא,יפה
בסוף הקדמתו לספרו זה מתייחס האדמו"ר
 אשר,יד-האמצעי לחיבתם של חסידי חב"ד לכתבי
 "ידעתי:מעדיפים אותם יותר מספרים מודפסים
 שגם שמלאים,טבע אנ"ש שבדברים שבכתב
, לא יחוסו על כל הוצאה רבה להשיגם,טעות
 לא,וכאש' יבואו אותן הדברי' בעצמן בדפוס
 וגם אותו,יחושו לנפשו לקנות גם במקח היותר זול
."...שקונ' כורכו יפה ומניחו בקרן זוית למשמרת
 "ישראל דוד ב"ר צבי באשק נ"י:חתימות בשער
' "ש:' חותמת בדף א."]מקריסלאווע [קריסלבה
."זלמן יצחק וואלשאניק – ריגא
. ס"מ17 .טו נכרכו פעמיים- דפים ד. קפט דף,]5[
 בהם, כתמים.טוב- מצב בינוני.נייר כחלחל
 עם פגיעות, קרעים חסרים. בלאי.כתמים כהים

165

בטקסט במספר דפים (בדף כז קרע גדול עם פגיעה
 משוקמים, סימני עש עם פגיעות בטקסט.)בטקסט

 חותמות.)] ובדף האחרון סימני עש קשים וקרעים משוקמים במילוי נייר5[ בחלקם במילוי נייר (בדף
. כריכת עור חדשה.יד-ורישומים בכתב
.138 ' מס,סטפנסקי חסידות

$500 :פתיחה

165. Derech Chaim by the Mitteler Rebbe – Kopust, After 1819
Derech Chaim VeTochachat Mussar Haskel – Shaar HaTeshuvah and Shaar
HaTefillah, by Rebbe Dov Ber, the Mitteler Rebbe of Lubavitch. Kopust (Kopys):
R. Yisrael Yoffe, prominent disciple of the Baal HaTanya, [after 1819?].
Signatures on the title page. Stamp on leaf 1.
[5], 189 leaves. Extra copies of leaves 4-15. 17 cm. Bluish paper. Fair-good
condition. Stains, including dark stains. Wear. Open tears, affecting text in several
places (large tear to leaf 27, affecting text). Worming affecting text, repaired
in part with paper (significant damage to leaf [5] and final leaf, repaired with
paper). Stamps and handwritten inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 138.
Opening price: $500

ספרי חסידות חב"ד
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164. Derech Chaim by the Mitteler Rebbe – Kopust, 1819 – First Edition
Derech Chaim VeTochachat Mussar Haskel – Shaar HaTeshuvah and Shaar
HaTefillah, by Rebbe Dov Ber, the Mitteler Rebbe of Lubavitch. Kopust (Kopys): R.
Yisrael Yoffe, prominent disciple of the Baal HaTanya, [1819]. First edition.
Stamp on the title page: "Ber Shapiro, Chabad Jerusalem".
Incomplete copy. [3], 5-80, 85-88, 93-97, 100-177 leaves. Lacking [4] leaves: original
title page, leaves 98-99 and final leaf. Title page of a similar edition printed in Kopust
after 1819 was bound instead of title page (some consider it a variant of the present
edition). 17 cm. Bluish paper. Good-fair condition. Stains, including dampstains.
Tears, including open tears affecting text in some places. Large open tears to title
page, affecting text, repaired with paper (and photocopy replacement of missing
text). Worming to several leaves, slightly affecting text. Margins trimmed, with
damage to headings of some leaves. Stamp. Handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 138.
Opening price: $400

 .166ספר דרך חיים לאדמו"ר האמצעי " -קאפוסט"  -המהדורה
המחתרתית
ספר "דרך חיים ותוכחת מוסר השכל" ,שני שערים" :שער התשובה" ו"שער התפלה",
מאת רבי דוב בער שניאוריו – האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש[ .קאפוסט/רוסיה?
תקע"ט  .]?1819בשער" :בקאפוסט".
למהדורה הראשונה ,קאפוסט תקע"ט ,ישנם שני וריאנטים עם שינויים במספור
העמודים .לפי הביבליוגרפיה הרשמית של מהדורת אוצר החסידים קה"ת (דרך חיים,
עמ' קיז) ,המהדורה שלפנינו היא וריאנט שלישי שנדפס בקאפוסט תקע"ט .כך גם נרשם
ברשימת סטפנסקי לספרי חסידות ,מס'  ,138אולם הברמן ברשימתו בשערי חב"ד
(עלי עין ,תשי"ב) כותב" :נראה שהוא דפוס לבוב תר"י בערך" .הרב שלום דובער לוין
במאמרו על מהדורה זו (יגדיל תורה – חב"ד ,שנה ח' ,גליון נט ,עמ' רמז-רנד) דוחה את
דבריו ,וכותב כי מהדורה זו נדפסה בדפוס חב"די-מחתרתי שהוקם ברוסיה בתקופת
"גזירת הספרים" (תקצ"ז ואילך) .לדבריו ,בדפוס זה נדפסו חמשה ספרים בלבד ,בעילום
שם המדפיס וזיוף מקום ושנת ההדפסה .בכל חמשת הספרים הנ"ל מופיעות חותמות
רוסיות המעידות כי הספר נבדק על ידי הרב של קאפוסט ל .יפה ,ומופיע בהם קישוט
ישן בשער שמקורו באחד מדפוסי רוסיה שנסגרו באותה תקופה .העותק שלפנינו נושא
אף הוא את האיור והחותמות הנ"ל.
בסוף הקדמתו לספרו זה מתייחס האדמו"ר האמצעי לחיבתם של חסידי חב"ד לכתבי-
יד ,אשר מעדיפים אותם יותר מספרים מודפסים" :ידעתי טבע אנ"ש שבדברים שבכתב,
שגם שמלאים טעות ,לא יחוסו על כל הוצאה רבה להשיגם ,וכאש' יבואו אותן הדברי'
בעצמן בדפוס ,לא יחושו לנפשו לקנות גם במקח היותר זול ,וגם אותו שקונ' כורכו יפה
ומניחו בקרן זוית למשמרת."...
[ ,]4ס ,סה-קלו דף .חסרים  4דפים :סא-סד 18.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים ,בהם
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 .167ספר עטרת ראש לאדמו"ר האמצעי  -קאפוסט,
תקפ"א  -מהדורה ראשונה

כתמי רטיבות וכתמים כהים .בלאי .קרע בדף השער וקרעים קטנים בדף נוסף ,משוקמים
בהדבקות נייר .סימני עש קלים .חותמות ורישומים בכתב-יד .כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .138

ספר עטרת ראש ,דרושי חסידות לימים נוראים – ראש השנה ,יום

פתיחה$400 :

הכפורים ושבת שובה ,מאת רבי דוב בער שניאוריו – האדמו"ר

166. Derech Chaim by the Mitteler Rebbe – "Kopust" – Clandestine Edition
Derech Chaim VeTochachat Mussar Haskel – Shaar HaTeshuvah and Shaar HaTefillah, by Rebbe Dov Ber, the
Mitteler Rebbe of Lubavitch. [Kopust/Russia? 1819?]. Title page states: "in Kopust".
This edition is recorded as a third variant of the Kopust 1819 edition, However, Habermann writes that it was
printed in Lviv, ca. 1850. R. Shalom Dov Ber Levine maintains that it was printed in a clandestine Chabad
printing firm in Russia at the time the printing of Hebrew books was outlawed (1837 onwards).
[4], 60, 65-136 leaves. Lacking 4 leaves: 61-64. 18.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains and
dark stains. Wear. Tear to title page and minor tears to another leaf, repaired with paper. Minor worming.
Stamps and handwritten inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 138.
Opening price: $400

האמצעי

מליובאוויטש .קאפוסט,

ראשונה.
[ ,]1לב ,כט-לב ,לז-נד ,קיג-קיד ,]2[ ,נו-סח ,עג-עח ,]4[ ,פה-קיב,
[ ]2דף 17.5 .ס"מ .מצב משתנה ,בינוני עד גרוע .כתמים .בדפים
רבים כתמים כהים וקשים במיוחד (בחציו השני של הספר כתמים
גדולים על פני מרבית שטח הדפים ונייר שביר במיוחד) .קרעים
חסרים עם פגיעות בטקסט (בדף האחרון קרע חסר גדול עם פגיעה
בטקסט) .חותמות ורישומים בכתב-יד .כריכת עור חדשה.
בחלק מהטפסים מופיעים בראש הספר [ ]2דפים ,ובדף [ ]2נדפסה
הקדמת המחבר .בעותק שלפנינו [ ]1דף ,והקדמת המחבר נדפסה
מצדו השני של הדף ,כפי שנרשם במפעל הביבליוגרפיה.
בשנת תקפ"א נדפסו בקאפוסט אצל אותו מדפיס שתי מהדורות
נוספות ,עם שינויים במספור העמודים.
סטפנסקי חסידות ,מס' .461

פתיחה$800 :
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תקפ"א

[.]1821

מהדורה

167. Ateret Rosh by the Mitteler Rebbe – Kopust,
1821 – First Edition

 .169ספר אמרי בינה  -קאפוסט ,תקפ"א  -מהדורה
ראשונה

Ateret Rosh, Chassidic homilies for the High
Holidays – Rosh Hashanah, Yom Kippur and
Shabbat Shuvah, by R. Dov Ber, the Mitteler Rebbe of
Lubavitch. Kopust (Kopys), 1821. First edition.
[1], 32, 29-32, 37-54, 113-114, [2], 56-68, 73-78, [4],
85-112, [2] leaves. 17.5 cm. Condition varies. Fair to
poor. Stains. Particularly dark and significant stains
to many leaves (in second half of book, large stains
covering most of leaf and particularly brittle paper).
Open tears, affecting text (large open tear to final leaf,
affecting text). Stamps and handwritten inscriptions.
New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 461.

ספר אמרי בינה ,ביאורים בענייני קריאת שמע ,ציצית ותפילין
על פי תורת הקבלה והחסידות ,מאת רבי דוב בער שניאוריו –
האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש .קאפוסט[ ,תקפ"א  .]1821דפוס
רבי ישראל יפה ,מחשובי תלמידיו של בעל התניא .מהדורה
ראשונה.
הספר אמרי בינה הוא החיבור העמוק ביותר מהספרים שחיבר
והדפיס האדמו"ר האמצעי .הוא עוסק ברובו בביאור המושגים
"יחודא עילאה" ו"יחודא תתאה" ,ומיוסד על תורת אביו ,בעל
התניא .הספר מחולק לארבעה מדורים :פתח השער ,שער
הקריאת 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

Opening price: $800

סיפר שפעם התקשה בהבנתם של פרקים לב ולז שבספר ,ונכנס
לשאול את אביו האדמו"ר ה"צמח צדק" את פירושם ,והשיב לו

 .168ספר נר מצוה ותורה אור  -קאפוסט ,תק"פ -
מהדורה ראשונה
ספר נר מצוה ותורה אור ,יסודות בתורת חסידות חב"ד ,מאת רבי
דוב בער שניאוריו – האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש .קאפוסט,
תק"פ [ .]1820דפוס רבי ישראל יפה ,מחשובי תלמידי בעל התניא.
מהדורה ראשונה.
לספר שני חלקים .החלק הראשון נקרא "שער האמונה"" ,מדבר
במהות ענין מצות האמונה שהוא היסוד ושרש לכל המצות" .פרקיו
עוסקים בענייני יציאת מצרים ,אכילת מצה וקריעת ים סוף .החלק
השני נקרא "שער היחוד" ,ובו ביאור תמציתי על כל השתלשלות
העולמות והספירות (כדי לבאר את עומק הדברים ב"שער היחוד",
חיבר תלמידו המובהק של המחבר ,רבי הלל מפאריטש ,חיבור
שלם ,בשם "לקוטי ביאורים" [ווארשא ,תרכ"ח]).
האדמו"ר המהר"ש מליובאוויטש אמר שכל ספר מספרי האדמו"ר
האמצעי היה מיועד לסוג חסידים מסוים ,אך "שער היחוד הוא
המפתח דתורת החסידות" ,ואותו כתב האדמו"ר האמצעי עבור
כל החסידים (קונטרס לימוד החסידות להריי"ץ ,עמ' .)30
ד ,]7[ ,קלג ;]1[ ,נז דף 16 .ס"מ .נייר כחלחל .מצב בינוני .כתמים
ובלאי קל .קרעים חסרים ,בהם קרעים בשולי דף השער וקרעים
בדף האחרון ,משוקמים במילוי נייר .סימני עש עם פגיעות בטקסט.
חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות הדפים .רישומים בכתב-יד.
כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .395

פתיחה$600 :

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
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– 168. Ner Mitzvah V'Torah Or – Kopust, 1820
First Edition
Ner Mitzvah V'Torah Or, principles of the Chabad
doctrine, by Rebbe Dov Ber, 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. 16 cm. Bluish paper. Fair
condition. Stains and minor wear. Open tears,
including marginal tears to title page and tears to
final leaf, repaired with paper. Worming, affecting
text. Leaves trimmed with damage to headings.
Handwritten inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 395.

לילה לפני קריאת שמע שעל המיטה בספר "אמרי בינה" של
האדמו"ר האמצעי (שלשת הרואים ,ברוקלין תשס"ד ,עמ' שכ).
ה"דברי חיים" אף מביא מדבריו בספרו "דברי חיים" על התורה
בפרשת ויקהל (כח" :)2/מבואר בספרים וביותר ביאור בספר אמרי
בינה בכוונת יחודא עילאה דשמע".
רישומי בעלות בדף המגן האחורי" :נאום ר' שמואל דובער ב"ר
ברוך נ"י".
[ ,]2כא; א-נו ,]1[ ,נה-קמ דף 21.5 .ס"מ .נייר ירקרק .מצב טוב-
בינוני .כתמים .סימני עש ,עם פגיעות בטקסט ,מרביתם משוקמים
במילוי נייר .קרעים קטנים בדף השער ,משוקמים בהדבקה .קרעים
חסרים במספר דפים ,משוקמים במילוי נייר .הדבקות נייר לחיזוק
בשולי מספר דפים .חותמות .רישומים בכתב-יד .כריכת עור
חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .55

פתיחה$700 :

Opening price: $600

ספרי חסידות חב"ד
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 .170ספר שערי היחוד והאמונה  -שקלוב ,תק"פ
ספר שערי היחוד והאמונה ,ביאור על "שער היחוד והאמונה"
שבספר התניא ,מאת רבי אהרן הלוי סגל הורוויץ מסטרשלה
"האחד המיוחד שבתלמידי רבינו הגדול ...מו"ה שניאור
זלמן [מלאדי] נ"ע אשר יצק מים על ידו שלושים שנה ולא זז
מחבבו עד שגילה לו כל תעלומות חכמה וכל רז לא אניס ליה
וכל דמיטמרן איתגליין ליה" .שקלוב[ ,תק"פ  .]1820מהדורה
ראשונה.
בראש הספר הקדמה חשובה מאת המחבר ,שהיא אבן יסוד
למבררי מקחו ותורתו של הרב מלאדי ובית מדרשו .בהקדמה
כותב המחבר שספרו זה הוא ביאור ,הרחבה והשלמה של
היסודות שכתב רבו ,בעל התניא ,בפרקי "שער היחוד
והאמונה" בספרו "ליקוטי אמרים – תניא" .בספר זה מבאר
המחבר באריכות גדולה את כתבי האר"י לאור יסודותיו של
רבו הגדול.
האדמו"ר רבי אהרן הלוי סגל הורוויץ (תקכ"ו?-תקפ"ט),
מקובל אלוקי וקדוש עליון ,גאון ועמקן .גדול תלמידיו
ומקורביו של האדמו"ר הזקן בעל התניא .מאז היותו כבן
 17לא מש מאהלו של רבו ,והיה לאיש סודו ויד ימינו .ברוב
שנות הנהגת רבו היה ידיד נפש של בן האדמו"ר ,רבי דוב
בער ,האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש .שניהם יחד הדריכו
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169. 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,
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.
Ownership inscriptions on back endpaper.
[2], 21; 1-56, [1], 55-140 leaves. 21.5 cm. Greenish paper. Good-fair
condition. Stains. Worming, affecting text, mostly repaired with paper.
Minor tears to title page, repaired. Open tears to several leaves, repaired
with paper. Margins of several leaves reinforced with paper. Stamps.
Handwritten inscriptions. New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 55.
Opening price: $700

אוגוסט 2021
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בעבודת ה' את הצעירים שהגיעו לחצרו של האדמו"ר הזקן,
ושניהם יחד כתבו אגרות לחסידים בענייני עבודת ה' .כשעבר

170

האדמו"ר הזקן להתגורר בלאדי בשנת תקס"ב ,עקר גם הוא את דירתו לשם ,כדי להיות סמוך לרבו .בערך בשנת
תקס"ט חל פירוד בינו לבין האדמו"ר האמצעי מסיבות שונות ,כמו"כ חל ריחוק מסוים בינו לבין רבו בעל התניא,
שמחמתו עקר את דירתו מלאדי לעיירת מולדתו אשווע .רבו הצטער מאד על עזיבתו ,ואמר :נעקרה אחת מעיני.
לאחר פטירת האדמו"ר הזקן בשנת תקע"ג ,פרצה מחלוקת קשה בינו לבין האדמו"ר האמצעי ,על מורשתו הרוחנית
של האדמו"ר הזקן ,פולמוס עיוני בסוגיות עמוקות בענייני עבודת ה' ע"פ דרך חסידות חב"ד .אגרות קונטרסים
וספרים נכתבו ונדפסו משני הצדדים ,בהם כל אחד הראה פנים לשיטתו ודרכו ,וביקר את השיטה שמנגד .כך
נפתחו שתי חצרות שהמשיכו את דרכו של בעל התניא .רבי אהרן כיהן כאדמו"ר בסטרשלה ,בעוד שהאדמו"ר
האמצעי כיהן כאדמו"ר בליובאוויטש .כמה מגדולי תלמידיו של בעל התניא קבלו את דרכו של רבי אהרן ,בראשם
רבי אברהם שיינעס ,חתנו של האדמו"ר הזקן .בשנת תק"פ הדפיס רבי אהרן בשקלוב את חיבורו הראשון ,הספר
שלפנינו "שערי היחוד והאמונה" ,ובשנת תקפ"א הדפיס את חיבורו השני "שערי עבודה" .לאחר פטירתו נדפסו
ספריו "עבודת הלוי" על התורה והמועדים ,ובהם גם תשובותיו בהלכה.
מלבד המהדורות הראשונות ,לא נדפסו ספריו בשנית במשך שנים רבות ,ועל כן נחשבים כנדירים.
עותק פגום ,]18[ .ד ,ד ,ט-נו ,ס ,נב ,מד ,]2[ ,כח ]4[ ,דף .ספירת דפים משובשת .נייר תכלכל 15.5 .ס"מ .מצב בינוני-
גרוע .כתמים ובלאי .כתמים כהים בחלק מהדפים .פגעי עש קשים במרבית הדפים ,עם פגיעות רבות בטקסט (כל
דפי הספר עברו שיקום) .כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .582

פתיחה$400 :

170. Shaarei HaYichud VehaEmunah – Shklow, 1820
Shaarei HaYichud VehaEmunah, explanation of the Shaar HaYichud VehaEmunah
section of the Tanya, by Rebbe Aharon HaLevi Segal Horowitz of Starosel'ye, close
disciple of R. Shneur Zalman of Liadi, the Baal HaTanya. Shklow, [1820]. First
edition.
The book opens with an important preface, which serves as a basis for investigating
the nature of the Baal HaTanya's school of thought. It states that this book is an
explanation, expansion and completion of the teachings of his Rebbe in the Shaar
HaYichud VehaEmunah chapters of the Tanya. The book explains at length the
Arizal's doctrine, based on the teachings of the Baal HaTanya.
Rebbe Aharon HaLevi Segal Horowitz (1766?-1829), G-dly kabbalist, outstanding
and profound Torah scholar. A leading and close disciple of the Baal HaTanya.
Damaged copy. [18], 4, 4, 9-56, 60, 52, 44, [2], 28, [4] leaves. Misfoliation. Bluish
paper. 15.5 cm. Fair-poor condition. Stains and wear. Dark stains to several leaves.
Extensive worming to most leaves, significantly affecting text (all leaves were
restored). New leather binding.
Stefansky Chassidut, no. 582.
Opening price: $400
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 .171ספר שערי עבודה  -שקלוב ,תקפ"א  -מהדורה ראשונה
ספר שערי עבודה ,יסודי עבודת ה' ע"פ תורת הקבלה וחסידות חב"ד ,מאת רבי אהרן הלוי סגל הורוויץ

חסידות חב"ד .אגרות קונטרסים וספרים נכתבו ונדפסו משני הצדדים ,בהם כל אחד הראה פנים

מסטרשלה "האחד המיוחד שבתלמידי רבינו הגדול ...מו"ה שניאור זלמן [מלאדי] נ"ע אשר יצק מים

לשיטתו ודרכו ,וביקר את השיטה שמנגד .כך נפתחו שתי חצרות שהמשיכו את דרכו של בעל התניא.

על ידו שלושים שנה ולא זז מחבבו עד שגילה לו כל תעלומות חכמה וכל רז לא אניס ליה וכל דמיטמרן

רבי אהרן כיהן כאדמו"ר בסטרשלה ,בעוד שהאדמו"ר האמצעי כיהן כאדמו"ר בליובאוויטש .כמה

איתגליין ליה" .שקלוב[ ,תקפ"א  .]1821מהדורה ראשונה.

מגדולי תלמידיו של בעל התניא קבלו את דרכו של רבי אהרן ,בראשם רבי אברהם שיינעס ,חתנו של

בדף השער נדפס" :ספר שערי עבודה ,הנקרא בשם עבודת הבינונים – חברו גם יסדו אדמו"ר ...מה"ו

האדמו"ר הזקן .בשנת תק"פ הדפיס רבי אהרן בשקלוב את חיבורו הראשון "שערי היחוד והאמונה",

אהרן הלוי שלי"טא ...כפי שרשי העבודה אשר קיבל מרבו רבינו הקדוש גאון תפארת ישראל ...מו"ה

בו מבאר את תורת האר"י ע"פ תורת רבו בעל התניא .בראש ספרו זה כתב הקדמה חשובה ,שהיא אבן

שניאור זלמן זלה"ה נבג"מ ...ומיוסד על אדני פז ספרי זהר הק' וכתבי האר"י ז"ל" .תוכן הספר הוא

יסוד למבררי מקחו של בית מדרשו של הרב מלאדי.

לבאר את יסודות עבודת ה' ע"פ יסודות תורת האר"י ,כפי שקבלם המחבר מרבו המובהק בעל התניא.

הספר שלפנינו" ,שערי עבודה" ,הוא ספרו השני שהדפיס בחייו ,ובו מבאר את יסודות עבודת ה' ע"פ

האדמו"ר רבי אהרן הלוי סגל הורוויץ (תקכ"ו?-תקפ"ט) ,מקובל אלוקי וקדוש עליון ,גאון ועמקן .גדול

תורת האר"י ותורת רבו בעל התניא .בהקדמה לספרו זה הוא מתפלמס עם שיטת האדמו"ר האמצעי.

תלמידיו ומקורביו של האדמו"ר הזקן בעל התניא .מאז היותו כבן  17לא מש מאהלו של רבו ,והיה

לאחר פטירתו נדפסו ספריו "עבודת הלוי" על התורה והמועדים ,ובהם גם תשובותיו בהלכה.

לאיש סודו ויד ימינו .ברוב שנות הנהגת רבו היה ידיד נפש של בן האדמו"ר ,רבי דוב בער ,האדמו"ר

[ ,]20יב ,יז-מט; נב; ע; ס; כב דף .דפים [ ]15-12בספירת הדפים הראשונה מופיעים פעמיים 16.5 .ס"מ.

האמצעי מליובאוויטש .שניהם יחד הדריכו בעבודת ה' את הצעירים שהגיעו לחצרו של האדמו"ר

נייר בהיר ,עבה ואיכותי .מצב טוב .כתמים .כתמים כהים בדפים בודדים .קרע בדף השער עם פגיעה

הזקן ,ושניהם יחד כתבו אגרות לחסידים בענייני עבודת ה' .כשעבר האדמו"ר הזקן להתגורר בלאדי

במספר אותיות ובקישוט שמעבר לשער ,משוקם בהשלמת נייר ובכתב-יד .קרעים במספר דפים ,על

בשנת תקס"ב ,עקר גם הוא את דירתו לשם ,כדי להיות סמוך לרבו .בערך בשנת תקס"ט חל פירוד בינו

גבול הטקסט ,עם פגיעה וחיסרון מועט בטקסט .כריכת עור מקורית .פגמים קלים בכריכה.

לבין האדמו"ר האמצעי מסיבות שונות ,כמו"כ חל ריחוק מסוים בינו לבין רבו בעל התניא ,שמחמתו

בדף המגן הקדמי ,מול דף השער ,הערות בכתב-ידו של חוקר הקבלה ,פרופ' גרשם שלום.

עקר את דירתו מלאדי לעיירת מולדתו אשווע .רבו הצטער מאד על עזיבתו ,ואמר :נעקרה אחת

סטפנסקי חסידות ,מס' .589

מעיני .לאחר פטירת האדמו"ר הזקן בשנת תקע"ג ,פרצה מחלוקת קשה בינו לבין האדמו"ר האמצעי,

פתיחה$500 :

על מורשתו הרוחנית של האדמו"ר הזקן ,פולמוס עיוני בסוגיות עמוקות בענייני עבודת ה' ע"פ דרך

ספרי חסידות חב"ד
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171. Shaarei Avodah – Shklow, 1821 – First Edition
Shaarei Avodah, foundations of worship of G-d according to Kabbalah and Chabad
Chassidic teachings, by Rebbe Aharon HaLevi Segal Horowitz of Starosel'ye, close
disciple of R. Shneur Zalman of Liadi, the Baal HaTanya. Shklow, [1821]. First edition.
The book endeavors to explain the fundamentals of the worship of G-d, based on the
principles of the Arizal's doctrine, as received by the author from his prime teacher, the
Baal HaTanya.
Rebbe Aharon HaLevi Segal Horowitz (1766?-1829), G-dly kabbalist, outstanding and
profound Torah scholar. A leading and close disciple of the Baal HaTanya.
[20], 12, 17-49; 52; 70; 60; 22 leaves. Extra copies of leaves [12]-[15] of first sequence. 16.5
cm. Light-colored, thick high-quality paper. Good condition. Stains. Dark stains to a
few leaves. Tear to title page, affecting several letters and ornament on verso, repaired
with paper and handwritten replacement. Tears to several leaves, close to and slightly
affecting text. Original leather binding. Minor damage to binding.
Handwritten notes by Professor Gershom Scholem on the front endpaper, opposite the
title page.
Stefansky Chassidut, no. 589.
Opening price: $500

 מהדורה ראשונה-  תקצ"ז, קאפוסט- ) ספר תורה אור (חב"ד.172
172

–  מאת רבי שניאור זלמן מלאדי, חנוכה ופורים, מאמרי חסידות על חומשים בראשית ושמות,ספר תורה אור
. מהדורה ראשונה.1836  תקצ"ז, קאפוסט.האדמו"ר הזקן בעל התניא

172. Torah Or – Kopust, 1836 – First Edition

," בעל "שארית יהודה,)הספר נכתב מפיו של בעל התניא על ידי אחיו רבי יהודה ליב מיאנאוויטש (המהרי"ל

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.
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.
[2], 2-167 leaves. Lacking [1] final leaf of errata. Two title pages. Title pages
printed in red and black. 20 cm. Fair-good condition. Stains, including many
dark stains. Large open tears to both title pages, affecting text, repaired with
paper and photocopy replacements. Open tears to a few leaves, affecting
text, repaired with paper. Worming, repaired in part with paper. Margins
of title page reinforced with paper. Handwritten inscriptions. New leather
binding.
Stefansky Chassidut, no. 610.

 ואף, לא עסק בשום עניין אחר," כשעסק ה"צמח צדק" בעריכת והגהת הספר "תורה אור.)תרכ"ו-(תקמ"ט

Opening price: $800

תלמידו האדמו"ר ה"צמח צדק" מליובאוויטש רבי מנחם מנדל שניאורסון-וסודר ונערך לדפוס על ידי נכדו
 מגודל הטרדה והאחריות שהיו לו בהגהת ועריכת כתבי זקנו בעל,לא השיב תשובות בהלכה בכתב ובעל פה
," כאשר יצא הספר מבית הדפוס כתב ה"צמח צדק" אגרת לחסידיו על חשיבות הספר "תורה אור.התניא
 ולהמשיכן על אפיקי מים חיים התורה,ש"כל דבריו כגחלי אש להלהיב הלבבות ולקרבן לאביהן שבשמים
.)מג- עמ' מא, מהדורת ברוקלין תשע"ג,"והמצוה" (אגרות קודש מאת כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק
. מספר מילים בשני השערים בדיו אדומה. שני שערים.] דף אחרון של לוח הטעות1[  חסר.קסז דף- ב,]2[
 עם, קרעים חסרים גדולים בשני דפי השער. בהם כתמים כהים רבים, כתמים.טוב- מצב בינוני. ס"מ20
, עם פגיעות בטקסט, קרעים חסרים בדפים ספורים. משוקמים במילוי נייר והשלמות בצילום,פגיעות בטקסט
. הדבקות נייר לחיזוק בשולי דפי השער. משוקמים בחלקם במילוי נייר, סימני עש.משוקמים בהדבקות נייר
. כריכת עור חדשה.יד-רישומים בכתב
.610 ' מס,סטפנסקי חסידות
הספר שלפנינו הוא מהספרים האחרונים שנדפסו ברוסיה טרם סגירתם של כל בתי הדפוס היהודיים בשנת
, בווילנא ובז'יטומיר, מאז ואילך הורשו להתקיים רק שני בתי דפוס.תקצ"ז בעקבות הלשנת המשכילים
 על, רק בשנת תר"ח נדפס בז'יטומיר חלקו השני של הספר.שעמדו תחת פיקוח חמור של השלטון הרוסי
." במתכונת אחרת בשם "לקוטי תורה,דברים-חומשים ויקרא

$800 :פתיחה
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 .173ספר לקוטי תורה  -ארבעת החלקים בארבעה
כרכים  -ז'יטומיר ,תר"ח  -מהדורה ראשונה

173. Likutei Torah – Four Parts in Four Volumes
– Zhitomir, 1848 – First Edition

ספר לקוטי תורה ,ארבעה חלקים ,מאמרי חסידות על חומשים

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.
Four parts in four volumes. Title pages of Vayikra
and Devarim printed in red and black.
Likutei Torah is considered one of the most
important and fundamental books in Chabad
Chassidic thought. It contains essays on the books
of Vayikra-Devarim, while the essays on the books
of Bereshit and Shemot were published in Torah Or
(Kopust 1837).
The book contains discourses 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.
Ownership inscriptions on the title pages of the
Vayikra and Devarim vols., and on final leaf of Shir
HaShirim vol.
Vol. I (Vayikra): [1], 8; 50 leaves. Vol. II (Bamidbar):
[1], 96 leaves. Vol. III (Devarim): [1], 100 leaves. Vol.
IV (Shir HaShirim): [1], 2-3, 3-51 leaves. Approx. 25.526.5 cm. Overall fair to good-fair condition. Stains,
including large dampstains and dark stains to some
leaves. Traces of past dampness with mold stains to
final leaves of vol. IV. Tears, including open tears,
repaired in part with paper. Large open tears to title
pages of Vayikra and Bamidbar vols., affecting text
and borders, repaired with paper (border and text of
title page of Vayikra replaced in photocopy). Leaves
trimmed close to headings in several places. Stamps
and handwritten inscriptions. New bindings.
Stefansky Chassidut, no. 297.

ויקרא-דברים ,על המועדים ועל מגילת שיר השירים ,מאת
האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי – בעל התניא .ז'יטומיר,
תר"ח  .1848דפוס רבי חנינא ליפא ,רבי אריה ליב ורבי יהושע
העשיל שפירא ,נכדי הרב מסלאוויטא .מהדורה ראשונה.
ארבעת החלקים בארבעה כרכים .השערים של חלקים ויקרא
ודברים נדפסו בחלקם בדיו אדומה.
הספר "לקוטי תורה" הוא מספרי היסוד החשובים ביותר של
תורת חסידות חב"ד .בספר נדפסו המאמרים שעל החומשים
ויקרא-דברים (ועל פרשיות בשלח ופקודי מחומש שמות) ,ואילו
המאמרים על החומשים בראשית ושמות נדפסו בספר "תורה
אור" (קאפוסט תקצ"ז).
בספר מובאים "דרושים" שאמר בעל התניא בפני הציבור
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.
הספר נכתב ונערך על ידי נכדו ותלמידו המובהק של בעל התניא,
האדמו"ר ה"צמח צדק" .כשליש מהספר מכיל הגהות ומקורות
שכתב ה"צמח צדק" .הספר הובא לדפוס על ידי בני ה"צמח
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צדק" ,האדמו"רים רבי יהודה ליב מקאפוסט ורבי חיים שניאור
זלמן מלאדי.
בספר "בית רבי" נכתב" :אחד מהרבנים [כפי הנראה כוונתו

כרך שלישי (דברים) ,]1[ :ק דף .כרך רביעי (שיר השירים),]1[ :

לאדמו"ר ה"מגן אבות" מקאפוסט] ...אמר :שדרושים האלו של

ב-ג ,ג-נא דף 25.5-26.5 .ס"מ בקירוב .מצב כללי בינוני עד טוב-

הלקוטי תורה הוא אות באות כפי שקיבל רבינו [בעל התניא]

בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות גדולים וכתמים כהים בחלק

מהקדוש הרב רבי אברהם [המלאך] בן הרב המגיד [ממזריטש]

מהדפים .עקבות רטיבות עם סימני עובש בדפים האחרונים של

נשמתו עדן ,ובכל אות עומד בו רוח הקודש".

הכרך הרביעי .קרעים ,בהם קרעים חסרים ,משוקמים בחלקם

בדף השער של כרך ויקרא רישומי בעלות :זה הלקוטי תורה שייך

בהדבקות נייר .קרעים חסרים גדולים בדפי השער של כרכים

להרבני ...ישראל בלא"א מוהר"ר יחיאל מיכל שפירא" .בדף

ויקרא ובמדבר ,עם פגיעות בטקסט ובמסגרות השערים ,משוקמים

השער של חלק דברים רישום" :שייך לפנחס בן ישראל איסר

במילוי ובהדבקת נייר (בדף השער של כרך ויקרא הושלמו מסגרת

קארטין" [בתוך השער" :פנחס בן ישראל איסר מיאנאוויטש];

השער והטקסט בצילום) .חיתוך דפים על גבול כותרות הדפים

רישום נוסף שלו בדף האחרון של כרך שיר השירים.

במספר מקומות .חותמות ורישומים בכתב-יד .כריכות חדשות.

כרך ראשון (ויקרא) ,]1[ :ח; נ דף .כרך שני (במדבר) ,]1[ :צו דף.

סטפנסקי חסידות ,מס' .297

פתיחה$400 :

Opening price: $400
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 .174שלחן ערוך הרב  -סדילקוב ,תקפ"ו  -מהדורה
ראשונה של סימנים קעה-קעו  -המהדורה היחידה
בה מופיעה הסכמתו הנלהבת של הרה"ק רבי מרדכי
מטשרנוביל  -ששה חלקים בששה כרכים

– 174. 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

בעל התניא[ .סדילקוב ,תקפ"ו  .]1826ששה חלקים בששה כרכים.

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, 209319 leaves. Vol. II: [1], 256, 261-377 leaves. Vol. III:
[4], 117, 120-180, 185-192, 189-252, 213-220, 261-268
leaves. Lacking 2 leaves: 118-119. Vol. IV: [2], 29, 33248 leaves. Lacking final leaf. Vol. V: [1], 226, 229-254,
257-288 leaves. Vol. VI: [1], 56 leaves. Lacking 10 final
leaves. 17.5-19 cm. Bluish paper. Overall good-fair
condition. Stains (including dampstains and traces of
past dampness). Open tears, affecting text on several
leaves. Open tears to title page of part I, affecting text
and border. Large open tears to title page of part IV
and following leaf, affecting border and text. Some
tears repaired with paper. Worming to several leaves
(mostly minor). Stamps. New bindings.
Stefansky Chassidut, nos. 565-570.

שלחן ערוך הרב ,מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי –
המילה "בקאפוסט" הובלטה בדפי השער .המהדורה היחידה בה
מופיעה הסכמת רבי מרדכי מטשרנוביל.
המהדורה שלפנינו נדפסה דף על דף ושורה על שורה ,בקירוב,
על פי המהדורה הראשונה (תקע"ד-תקע"ו) .במהדורה שלפנינו
נדפסו לראשונה סימנים קעה-קעו מהלכות ברכות הנהנין.
במהדורה שלפנינו ישנם שינויים מהמהדורה הראשונה :א.
ה"מהדורה בתרא" של ארבעת הסימנים הראשונים ,והפתיחה
שלפניהם ,נדפסו לאחר ה"מהדורה קמא" שלהם ,ולא לפניהם
כפי שנעשה במהדורות הקודמות .ב .ההקדמה המפורסמת של
שלשת בני המחבר :הרה"ק רבי דוב בער – האדמו"ר האמצעי
מליובאוויטש ,הרה"ק רבי חיים אברהם ור' משה ,שנדפסה
במהדורה הראשונה בתחילת הכרך של הלכות פסח (שקלוב
תקע"ד) ,נדפסה במהדורה שלפנינו פעמיים ,בתחילת כרך א
ובתחילת כרך ג ,אך בהשמטת כמה קטעים ,ובהשמטת חתימת
שמו של הבן השלישי ר' משה (ההקדמה נדפסה במתכונת
המהדורה שלפנינו בכל המהדורות שנדפסו אחריה ,עד שתוקן
הדבר במהדורות החדשות של ימינו).
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כרכי המהדורה הראשונה נדפסו בשנים תקע"ד-תקע"ו בשקלוב
ובקאפוסט שברייסין (רוסיה הלבנה – בלארוס) .מאז עברו כעשר

על המהדורה שלפנינו ,ועל המדפיס ובית הדפוס שהדפיסו

שנים עד הדפסת המהדורה השניה שלפנינו ,שנדפסה בסדילקוב

מהדורה זו ,ראה בקבצי "היכל הבעש"ט" ,לז ולט.

שבאוקראינה .המגיד הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל ,מחותנו של

שישה כרכים :כרך ראשון ,]4[ :קצג ,קצז-ר ,קפא-קפח ,רט-שיט

המחבר בעל התניא ,מספר בהסכמתו הנלהבת למהדורה שלפנינו

דף .כרך שני ,]1[ :רנו ,רסא-שעז דף .כרך שלישי ,]4[ :קיז ,קכ-

(שנדפסה בכרך השלישי והרביעי) ,על הביקוש למהדורה זו בקרב

קפ ,קפה-קצב ,קפט-רנב ,ריג-רך ,רסא-רסח דף .חסרים שני דפים:

החסידים באוקראינה ,שלא הגיעו לידיהם כל חלקי החיבור

קיח-קיט .כרך רביעי ,]2[ :כט ,לג-רמח דף .חסר דף אחרון .כרך

שנדפסו ברייסין" :בא אלי הרבני המופלא [המו"ל] ...לומר שרוצה

חמישי ,]1[ :רכו ,רכט-רנד ,רנז-רפח דף .כרך שישי ,]1[ :נו דף.

לרוות צמאון עם קדוש בני ישראל אשר בערה בם תבערת

חסרים עשרה דפים אחרונים 17.5-19 .ס"מ .נייר כחלחל .מצב

והתלקח[ו]ת שלהבת יה בחשיקה וחפיצה שיפוצו מעיינות

כללי טוב-בינוני .כתמים (בהם כתמי ועקבות רטיבות) .קרעים

חכמת פסקי ההלכות ויסודו אמת לאמיתם של השלחן ערוך

חסרים עם פגיעות בטקסט במספר דפים .קרעים חסרים בדף

מהרב הגאון הגדול איש אלקים החסיד המפורסם אור ישראל

השער של החלק הראשון ,עם פגיעה בטקסט ובמסגרת השער.

בוצינא קדישא ע"ה פ"ה [=עמוד הימני פטיש החזק] מו"ה שניאור

בדף השער של החלק הרביעי ובדף שאחריו קרעים חסרים גדולים

זלמן מק"ק לאדי ...כי גם אני בשלהובותא דנורא דלבא התלקחתי

עם פגיעה במסגרת השער ובטקסט .חלק מן הקרעים משוקמים

מזמן זמנים ,ואמרתי מתי יבא לידי איש אשר ידבנו לבו להאיר

במילוי והדבקות נייר .סימני עש במספר דפים (רובם קלים).

אור חדש וקדוש הזה בעולם ,ובפרט במדינתינו [אוקראינה] שלא

חותמות .כריכות חדשות.

זכינו להיות בידינו כל השלחן ערוך שלו כולם כאחד יחד ,מחמת

סטפנסקי חסידות ,מס'  ;565-570מונדשיין ,ספרי ההלכה של

שאורחי רחיקא מדינתינו ממדינתו [רייסין] שנדפסו שם זה כבר

אדמו"ר הזקן ,ביבליוגרפיה ,ב ,עמ' .40-55

שנים כבירים ,וטרם בואו לכאן למדינתינו ,כל אחד אשר יגיענו

פתיחה$400 :

בכפו יבלענו ,וכל חיך הטועמו אומר לי הוא."...
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 .175שלחן ערוך הרב  -ז'יטומיר ,תר"ז-תר"ח  -מהדורת
רבי חיים אברהם בנו של בעל התניא  -מהדורה
ראשונה של  23תשובות חדשות בחלק השו"ת  -דף
"לוח הטעות" לא ידוע

– 175. 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

שלחן ערוך הרב ,מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי

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
five 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.
Five volume. Vol. I: [6], 5-175, [1] leaves. Lacking
first title page. Vol. II: [2], 104, 109-194; 5-71 leaves.
Lacking 2 leaves: leaf [3] of indexes at beginning,
and [1] final leaf. Vol. III: 138; 104, [1] leaves. Lacking
first 3 leaves, and leaves 105-108 of second sequence.
Vol. IV: [2], 104, 109-140; 38 leaves. Lacking leaves
105-108 of first sequence. Vol. V: 44 leaves. Lacking
[1] final leaf of errata. Approx. 19-23 cm. Overall fair
condition. Stains, including dampstains and dark
stains. Traces of past dampness and mold stains
in vol. III. Minor mold stains in vol. II. Open tears,
affecting text in several places, repaired in part with
paper. Tears and wear to several leaves. Several
leaves in vol. II detached. Margins of several leaves
reinforced with paper, including title pages of vols.
I and IV, affecting borders. Worming, affecting text
(mostly to final volume). Stamps and handwritten
inscriptions. 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.

– בעל התניא .ז'יטומיר ,תר"ז-תר"ח  .1847דפוס רבי חנינא ליפא,
רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא ,נכדי הרב מסלאוויטא.
ששה חלקים בחמישה כרכים.
את המהדורה שלפנינו הוציא לאור הרה"ק רבי חיים אברהם,
בנו של המחבר בעל התניא ,בסיוע צאצאיו .במהדורה זו נוספו
לראשונה כמה הוספות ב"קונטרס אחרון" ובמראי המקומות ,על
פי כתב-יד המחבר .כמו כן ,נוספו לראשונה בחלק השו"ת 23
תשובות חדשות .במהדורה זו נדפס לראשונה ה"קונטרס אחרון"
בשולי העמודים (ולא בסוף הכרך ,כבמהדורות קודמות) .בתחילת
חלק א' נדפסה הקדמה מיוחדת למהדורה זו מאת רבי חיים
אברהם (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.
חמישה כרכים .כרך ראשון ,]6[ :ה-קעה ]1[ ,דף .חסר דף השער
הראשון .כרך שני ,]2[ :קד ,קט-קצד; ה-עא דף .חסרים  2דפים:
דף [ ]3של המפתחות בהתחלה ,ו ]1[-דף אחרון .כרך שלישי:
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קלח; קד ]1[ ,דף .חסרים שלושה דפים ראשונים ,ודפים קה-קח
מהספירה השניה .כרך רביעי ,]2[ :קד ,קט-קמ; לח דף .חסרים

סטפנסקי חסידות ,מס'  ;573מונדשיין ,ספרי ההלכה של אדמו"ר

דפים קה-קח מספירת הדפים הראשונה .כרך חמישי :מד דף.

הזקן ,ביבליוגרפיה ,ה' ,עמ' .80-87

חסר [ ]1דף אחרון של "לוח הטעות" 19-23 .ס"מ בקירוב .מצב

חלק א' שלפנינו הוא וריאנט וכולל  3דפים נוספים בתחילת

כללי בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים .עקבות

הכרך ,וכן דף נוסף של "לוח הטעות" בסוף הכרך .דפים אלה

רטיבות וסימני עובש בכרך השלישי .סימני עובש קלים בכרך

נדירים ביותר ולא נרשמו אצל מונדשיין וסטפנסקי .הדף של "לוח

השני .קרעים חסרים ,עם פגיעות בטקסט במספר דפים ,משוקמים

הטעות" של חלק א אף לא מתועד ב"קונטרס השלחן" מאת רבי

בחלקם בהדבקות נייר .קרעים ובלאי במספר דפים .מספר דפים

חיים נאה .לדברי ר"ח נאה ,הדפים של "לוח הטעות" של חלקים

בכרך השני מנותקים .הדבקות נייר לחיזוק בשולי מספר דפים,

ב וג "נדפסו לחוד והודבקו אחר כך אל השלחן ערוך ,כי [בחלק

כולל דף השער של הכרך הראשון והרביעי ,עם פגיעה במסגרות

מהעותקים] שני הדפים הם יותר קצרים מדפי השלחן ערוך".

השערים .סימני עש ,עם פגיעות בטקסט (רובם בכרך האחרון).

חלקים א ,ה-ו ,לא מופיעים בקטלוג הספריה הלאומית.

חותמות ורישומים בכתב-יד .כריכות חדשות.

פתיחה$400 :

Opening price: $400

ספרי חסידות חב"ד
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 .176שולחן ערוך הרב  -ז'יטומיר ,תרי"ח-תרי"ט  -כולל חלק ג'
שלא נרשם במפעל הביבליוגרפיה

 .177שלחן ערוך הרב  -ז'יטומיר ,תרכ"ב  -ששה חלקים
בחמשה כרכים

שולחן ערוך הרב ,מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי – בעל התניא.

שלחן ערוך הרב ,מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי

ז'יטומיר ,תרי"ח-תרי"ט  .1857-1859דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל

– בעל התניא .ז'יטומיר ,תרכ"ב  .1861דפוס רבי חנינא ליפא

שפירא ,נכדי הרב מסלאוויטא .ששה כרכים.

ורבי יהושע העשיל שפירא ,נכדי הרב מסלאוויטא .ששה חלקים

מהדורה זו נדפסה על פי מהדורת ז'יטומיר תרט"ז (למעט ההקדמות וההסכמות

בחמישה כרכים (במקור בארבעה כרכים ,בעותק שלפנינו הכרך

שנדפסו בסדר שונה).

הרביעי פוצל לשניים).

ששה כרכים .כרך ראשון ,]7[ :ה-קכד ,קכט-קסג דף .חסרים  6דפים אחרונים:

מהדורה זו נדפסה על פי מהדורת ז'יטומיר תרי"ח-תרי"ט.

קסד-קסט .כרך שני ,]2[ :רלג דף .חסרים  8דפים :דף השער הראשון ודפים רלד-

שני דפי שער בכרך הראשון ,השני והרביעי.

רמ .כרך שלישי ,]1[ :רכד דף .חסרים שני דפי השער ודף אחרון .כרך רביעי:

כרך ראשון ,]7[ :ה-קכד ,קכט-קסט דף .דף קיח קרוע וחסר ברובו.

[ ,]2קלא דף .כרך חמישי ,]1[ :קלג-קסז דף .כרך שישי ,]1[ :ב-מב דף .בכרכים

כרך שני ,]3[ :רלט דף (מונדשיין רושם דף נוסף בתחילת הכרך).

א-ד מופיעים שני שערים .חלק מהאותיות בדפי השער הראשונים בדיו אדומה.

כרך שלישי ,]2[ :קכט ,קכג-קלד ,קמג-קנד ,קנז-רטז דף .חסרים

 20-21ס"מ בקירוב .חלק מן הדפים כהים .מצב משתנה בין הכרכים ,מצב כללי

 12דפים בסוף (ריז-רכח) .כרך רביעי ,]2[ :קלא דף .חסרים דפים

טוב-בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות .בלאי בחלק מהדפים .קרעים חסרים ,עם

קלב-קסז (עם "הלכות הצריכות מלוקטות מטור חושן המשפט").

פגיעות בטקסט במספר דפים (כולל בחלק מדפי השער) .בדפים הראשונים של

כרך חמישי ,]1[ :קסט-ר דף 19-21 .ס"מ בקירוב .מצב כללי טוב.

הכרך השלישי בלאי רב וקרעים חסרים ,עם פגיעות בטקסט ,משוקמים בחלקם

כתמים .קרע חסר בשולי דף השער הראשון של החלק השני ,עם

בהדבקות נייר .סימני עש ,עם פגיעות קלות בטקסט במספר דפים .חיתוך דפים

פגיעה במסגרת השער .קרעים במספר מקומות בשולי הדפים,

על גבול הטקסט ,עם פגיעות קלות בטקסט בדפים בודדים .חותמות ורישומים

ללא פגיעות בטקסט .סימני עש במספר מקומות .מספר דפים

בכתב-יד .כריכות חדשות.

רופפים .חותמות ורישומים בכתב-יד .כריכות חדשות.

מונדשיין ,ספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן ,ביבליוגרפיה ,עמ' .98-100

מונדשיין ,ספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן ,ביבליוגרפיה ,עמ' .104

חלק ג' של מהדורה זו ,לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ולא נרשם ע"י מונדשיין,

פתיחה$400 :

ואיננו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.

פתיחה$400 :
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176. Shulchan Aruch HaRav – Zhitomir, 1857-1859 – Including Part III, Not Listed in the Bibliography
of the Hebrew Book
Shulchan Aruch HaRav, by R. Shneur Zalman of Liadi, the Baal HaTanya. Zhitomir: R. Chanina Lipa and R.
Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the rabbi of Slavita, 1857-1859. Six volumes.
This edition was printed based on the Zhitomir 1856 edition (apart from the forewords and approbations, which
were printed in a different order).
Six volumes. Vol. I: [7], 5-124, 129-163 leaves. Lacking 6 final leaves: 164-169. Vol. II: [2], 233 leaves. Lacking 8
leaves: first title page and leaves 234-240. Vol. III: [1], 224 leaves. Lacking two title pages and final leaf. Vol. IV:
[2], 131 leaves. Vol. V: [1], 133-167 leaves. Vol. VI: [1], 2-42 leaves. Two title pages in vols. I-IV. First title pages
printed in red and black. Approx. 20-21 cm. Some browned leaves. Condition varies, overall good-fair condition.
Stains, including dampstains. Wear to some leaves. Open tears, affecting text in several places (including some
title pages). Significant wear and open tears to first leaves of vol. III, affecting text, repaired in part with paper.
Worming, slightly affecting text in several places. Margins trimmed close to text, slightly affecting text on a few
leaves. Stamps and handwritten inscriptions. New bindings.
Part III of this edition is not listed in the Bibliography of the Hebrew book, nor is it found in the NLI.
Opening price: $400

אוגוסט 2021
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[2], 129, 123-134, 143-154, 157-216 leaves. Lacking
12 leaves at end (217-228). Vol. IV: [2], 131 leaves.
Lacking leaves 132-167 (with "Required laws
compiled from Choshen Mishpat"). Vol. V: [1],
169-200 leaves. Approx. 19-21 cm. Overall good
condition. Stains. Marginal open tear to first title
page of vol. II, affecting border. Marginal tears in
several places, not affecting text. Worming in several
places. Several leaves loose. Stamps and handwritten
inscriptions. New bindings.
Opening price: $400

 כולל חלק ג' שלא נרשם-  תרכ"ט, ז'יטומיר-  שולחן ערוך הרב.178
במפעל הביבליוגרפיה
 תרכ"ט, ז'יטומיר. מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי,שולחן ערוך הרב
. ששה חלקים בארבעה כרכים.1869
 ובשערי הספרים מופיעים,מהדורה זו נדפסה על פי מהדורת ז'יטומיר תרכ"ב
. ר' אברהם שלום שאדאוו או ר' יצחק משה באקשט:שמות המדפיסים
 כרך. חסר דף השער הראשון.קסח דף- קסא,קסא- קל,קכה- ה,]6[ :כרך ראשון
 כרך.רכז דף- קסא,קנח- קמג,קלד- קכז, קלג,]3[ : כרך שלישי. רלט דף,]3[ :שני
. רב דף,]2[ :רביעי
 מצב.) חלק מהדפים כהים (רבים מהם כהו מאוד באזור הטקסט. ס"מ19.5-20.5
. בהם כתמי ועקבות רטיבות, כתמים.טוב- בינוני עד בינוני,משתנה בין הכרכים
, קרעים חסרים. בלאי בחלק מהדפים בכרך הראשון.כתמי דיו כהים בכרך השלישי
 סימני. ופגיעה במסגרת השער של הכרך השני,עם פגיעות בטקסט במספר דפים
 עם פגיעות בטקסט ופגיעות בחלק מדפי השער (בכרך הראשון והשני סימני,עש
 עם פגיעה בטקסט, חיתוך דפים על גבול הטקסט במספר מקומות.)עש רבים
יד- רישומים בכתב.במספר דפים ופגיעה קלה במסגרת השער של הכרך השלישי
. כריכות חדשות.וחותמות
.114-116 ' עמ, ביבליוגרפיה, ספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן,מונדשיין
.כרך ג' שלפנינו לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ואינו נמצא בספריה הלאומית

$400 :פתיחה
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178. Shulchan Aruch HaRav – Zhitomir, 1869 – Including Part III, Not Listed in the Bibliography of
the Hebrew Book

177. 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, 1869. Six parts in four
volumes.
This edition was printed based on the Zhitomir 1861 edition.
Vol. I: [6], 5-125, 130-161, 161-168 leaves. Lacking first title page. Vol. II: [3], 239 leaves. Vol. III: [3], 133, 127-134,
143-158, 161-227 leaves. Vol. IV: [2], 202 leaves.
19.5-20.5 cm. Some browned leaves (many of them with heavy browning to text block). Condition varies, fair
to fair-good. Stains, including dampstains and traces of past dampness. Dark inkstains to vol. III. Wear to some
leaves of vol. I. Open tears, affecting text in several places, and affecting title border in vol. II. Worming, affecting
text and some title pages (significant worming to vols. I and II). Margins trimmed close to text in several places,
affecting text in some cases, and slightly affecting title border in vol. III. Handwritten inscriptions and stamps.
New bindings.
Vol. III of this edition is not listed in the Bibliography of the Hebrew Book nor is it found in the NLI.

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.
Two title pages in vols. I, II and IV.
Vol. I: [7], 5-124, 129-169 leaves. Leaf 118 torn and
mostly lacking. Vol. II: [3], 239 leaves (Mondschein
records one more leaf at beginning of vol.). Vol. III:

Opening price: $400

ספרי חסידות חב"ד
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179. 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 by 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.
71, 73-102; 24 leaves. Lacking leaf 72 of first sequence.
Two title pages. First title page printed in red and
black. Divisional title page for supplements. Approx.
27 cm. Good-fair condition. Stains (including some
leaves with many stains). Inscriptions. New binding.
Stefansky Chassidut, no. 612
Opening price: $300

179b

179a

" מהדורה ראשונה של "הוספות לספר תורה אור-  תרכ"ב, ז'יטומיר-  ספר תורה אור.179
,בספר "בית רבי" מאת רבי חיים מאיר היילמן (ברדיטשוב תרס"ב

, מאמרי חסידות על חומשים בראשית ושמות,ספר תורה אור

) מובאת מסורת שהמאמרים שנדפסו בקונטרס34 ' עמ,'ב

 מאת," עם קונטרס "הוספות לספר תורה אור,חנוכה ופורים

 חתנו,"ההוספות עברו עריכה וקיצור בידי האדמו"ר ה"צמח צדק

, ז'יטומיר.האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי – בעל התניא

, "ושמענו שאדמו"ר בעל צ"צ נ"ע תיקנם:של האדמו"ר האמצעי

, דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא.1862 תרכ"ב

היינו שלקח דרושי חותנו רבינו [האדמו"ר האמצעי] הארוכים

. מהדורה ראשונה של קונטרס ההוספות.נכדי הרב מסלאוויטא

."מאד וקצרם

 ובהגהות, "נדפס מחדש בתכלית ההידור:בדף השער השני מצוין

 שני. חסר דף עב מספירת הדפים הראשונה.קב; כד דף- עג,עא

."...אמתיות ונתקנו בפנים

 שער. חלק מהאותיות בדף השער הראשון בדיו אדומה.שערים

. מאמרים חדשים של בעל התניא15 בקונטרס ההוספות נוספו

 כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ בקירוב27 .נוסף לקונטרס ההוספות

בעוד שרוב הספר נדפס על פי הנוסח שכתב אחי המחבר רבי

. כריכה חדשה. רישומים.)(בחלק מהדפים כתמים רבים

 המאמרים שנדפסו בקונטרס,)יהודה ליב מיאנאוויטש (המהרי"ל

.612 ' מס,סטפנסקי חסידות

 רבי דוב בער – האדמו"ר,ההוספות הם מכתיבתו של בן המחבר

$300 :פתיחה

 כפי שנכתב בדף השער לקונטרס,האמצעי מליובאוויטש
.ההוספות
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 האדמו"ר-  ספר דרך חיים ותוכחת מוסר השכל.180
 תרכ"ג, ז'יטומיר- האמצעי
 "דברי כיבושין שכובשין לבו,ספר דרך חיים ותוכחת מוסר השכל
 מאת רבי,"של אדם ומקרבין לאביו שבשמים בתשובה שלימה
, ז'יטומיר.דוב בער שניאוריו – האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש
, דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא.1863 תרכ"ג
.נכדי הרב מסלאוויטא
.יד- רישום בכתב. סימני עש. כתמים. מצב טוב. ס"מ20.5 .קיא דף
.כריכת עור חדשה

$300 :פתיחה

180. Derech Chaim VeTochachat Mussar Haskel
– The Mitteler Rebbe – Zhitomir, 1863
Derech Chaim VeTochachat Mussar Haskel, words of
admonishment motivating a person to repent, by R.
Dov Ber, the Mitteler Rebbe of Lubavitch. Zhitomir:
R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heshel Shapira,
grandsons of the Rabbi of Slavita, 1863.
111 leaves. 20.5 cm. Good condition. Stains. Worming.
Handwritten inscription. New leather binding.
181

180

Opening price: $300

181. Shaar HaTeshuvah VehaTefillah (by the
Mitteler Rebbe of Lubavitch) – Parts I-II –
Zhitomir, 1864

 ספר שער התשובה והתפלה (לאדמו"ר האמצעי.181
 תרכ"ד, ז'יטומיר- ב- חלקים א- )מליובאוויטש

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, 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 (pp. 147148), replaced in handwriting. 18.5 cm. Good-fair
condition. Stains, including dampstains. Worming
to title page and in several other leaves, slightly
affecting text. Stamp. New leather binding.

,"התפלה

Opening price: $500

ספרי חסידות חב"ד
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 חלקים ראשון ושני "ובו נכללו,ספר שער התשובה והתפלה
שער

הבחירה

שער

התשובה

שער

שערים

'ג

מאת האדמו"ר רבי דוב בער שניאוריו – האדמו"ר האמצעי
 דפוס רבי חנינא ליפא ורבי.1864  תרכ"ד, ז'יטומיר.מליובאוויטש
. נכדי הרב מסלאוויטא,יהושע העשיל שפירא
 במקומו נכרך,)147-148  חסר דף אחד (עמודים.' עמ138 ;]2[ ,146
 בהם, כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ18.5 .יד-דף השלמה בכתב
 עם, סימני עש בדף השער ובמספר דפים נוספים.כתמי רטיבות
. כריכת עור חדשה. חותמת.פגיעות קלות בטקסט

$500 :פתיחה

Classic Books and Miscellanea

ספרי יסוד וספרים שונים
ראה עוד במדורים :ספרים עם הגהות ,דפוסי סלאוויטא ,דפוסים עתיקים וספרי הגר"א ותלמידיו

 .182ספר שני לוחות הברית (של"ה הקדוש)  -אמשטרדם ,שנת
נח"ת  -שנת הולדתו של הבעש"ט

– 182. Shenei Luchot HaBrit – Amsterdam, 1698
Birth Year of the Baal Shem Tov

ספר שני לוחות הברית (של"ה הקדוש) ,דברי מוסר ויראה ,קבלה והלכה,

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.
Signature of R. Yosef Tzvi Salant of Jerusalem (author
)of Be'er Yosef) and other inscriptions (some deleted
on both title pages. Handwritten emendations.
Several handwritten glosses and emendations on pp.
1a and 318a. Signature on p. 158a.
[4], 422; 44; [12] leaves. 29.5 cm. Good-fair condition.
Stains. Tears, including open tears to both title pages
(open tears along margins of first title page, slightly
affecting engraving), repaired with paper. Tears and
worming, affecting text in several places, repaired
in part with paper and tape. Stamp. Handwritten
inscriptions. New binding, incorporating old
binding, with damage and wear.

מאת הגאון הקדוש רבינו ישעיה הלוי הורוויץ .אמשטרדם ,תנ"ח [ .]1698דפוס
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.
ידועים דבריו של רבי יואל סירקיש – הב"ח – בהסכמתו לסידור "שער
השמים" ,שכתב על גודל קדושת המחבר וחיבוריו" :הגאון כמוהר"ר ישעיה
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 הנ"ל" :איש קדוש ונורא הוא ...שבלי
ספק נוצצה בו עוד רוח ממרום אשר הערו עליו מן השמים".
מהדורת השל"ה שנדפסה באמשטרדם בשנת נח"ת נתקדשה בקרב קהילות
החסידים ,שכן אותה שנה היתה שנת הולדתו של הבעל שם טוב ,ומסורות
חסידיות קשרו בין שני המאורעות .האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש כותב
אודות ספר של"ה הקדוש שנדפס בשנת נח"ת "בהידור ,וסימנא מילתא כי
התגלות הספר הקדוש גרם נחת רוח למעלה ,ובשנה ההיא נולד מאורן של כל
ישראל מורנו הבעש"ט נ"ע ,ומרגלא בפומי' קדישא של מורנו הבעש"ט שהוא
נולד בשנה שנדפס של"ה הקדוש להאיר את העולם באור ה' דתורה ויראת
שמים בעבודה שבלב" (אגה"ק הריי"ץ ,כרך ט ,אגרת ב'תתנג) .במקום אחר
מביא הריי"ץ מסורת מופלאה בשם רבי מנחם מנדל מוויטבסק על שאירע

182

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
רישומים בשני דפי השער" :יוסף צבי סלאנט בירושלם תוב"א" [בעל "באר יוסף"]" ,משה דוב ווייס"" ,שייך לר' אריה ב"מ ירחמיאל" (מחוק).
תיקונים בכתב-יד .בדף א 1/ובדף שיח 1/מספר הגהות ותיקונים בכתב-יד .חתימה בדף קנח" :1/ארי במו"ה ירחמיאל זללה"ה".
[ ,]4תכב; מד; [ ]12דף 29.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .קרעים ,בהם קרעים חסרים בשני דפי השער (בשער הראשון קרעים חסרים בכל
שולי הדף ,עם פגיעה קלה באיור השער) ,משוקמים במילוי נייר והדבקה .קרעים וסימני עש ,עם מספר פגיעות בטקסט ,חלקם משוקמים
בהדבקות נייר .חותמת .רישומים בכתב-יד .כריכה חדשה ,משולבת בכריכה ישנה ,עם פגמים ובלאי.

פתיחה$1500 :
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Opening price: $1500

 .183ספר עברונות  -אופנבך ,תפ"ב
ספר

אסטרונומיה

עברונות,

ומולדות

החודשים ,מאת רבי אליעזר בלין אשכנזי ,עם
קונטרס "נותן ישועה" ,מאת רבי מאיר בהר"ר
נתן יהושע כסת"ם [כותב ספרים תפילין
ומזוזות] .אופי-באך [אופנבך][ ,תפ"ב .]1722
שער מאוייר עם דמויות משה ואהרן .בראש
השער איור מערכת השמש והמזלות .בדפי
הספר

איורים

וטבלאות

רבות,

לחישוב

המולדות והתקופות.
רישום בדף השער" :מגין הוא לכל החותם בו
הק' ליב מאלטדארף[?]".
[ ,]2מ דף 18.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים
ובלאי .קרעים וקרעים חסרים ,עם פגיעות
בטקסט ,משוקמים בחלקם בהדבקות נייר.
הדבקות נייר לחיזוק בשוליים הפנימיים של
הדפים הראשונים .סימני עש ,עם פגיעות
רבות בטקסט .רישומים בכתב-יד .כריכה
חדשה.

פתיחה$300 :
183

183. Sefer Evronot – Offenbach, 1722

184a

184b

 .184ספר פרקי אבות  -הומבורג ,תצ"ח  /ספר רפואות הנפש  -אלטונה ,ת"ק
 -שני ספרים בכרך אחד

Sefer Evronot, astronomy and moladot, by R. Eliezer Belin Ashkenazi, with the Noten
Yeshuah booklet, by R. Meir son of R. Natan Yehoshua. Offenbach, [1722].
Engraved title page, depicting Moshe and Aharon. With diagram of the solar system and
zodiac. The book contains many illustrations and tables for calculating the moladot and
tekufot.
Inscription on the title page.
[2], 40 leaves. 18.5 cm. Fair condition. Stains and wear. Tears and open tears, affecting text,
repaired in part with paper. Inner margins of first leaves reinforced with paper. Worming,
with significant damage to text. Handwritten inscriptions. New binding.

רפואות הנפש ]8[ ;]58[ :דף .חסרים ארבעה דפים ([ )]11[-]8מהחלק הראשון של ספר

Opening price: $300

רפואות הנפש 13 .ס"מ בקירוב .מצב טוב .כתמים .קרע חסר בדף האחרון של ספר פרקי

שני ספרים בכרך אחד:
· ספר פרקי אבות ,עם פירוש מלא כף נחת ,מאת רבי שניאור פייבוש בן יעקב .הומבורג,
[תצ"ח .]1738
· ספר רפואות הנפש ,תפילות לחולה ולמבקריו ודיני אנינות ,מאת רבי אליקים מקומארנו.
אלטונה[ ,ת"ק  .]1740שני חלקים.
שער נפרד לחלק השני .בחלק זה – תפילות ודינים לנשים ,בתרגום ליידיש באותיות צו"ר.
שני ספרים בכרך אחד .פרקי אבות :יח ,לז-נד ,לא-לו ,מג-נג ]1[ ,דף .מספור דפים משובש.

אבות ,עם פגיעה קלה בטקסט ,משוקם בהדבקת נייר .חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט
במספר דפים .חותמות .רישום בכתב-יד (באותיות לטיניות) בדפי המגן האחוריים .כריכת
עור עתיקה ,עם אבזם מתכת לסגירה .פגמים בכריכה.

פתיחה$500 :

ספרי יסוד וספרים שונים
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185. Responsa Shaagat Aryeh
– Frankfurt an der Oder, 1756 –
First Edition –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 first book of the Shaagat Aryeh,
through which he became renowned
for his brilliance. The book was widely
accepted throughout the Jewish
world, reaching the community of
Metz, who subsequently invited him
to succeed R. Yehonatan Eybeschutz
as their rabbi.
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.
[1], 89 leaves. 33.5 cm. Fair condition.
Browned leaves. Stains. Wear and
creases to some leaves. Worming
185
(significant worming to title page and
several other leaves), affecting text.
Tears in several places, affecting text. Small open tear to title page, affecting border.
New leather binding.
Without four final leaves (90-93), which were added after the printing of the book
was completed, and do not appear in many copies. This copy is lacking the list of
print workers, present in most copies on the final page (89b).
Opening price: $300

184. Pirkei Avot – Homburg, 1738 / Refuot HaNefesh – Altona, 1740 – Two
Books in One Volume
Two books in one volume:
Pirkei Avot, with the Melo Kaf Nachat commentary by R. Shneur Phoebus son
of Yaakov. Homburg, [1738].
Refuot HaNefesh, prayers for the sick and his visitors and laws of mourning, by
R. Elyakim of Komarno. Altona, [1740]. Two parts.
Separate title page for part II. Part II – prayers and laws for women, translated to
Yiddish in Tzene Rene typeface.
Two books in one volume. Pirkei Avot: 18, 37-54, 31-36, 43-53, [1] leaves.
Misfoliation. Refuot HaNefesh: [58]; [8] leaves. Lacking four leaves ([8]-[11]) of
part I of Refuot HaNefesh. Approx. 13 cm. Good condition. Stains. Open tear
to final leaf of Pirkei Avot, slightly affecting text, repaired with paper. Leaves
trimmed with damage to text in several places. Stamps. Handwritten inscription
(in Latin characters) on back endpapers. Early leather binding, with metal clasp.
Damage to binding.

·
·

Opening price: $500
 מהדורה ראשונה-  תקט"ז, פרנקפורט דאודר-  שו"ת שאגת אריה.185
 מאת רבי אריה ליב גינצבורג, חקירות ובירורי הלכה על שלחן ערוך אורח חיים,שו"ת שאגת אריה
. מהדורה ראשונה.]1756  [תקט"ז, פרנקפורט דאודר.אב"ד מץ
 הספר התקבל. שהתפרסם בגאונותו הגדולה באמצעות ספרו זה,"ספרו הראשון של ה"שאגת אריה
 על מקומו של, בה התקבל לרב וראש ישיבה, עד שהגיע שמעו למץ הרחוקה,בכל תפוצות ישראל
.רבי יהונתן אייבשיץ
 וכשיצא לאור הספר 'שאגת אריה' בפעם הראשונה היה כמעט,"בעל ה'שאגת אריה' היה עני מאד
 ועל כן כתב הכל בראשי, מפני שכשכתב את ספרו לא היה לו נייר כדי צרכו...כולו בראשי תיבות
.) עמ' קנד,' א," (עובדות והנהגות לבית בריסק...תיבות
 סימני עש. בלאי וקמטים בחלק מהדפים. כתמים. דפים כהים. מצב בינוני. ס"מ33.5 . פט דף,]1[
 עם פגיעות, קרעים במספר מקומות. עם פגיעות בטקסט,)(בדף השער ובמספר דפים סימני עש רבים
. כריכת עור חדשה. עם פגיעה במסגרת השער, קרע חסר קטן בדף השער.בטקסט
 ואינם מופיעים, שנוספו לאחר שנשלמה הדפסת הספר,)צג-ללא ארבעת הדפים האחרונים (צ
,) רשימת שמות פועלי הדפוס2/ בעותק שלפנינו נשמטה בעמוד האחרון (דף פט.בעותקים רבים
.)שמופיעה ברוב העותקים (ראה מפעל הביבליוגרפיה

$300 :פתיחה
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 .186ספר אורים ותומים על חושן משפט  -קרלסרוהא,
תקל"ה-תקל"ז  -מהדורה ראשונה לספרו של רבי
יהונתן אייבשיץ

– 186. Urim VeTumim on Choshen Mishpat
Karlsruhe, 1775-1777 – First Edition of the Book
of Rabbi Yehonatan Eybeschutz

ספר אורים ותומים ,על שלחן ערוך חושן משפט ,חלק ראשון

Urim VeTumim, on Shulchan Aruch Choshen
Mishpat, Parts I and II, by R. Yehonatan Eybeschutz.
Karlsruhe, [1775-1777]. First edition. Two volumes.
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. R. Yehonatan Eybeschutz mentions this work
in his preface to Kreiti UPleiti.
On the title page of vol. II, signatures of R. Gershon
son of R. Tobiah Asche (ca. 1791-1867), rabbi of
Prenzlau, author of Nikrat Tzur – glosses on the
book of his father, Et Barzel.
Stamps of "Beit Midrash of R. Shimon Sofer Rabbi of
Krakow – founded by the Chassidim of the Rebbe of
Belz" in vol. I.
Two volumes. Vol. I: [1], 3-73, 75-156, 159-204
leaves. Lacking five leaves (leaves 1-2, 74, 157-158).
Vol. II: [1], 205-381, [5] leaves. 33.5-35 cm. Fair
condition. Stains, including dampstains (some large
dampstains). Wear. Open tears to several leaves,
affecting text. Vol. I: Traces of past dampness with
mold stains; many open tears, affecting text, repaired
in part with paper; leaves trimmed with damage to
text (including damage to title page border). Vol.
II: Worming, affecting text; singeing to final leaf
(affecting text). Stamps and handwritten inscriptions.
New bindings.

וחלק שני ,מאת רבי יהונתן אייבשיץ .קרלסרוהא[ ,תקל"ה-תקל"ז
 .]1775-1777מהדורה ראשונה .שני כרכים.
רבי יהונתן אייבשיץ ערך את חיבוריו על השולחן ערוך ,אך
זכה להוציא מהם רק את החלק הראשון של כרתי ופלתי לחלק
יורה דעה ,שנדפס בשנת תקכ"ד .לאחר פטירתו המשיך נכדו
רבי ישראל אייבשיץ לעסוק בהדפסת חיבוריו .הוא הדפיס את
הספר שלפנינו ואת החלק השני של כרתי ופלתי ,ועוד מספרי
סבו הגדול.
בשער הספר נדפס" :ונתתי אל חושן המשפט את האורים
ואת התומים – אשר חיבר אדונינו מורינו ורבינו הגאון הגדול
המפורסים ,זקן ויושב בישיבה ,רבן של כל בני הגולה ,כש"ת
מוהר"ר יהונתן זצלה"ה ,אשר הרביץ תורה 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."...
לספר זה שנדפס לאחר פטירת רבי יהונתן אין הקדמה מהרב
המחבר ,אולם רבי יהונתן מזכיר חיבור זה בהקדמת ספרו "כרתי
ופלתי" .שם הוא מספר על תקופת מיץ בה החל לחבר את
ה"אורים ותומים"" :שמה הוחלתי לעשות חיבור על חושן משפט...
לבוא במשפט כל דבר נעלם ,פוסקים ראשונים ואחרונים ...ויהי לי
לעטרה ולמצנפת דברי הכהנים ...הסמ"ע והש"ך .גלל כן קראתיו
אורים ותומים ."...הוא מספר על המלחמה בה איבד את רכושו
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ובשל כך נמנע ממנו להדפיס את הספר ,ועל תקופת רבנותו
באה"ו ,בה המשיך בעריכת הספר .הוא כותב כי בשל היקפו של

אשע" – רבי גרשון ב"ר טוביה אשע (תקנ"א בערך-תרכ"ז) ,אב"ד

החיבור התקשה להדפיסו" :לרוב איכותו ואריכות ענינו ,נלאיתי

פרנצלאו ,מחבר "נקרת צור" – הגהות לספרו של אביו "עט ברזל".

נשוא בהוצאות הדפוס כי רוב הוא ,אמרתי אצבע אלקים הוא

בכרך הראשון חותמות" :בהמ"ד דהגאון ר' שמעון סופר זצ"ל

זה להקדים חבורי על יורה דעה ,שהוא דבר שוה לכל נפש קטן

אב"ד פה ק"ק קראקא – נוסד מחסידי אדומו"ר מבעלזא שליט"א".

וגדול ...לדעת המעשה אשר יעשון והדרך אשר ילכו בה".

שני כרכים .כרך ראשון ,]1[ :ג-עג ,עה-קנו ,קנט-רד דף .חסרים

עוד מספר רבי יהונתן בהקדמתו כי חידושיו נפוצו כבר בחייו

חמשה דפים (דפים א-ב ,עד ,קנז-קנח) .כרך שני ,]1[ :רה-שפא,

באמצעות כתבי היד של תלמידיו (כידוע ,רוב חידושיו יצאו

[ ]5דף 33.5-35 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות

לאור על פי כתבי תלמידיו שהיו רושמים את דרשותיו ושיעוריו

(חלקם גדולים) .בלאי .קרעים חסרים במספר דפים ,עם פגיעות

העמוקים) ,וכה הוא כותב..." :כי כאשר למדתי ברבים דברי

בטקסט .בכרך הראשון :עקבות רטיבות עם סימני עובש; קרעים

הש"ע ומה שחידשה נפשי לא אצלתי מתלמידי להגיד להם את

רבים חסרים עם פגיעות בטקסט ,חלקם משוקמים בהדבקות נייר;

כל ...והמה העתיקו הדברים להם למשמרת ,ומאלה נפצו הארץ

חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט (כולל פגיעה במסגרת השער).

ללשונם בארצם ,ונתחלקו לנוסחות רבות כי כל אחד כתב כפי

בכרך השני :סימני עש ,עם פגיעות בטקסט; סימני שריפה (עם

ענינו והבנתו והשגתו עד שנולד מבוכה רבה ביניהם שני הפוכים

פגיעה בטקסט) בדף האחרון .חותמות ורישומים בכתב-יד.

בנושא אחד ...אמנם בחיבור הזה סרה כל יתדות הדרכים ונמחה

כריכות חדשות.

אבן הטועים וידעו כל העם בשל מי יצא ההוראה הזאת."...
בשער הכרך השני חתימות" :הק' גרשון בהגאון מ' טובי' שי'

Opening price: $300

פתיחה$300 :

ספרי יסוד וספרים שונים
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 ספר אבני מלואים.188
 מהדורה-  שני חלקים,זולקווא- לבוב- ראשונה
תקפ"ו-תקע"ו

-  חלק ראשון ושני-  ספר נתיבות המשפט.187
 מהדורה ראשונה- תקע"ו- תקס"ט,זולקווא
, מהדורות ראשונות,שני החלקים של ספר נתיבות המשפט
:בשני כרכים
 חידושים וביאורים על שולחן ערוך, ספר נתיבות המשפט.1
 חלק ראשון,חושן משפט – משפט הכהנים ומשפט האורים
 תקס"ט, זולקווא. מאת רבי יעקב מליסא,קלב-על סימנים א
. מהדורה ראשונה.]1809[

, שני חלקים,ספר אבני מלואים
 עם אבני,שלחן ערוך אבן העזר
,ושו"ת

חידושים

–

מלואים

מאת רבי אריה ליב הכהן הלר

- מצב בינוני. ס"מ בקירוב37 .פו; מו דף- טו,]1[ , ג,]3[ , יא,]1[
 בלאי וקמטים בדף השער. בהם כתמי רטיבות, כתמים.טוב
 בהם קרע חסר בשולי דף, חלקם חסרים, קרעים.ובדפים נוספים
 השלמות.השער וקרע חסר עם פגיעה בטקסט באחד מן הדפים
 סימני.והדבקות נייר דבק לחיזוק בדף השער ובדפים נוספים
. משוקמים בחלקם בהדבקות נייר, עם פגיעות בטקסט,עש
. כריכת עור חדשה.יד- רישומים בכתב.חותמות
 מאת,שעה- על סימנים קלג, חלק שני, ספר נתיבות המשפט.2
. מהדורה ראשונה.1816  תקע"ו, זולקווא.רבי יעקב מליסא
.ללא החלק הראשון שנדפס בשנית במהדורה זו

 סימנים, חלק ראשון.אב"ד סטרי
 חלק.1815 ] [תקע"ו, לבוב,נב-א
, זולקווא,קעח- סימנים סט,שני
 מהדורה ראשונה.1825 ][תקפ"ו
. בשני כרכים,של שני החלקים
 כרך.שני חלקים בשני כרכים
 דפים.] דף4[ ; עה; יד,]1[ :ראשון
עב מספירת הדפים הראשונה-עא
; פ; ל,]4[ : כרך שני.נכרכו פעמיים
. מצב טוב. ס"מ33.5-35.5 .] דף3[
 קרעים חסרים. סימני עש.כתמים
בכרך השני (כולל קרעים קטנים
 עם פגיעה בטקסט,)בדף השער
 חיתוך דפים עם.באחד מן הדפים
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פגיעה בכותרות מספר דפים בכרך
 פגמים בשוליים הפנימיים.הראשון

 ובכרך, בכרך הראשון כריכה חדשה.יד- רישומים בכתב.של הדף האחרון בכרך הראשון
. עם פגמים,השני כריכה מקורית

187

- מספר דפים במצב בינוני, מצב בינוני. ס"מ36.5 . קו דף,]1[
 סימני עש. בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים, כתמים.גרוע
 עם,)(בדפים הראשונים ובמספר דפים נוספים סימני עש קשים
 משוקמים בהדבקות נייר דבק,פגיעות בטקסט ובמסגרת השער
 משוקמים, קרעים בשולי הדפים הראשונים והאחרונים.לחיזוק
. כריכת עור חדשה. חותמות.בהדבקות נייר ודבק גסות

$500 :פתיחה

187. Netivot HaMishpat – Parts I and II – Zhovkva, 1809-1816 – First 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 of both parts, in two volumes.
Two parts in two volumes. Vol. I: [1], 75; 14; [4] leaves. Extra copies
of leaves 71-72 of first sequence. Vol. II: [4], 80; 30; [3] leaves. 33.5-35.5
cm. Good condition. Stains. Worming. Open tears to vol. II (including
small tears to title page), affecting text on one leaf. Several leaves of vol. I
trimmed with damage to headings. Damage to inner margin of final leaf
of vol. I. Handwritten inscriptions. Vol. I with new binding, vol. II with
original binding, damaged.

Two parts of the book Netivot HaMishpat, first editions, in two volumes:
1. Netivot HaMishpat, novellae and commentaries on Shulchan Aruch Choshen Mishpat,
Part I on sections 1-132, by R. Yaakov of Lissa. Zhovkva, 1809. First edition.
[1], 11, [3], 3, [1], 15-86; 46 leaves. Approx. 37 cm. Fair-good condition. Stains, including
dampstains. Wear and creases to title page and other leaves. Tears and open tears, including
marginal open tear to title page and open tear to one leaf affecting text. Title page and some
other leaves repaired with tape and paper. Worming, affecting text, repaired in part with
paper. Stamps. Handwritten inscriptions. New leather binding.
2. Netivot HaMishpat, Part II, sections 133-375, by R. Yaakov of Lissa. Zhovkva, 1816. First
edition.
Without Part I which was reprinted in this edition.
[1], 106 leaves. 36.5 cm. Fair condition, several leaves in fair-poor condition. Stains, including
dampstains and dark stains. Worming (significant worming to first and other leaves),
affecting text and title page border, repaired with tape. Marginal tears to first and final
leaves, with unskilled paper and tape repairs. Stamps. New leather binding.

Opening price: $300

Opening price: $500

$300 :פתיחה

188. Avnei Milu'im – Two Parts – First Edition – Lviv-Zhovkva,
1815-1825
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 חתימות והקדשות,ספרים עם הגהות בכתב יד

-  מהדורה ראשונה- תקנ"ו- תקמ"ח, לבוב-  שני החלקים, ספר קצות החושן.189
הגהות
 מאת הגאון רבי אריה ליב הכהן, חלק ראשון ושני, על שולחן ערוך חושן משפט,ספר קצות החושן
. שני כרכים. מהדורה ראשונה.]1788-1796 תקנ"ו- [תקמ"ח, לבוב.הלר
.הכרך הראשון נדפס בדפוס הרבנית יהודית רוזאניס
.)"בסוף הכרך הראשון "קונטרס הספקות" לאחי המחבר הגאון רבי יהודה הכהן (בעל "תרומת הכרי
 ובמשך יותר ממאתים שנה נחשב,ספר קצות החושן הוא אחד מספרי היסוד של הלמדנות התורנית
.למורה הדרך העיקרי ללימוד עיוני בישיבות מכל החוגים ובארצות שונות
יד אשכנזי במספר דפים (בעיקר בכרך- הגהות למדניות ארוכות בכתב.חתימות ורישומים בדפי השער
. מכותב לא מזוהה, קצוצות ודהויות בחלקן,)השני
 עם,] דפים אחרונים3[  חסרים.קיא דף- סז, סד,]2[ : חלק שני. קכט; טו דף,]2[ : חלק ראשון.שני כרכים
 כתמי רטיבות. כתמים. כרך שני במצב בינוני.בינוני- כרך ראשון במצב טוב. ס"מ33.5-34.5 .המפתחות
 בכרך הראשון קרעים. קמטים בדף השער של הכרך הראשון. בלאי.קשים ועקבות רטיבות בכרך השני
 משוקמים בהדבקות נייר (עם פגיעות בטקסט בדף, מספר דפים נוספים ודף אחרון,בשולי דף השער
, עם פגיעות רבות בטקסט, בכרך השני קרעים חסרים גדולים בדף השער ובדפים נוספים.)האחרון
. כריכות ישנות. עם פגיעות קלות בטקסט, סימני עש.משוקמים ברובם בהדבקות נייר

$500 :פתיחה

189. Ketzot HaChoshen, Two Parts – Lviv, 1788-1796 – First Edition –
Glosses
Ketzot HaChoshen, on Shulchan Aruch Choshen Mishpat, Parts I and II, by R.
Aryeh Leib HaKohen Heller. Lviv, [1788-1796]. First edition. Two volumes.
The first volume was printed by Rebbetzin Yehudit Rosanes.
189a
With Kuntres HaSefekot by the brother of the author, R. Yehuda HaKohen (author
of Terumat HaKeri), at the end of vol. I.
Ketzot HaChoshen is a classic work of scholarly Torah study, and for over two hundred years, has been considered the key guide
for yeshiva in-depth Torah study throughout the world.
Signatures and inscriptions on the title pages. Lengthy scholarly glosses in Ashkenazic script by an unidentified writer on
several leaves (primarily in vol. II), partly trimmed and faded.
Two volumes. Part I: [2], 129; 15 leaves. Part II: [2], 64, 67-111 leaves. Lacking [3] final leaves with indexes. 33.5-34.5 cm. Vol. I in
good-fair condition. Vol. II in fair condition. Stains. Significant dampstains and traces of past dampness in vol. II. Wear. Creases
to title page of vol. I. Marginal tears to title page, final leaf and several other leaves of vol. I (affecting text on final leaf), repaired
with paper. Large open tears to title page and other leaves of vol. II, with extensive damage to text, mostly repaired with paper.
Worming, slightly affecting text. Old bindings.
Opening price: $500
189b
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190b

190a

190c

 .190ספר קצות החושן ,חלק ראשון  -הגהות הגאון רבי אהרן משה טויבש בעל "קרני ראם" ,אב"ד יאסי  -מהדורה ראשונה  -לבוב ,תקמ"ח
ספר קצות החושן ,על שולחן ערוך חושן משפט ,חלק ראשון ,מאת הגאון רבי אריה ליב הכהן הלר.

ראם" וספר "קרני ראם" .מגדולי גאוני דורו המפורסמים בגליציה וברומניה .התכתב בהלכה עם הגאון

[לבוב ,תקמ"ח  .1788דפוס הרבנית יהודית רוזאניס] .מהדורה ראשונה.

רבי מרדכי בנעט ועם הגאון בעל "חתם סופר" .נולד בעיר לבוב (למברג) והיה ידיד נעוריו של הגאון

עם "קונטרס הספקות" ,לאחי המחבר ,הגאון רבי יהודה הכהן (בעל "תרומת הכרי").

בעל "ישועות יעקב" ושל רבים מגאוני גליציה .בשנים תק"פ-תר"ב כיהן ברבנות סניאטין .בעשרת

ספר קצות החושן הוא אחד מספרי היסוד של העולם התורני ,ובמשך יותר ממאתיים שנה נחשב

שנות חייו האחרונות כיהן כרבה של העיר יאסי.

למורה הדרך העיקרי ללימוד עיוני בישיבות מכל החוגים.

[ ,]1קכט; טו דף .חסר דף השער 36 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות .בלאי .סימני

העותק של הגאון רבי אהרן משה טויבש בעל "קרני ראם" ,אב"ד יאסי .בדפי הספר למעלה מעשרים

עש ,עם פגיעות בטקסט במספר מקומות .קרעים חסרים בשולי חלק מהדפים (בדף הראשון קרעים

הגהות למדניות (רובן ארוכות) בכתב-ידו .ההגהות נדפסו בקובץ "כרם שלמה" שנה ט"ז ,ניו יורק

חסרים גדולים עם מעט פגיעות בטקסט) ,משוקמים במילוי ובהדבקות נייר .סימני שריפה במספר דפים.

תשנ"ג ,עמ' יד-יז.

חותמות .רישומים בכתב-יד .כריכת עור חדשה.

הגאון המפורסם רבי אהרן משה טויבש (תקמ"ז-תרי"ב) ,אבד"ק סניאטין ויאסי ,בעל שו"ת "תועפות

פתיחה$800 :
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191. Responsa of Rabbi Akiva
Eger– Warsaw, 1834 – First
Edition – Copy of Rabbi Isser
Zalman Meltzer
Responsa of R. Akiva Eger, Sefer
HaPesakim
(halachic
rulings)
and Part I of Sefer HaKetavim
(explanations of Talmudic topics).
Warsaw, 1834. Two title pages.
First edition printed during the
lifetime of the author, R. Akiva
Eger, who requested of his sons
to print it on high-quality paper
with fine typeface, since a studying
from a beautiful book enhances
concentration. The book was indeed
printed on thick, high-quality
paper, manufactured especially
for this printing (the watermarks
of the paper bear the name of the
manufacturer and the name of the
customer "Eiger").
On p. 127b, stamp of R. Isser Zalman
191a
Meltzer author of Even HaEzel,
from his tenure as rabbi of Slutsk, with his ownership inscription on the first
title page.
Signatures on both title pages. Several scholarly glosses.
[2], 222 leaves. Greenish paper (for the most part). 34.5 cm. Overall fair
condition, several leaves in fair-poor condition. Stains. Large tears to first
leaves, affecting title page border with loss, and tears to other leaves, repaired
with paper. Worming to many leaves (including some severe worming), with
extensive damage to text (repaired in part with paper). Stamps. Handwritten
inscriptions. New leather binding.
Opening price: $300

190. Ketzot HaChoshen, Part I – Glosses by Rabbi Aharon Moshe Taubes Author
of Karnei Re'em, Rabbi of Yas – First Edition – Lviv, 1788
Ketzot HaChoshen, on Shulchan Aruch Choshen Mishpat, Part I, by R. Aryeh Leib
HaKohen Heller. [Lviv: Rebbetzin Yehudit Rosanes, 1788]. First edition.
With Kuntres HaSefekot by the brother of the author, R. Yehuda HaKohen (author of
Terumat HaKeri).
Ketzot HaChoshen is a classic work of scholarly Torah study, and for over two hundred
years, has been considered the key guide for yeshiva in-depth Torah study throughout
the world.
Copy of R. Aharon Moshe Taubes (1787-1852), author of Karnei Re'em and Toafot Re'em,
rabbi of Snyatyn and Yas (Iași). He was a prominent, leading Torah scholar in his times
in Galicia and Romania, and exchanged halachic correspondence with R. Mordechai
Banet and the Chatam Sofer.
The book contains over twenty scholarly glosses (most lengthy) in his handwriting. The
glosses were published in Kerem Shlomo, year 16, New York 1993, pp. 14-17.
[1], 129; 15 leaves. Lacking title page. 36 cm. Fair condition. Stains, including dampstains.
Wear. Worming, affecting text in several places. Marginal open tears to some leaves
(large open tears to first leaf, slightly affecting text), repaired with paper. Singeing to
several leaves. Stamps. Handwritten inscriptions. New leather binding.
Opening price: $800

 העותק של רבי איסר-  מהדורה ראשונה-  תקצ"ה, וורשא-  תשובות רבי עקיבא איגר.191
זלמן מלצר
 ספר הפסקים [תשובות לשואלים פסק הלכה] וחלק א' מן ספר הכתבים [תשובות,תשובות רבי עקיבא איגר
. שני שערים.1834  תקצ"ה, וורשא.]למבקשים באורי סוגיות
 שביקש מבניו שידפיסוהו "על נייר יפה דיו שחור,מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר רבינו עקיבא איגר
 כי לדעתי הנפש מתפעל והדעת מתעוררת והכוונה מתעוררת מתוך הלימוד בספר נאה,ואותיות נאותות
 שיוצר באופן מיוחד להדפסת הספר, ספר זה נדפס על נייר עבה ואיכותי, אכן.)ומהודר" (מתוך ההקדמה
.)"Eiger" (בסימני המים של הנייר נרשם שם בית החרושת ושם המזמין

 בראש דף. עוד מימיו כאב"ד ור"מ סלוצק," חותמתו של רבי איסר זלמן מלצר בעל "אבן האזל2/בדף קכז
.השער הראשון רישום בעלות שהספר שייך לו
. מספר הגהות למדניות." "הילל מיכל [בר"ז] הורוויץ:חתימות בשני דפי השער
. תלמידו של הגר"ח מבריסק בישיבת וולוז'ין," בעל "אבן האזל,)תשי"ד-הגאון רבי איסר זלמן מלצר (תר"ל
 מראשי." עלה לירושלים בשנת תרפ"ד ונתמנה לר"מ ראשי בישיבת "עץ חיים.אב"ד וראש ישיבת סלוצק
. ראש ישיבת קלצק ולייקווד, חותנו של הגאון רבי אהרן קוטלר.מועצת גדולי התורה
 קרעים. כתמים.גרוע- מספר דפים במצב בינוני, מצב כללי בינוני. ס"מ34.5 .) נייר ירקרק (ברובו. רכב דף,]2[
. משוקמים במילוי נייר, וקרעים בדפים נוספים, עם חיסרון ופגיעה במסגרת השער,גדולים בדפים הראשונים
. חותמות.) עם פגיעות רבות בטקסט (משוקמים בחלקם בהדבקות נייר,)סימני עש בדפים רבים (חלקם קשים
. כריכת עור חדשה.יד-רישומים בכתב

$300 :פתיחה
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 חתימות והקדשות,ספרים עם הגהות בכתב יד

163

 .192ספר בינה לעתים  -ברלין ,תקנ"א  -העותק של
רבי עקיבא איגר  -עם הגהות בכתב ידו
ספר בינה לעתים ,דרשות מאת רבי עזריה פיג'ו בעל "גדולי
תרומה" ,חלקים א-ב .ברלין[ ,תקנ"א .]1791
העותק של הגאון רבי עקיבא איגר ,שעבר בירושה במשפחתו,
והגיע לידי נכדו רבי יעקב מראוויטץ (חתן רבי אברהם איגר
מראוויטץ ,בנו בכורו של רבי עקיבא איגר).
בדף השער של חלק א' ,רישום בעלות כנראה בכתב ידו של רבי
עקיבא איגר (הדיו מרוחה)" :זה הספר בינה לעתים שייך לי לשמי,
הק' עקיבא גינז מא"ש" .חתימות ורישומי בעלות רבים של רבי
יעקב מראוויטץ בדף השער ובדף א" :1/יעקב מראוויטץ"; "שייך
לי לשמי הק' יעקב"; "שייך לי לשמי יעקב מראוויטץ".
בדף [ ]1של ה"מפתחות" בסוף הספר – שתי הגהות בכתב ידו של
רבי עקיבא איגר (אחת מהן בת  20מילים).
הגאון המפורסם רבינו עקיבא (גינז) איגר (תקכ"ב-תקצ"ח) ,גדול
גאוני דורו .נולד באייזנשטאט ,לאביו רבי משה גינז ולאמו בת
הגאון רבי עקיבא איגר הראשון [אב"ד פרשבורג ,בעל "משנת
דרבי עקיבא"] .עוד טרם הגיעו לגיל בר-מצוה למד בישיבת
ברסלוי במחיצת דודו ורבו הגאון רבי בנימין וואלף איגר .בהיותו
בן ט"ו שנה כבר החל לומר שיעור בפני תלמידים .עם נישואיו
בשנת תקל"ח עבר לגור בעיר ליסא בבית חותנו רבי איצק
מרגליות .למרות היותו רך בשנים נחשב כאחד מגדולי הלמדנים
בעיר ,שהייתה מרכז התורה באותה תקופה .בשנת תקנ"ב נתקבל
לרב בעיר מארקיש-פרידלנד וייסד שם ישיבה .בשנת תקע"ה עבר

192a

לכהן כרב העיר פוזן ,בה שימש כ"ג שנים עד פטירתו .אף שם ייסד

192b

ישיבה והעמיד תלמידים הרבה .איש קדוש בעל "רוח הקודש",
ענוותן ונעים הליכות אשר לא השתרר על הציבור ,אך ידע לעמוד

בשל חריפותן ועמקותן .אף הוא עצמו החשיב את הגהותיו

(תקל"ט-תרי"ד) ,בנו הבכור של רבי עקיבא איגר .רבי יעקב עמד

בתוקף על כבוד הרבנות וכבוד התורה .התקין תקנות מרובות

כחיבור הראוי להדפסה ,וכפי שניכר במכתביו לבנו רבי אברהם

בקשר שו"ת עם סבו הגדול (ראה תשובות רע"א ,קמא ,סימן כ"ב

והקים מוסדות רבים לטובת הציבור .השיב תשובות לאלפי

איגר ,שנדפסו בראש ספר הגהות רבינו עקיבא איגר ,ברלין

וסימן קלה) .לימים כיהן כאב"ד וואנגוביץ ,ובסוף ימיו שימש

שאלות שהגיעו אליו מכל קצוי תבל ,וכתב חידושי תורה רבים.

תרכ"ב .מבין הגהותיו מפורסמות הגהותיו לש"ס ,הידועות בשם

כראב"ד אינווארצלוו .בתו היתה הרבנית גליקכה אשת רבי נחום

מצאצאיו נודעו כגדולי דורם :הגאון רבי שלמה איגר (תקמ"ו-

"גליון הש"ס" (שנדפסו תחילה בחייו בש"ס פראג ובש"ס וילנא),

שטרייזאנד אב"ד פארדאן ,שהוציא לאור את חידושי רבי עקיבא

תרי"ב) – מנגידי וורשא וממלא-מקום אביו ברבנות פוזן ,בעל "גליון

הגהותיו לשולחן ערוך ו"תוספות רעק"א" למשנה .במהלך השנים

איגר על שו"ע אהע"ז וחו"מ ,יחד עם הגהותיו (מאורן של ישראל,

מהרש"א" וספרים נוספים; בנו הבכור הגאון רבי אברהם איגר

נדפסו הגהותיו לספרים שונים ,במהדורות החדשות של אותם

ב ,עמ' רעו).

מהעיר ראוויטץ ,שערך את כתבי אביו (עם הוספותיו החתומות

הספרים ובקבצים תורניים .לפי המסופר ,רבי עקיבא איגר נהג

[ ,]1לח; [ ,]1נה ]3[ ,דף 33.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים .בלאי

"אאבה"ה" – אמר אברהם בן הרב המחבר); חתנו הגדול ,הגאון

לכתוב את הגהותיו בשעת מנוחת הצהריים שלו ,על גבי הספרים

וקרעים בשולי דפים .קרעים חסרים גדולים ,עם פגיעות בטקסט,

רבי משה סופר בעל ה"חתם סופר" ,שנשא את בתו בזיווג-שני

החדשים שהובאו לו (ראה סדר יומו שפורסם ב"עלי זכרון" ,ג',

בדף השער ובמספר דפים נוספים ,משוקמים במילוי נייר (בגב

[הרבנית שרלֵ ,אם-צאצאיו רבי אברהם שמואל בנימין וואלף בעל

אב תשע"ה ,עמ' ד).

השער השלמת מילים חסרות בכתב יד מרובע) .כריכה חדשה.

ה"כתב סופר" ,ורבי שמעון סופר אב"ד קראקא].

רבי יעקב מראוויטץ ,החתום בספר שלפנינו ,הוא הדיין רבי יעקב

הגהותיו של רבי עקיבא איגר נחשבות בקרב הלמדנים ובעולם

ב"ר מאיר ליטהויער מראוויטץ (נפטר תשרי תרכ"ח) ,שנשא

פתיחה$2500 :

הישיבות כבעלות ערך מיוחד ,הראויות לעמול ולהתייגע עליהן

לאשה את הרבנית חנה בת הגאון רבי אברהם איגר מראוויטץ

אוגוסט 2021
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192. Binah LeItim – Berlin, 1791 – Copy of Rabbi
Akiva Eger – With His Handwritten Glosses
)Binah LeItim, sermons by R. Azariah Figo (Piccio
author of Gidulei Terumah, parts I-II. Berlin, [1791].
Copy of R. Akiva Eger, passed down as an inheritance
in his family to his grandson R. Yaakov of Ravitch
(son-in-law of R. Avraham Eger of Ravitch, eldest
son of R. Akiva Eger).
Ownership inscription on the title page of part I,
presumably handwritten by R. Akiva Eger (ink
smudged): "This Binah LeItim belongs to me,
Akiva Güns of Eisenstadt". Many signatures and
ownership inscriptions of R. Yaakov of Ravitch on
the title page and p. 1a.
]Two glosses handwritten by R. Akiva Eger on leaf [1
of the indexes at the end of the book (one gloss 20
words long).
The glosses of R. Akiva Eger are extremely valued
in the yeshiva world and by Torah scholars for their
perspicacity and profundity, and much effort is
invested into studying them.
[1], 38; [1], 55, [3] leaves. 33.5 cm. Fair-good condition.
Stains. Marginal wear and tears. Large open tears to
title page and several other leaves, affecting text,
repaired with paper (missing text on verso of title
page replaced in square script). New binding.
Opening price: $2500

 .193ספר 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

כ"ץ (ת"י-תע"ט) ,מגדולי המקובלים הנודעים בארצות אשכנז,

חכמים" ,וחלק שני "קדושה וברכה" ,חידושים על מסכת ברכות,

אב"ד אוסטראה ,פוזנא ופרנקפורט דמיין .מנעוריו החל רבי נפתלי

מאת הגאון המקובל רבי נפתלי הכהן כ"ץ ,אב"ד פרנקפורט דמיין.

כ"ץ בהנהגתו הנוראה והקדושה ובהתמדתו המופלגת ,עד כי

פרנקפורט דמיין[ ,תס"ד-תס"ו  .]1704-1706מהדורה ראשונה.

למד את כל הש"ס בעל פה .מיד לאחר נישואיו נתמנה לראש

שני שערים מאוירים בתחריט עץ מפואר .בדף שאחרי השער

ישיבת אוסטראה ,ובהיותו כבן שלושים נתמנה לרבה של העיר

הראשון – שיר מודפס בצורת כוכב .שם הספר הכולל הוא "סמיכת

אוסטראה וכל גליל אוקראינה .בשנת תמ"ט עבר לכהן כרבה

חכמים" ,כאשר לחלק הראשון של ה"הקדמה" הארוכה בחכמת

של פוזנא .באותו הזמן ,בהיותו רק כבן ארבעים ,נתמנה לראש

הקבלה ניתן בשער השם "ברכת יהו"ד" (ברכת ה') ,ולחלק השני

ומנהיג "ועד ארבע ארצות" ,תפקיד שהיה הסמכות התורנית

של החידושים על מסכת ברכות ניתן השם "קדושה וברכה".

העליונה בכל ארצות אשכנז ופולין .בשנת תס"ד נתמנה לרבה

חתימות עתיקות (פגומות) בדף השער הראשון .בדף לו1/

של העיר פרנקפורט דמיין ,בירת לימוד התורה בגרמניה .לאחר

מהספירה הראשונה ,חתימה נאה" :מענדל שטערן".

השריפה הגדולה בפפד"מ בשנת תע"א ,נאלץ לברוח מן העיר

בדף כ 2/מספירת הדפים השנייה ,הגהה למדנית ארוכה בכתב יד

(עקב עלילה שהשריפה פרצה בשל עיסוקו בקבלה מעשית,

וחתימת הגאון האדר"ת ,בה הוא משיג על דברי המחבר בחריפות

השבעות וכתיבת קמיעות) .לאחר נדודים שונים פנה לנסוע לארץ

רבה" :שרי לי'[ה] מר למחבר זצ"ל ,דליתא לדבריו – דבכל הש"ס

ישראל ,אך כשהגיע לקושטא נחלה ונאסף שם אל עמיו .קברו

קיי"ל איפכא ...ובמק"א הארכתי בישוב דבריו ואכ"מ .אליהו דוד

בעיר קושטא מהווה עד היום מקום אליו מגיעים מרחבי העולם

ב"ה"ר"ב" תאומים" .לפי צורת הכתב נראה שההגהה נכתבה

לתפילה ולישועה.

בימי נעוריו (ראה צילומי כתבי-יד להשוואה; כתב-ידו של

מסופר כי בעת שהגיע הבעש"ט לעיר קושטא ,בדרכו לארץ

האדר"ת השתנה מאד במשך השנים – בימי נעוריו היתה כתיבתו

ישראל ,התגלה אליו רבי נפתלי כ"ץ בחלום הלילה ,וגילה לו

תמה ועגולה ,ולאחר שכהו עיניו בגיל צעיר הפכה כתיבתו לנוטה

כי לא יזכה לעלות לארץ ישראל כשם שהוא לא זכה ,ונסתלק

במיוחד וקשה לפענוח ,והיא כתיבת-ידו האופיינית והמוכרת

בעיר קושטא – ומשום כך פנה הבעש"ט וחזר על עקבותיו לעירו

יותר).

מז'יבוז'.

הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים – האדר"ת (תר"ה-תרס"ה)

עח; [ ,]1קמ דף (חסר דף עט מהספירה הראשונה .שיבוש בסדר

אב"ד פוניבז' ,מיר וירושלים .נודע מילדותו באהבת הלימוד

הדפים מה-מז מספירת הדפים הראשונה ודפים קלח-קלט

ובהתמדתו ,בצדקותו ובמידותיו הנעלות .גאון מופלא ,בקי וחריף,

מספירת הדפים השניה) 32 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי.

היודע את כל התורה כולה ,ומחדש בה חידושים גאוניים .עודו

קרעים חסרים בדפים הראשונים ובמספר דפים נוספים ,חלקם עם

רך בשנים כבר נתמנה לרבנות העיר פוניבז' .לאחר כעשרים

פגיעות בטקסט (כולל פגיעות במסגרת השער הראשון ,פגיעות

שנה עבר לכהן ברבנות מיר ,ומשם נקרא ע"י רבי שמואל סלנט,

קלות בדף השער השני ,ופגיעות בדף השני – בשיר בצורת הכוכב).

רבה הישיש של ירושלים ,לעלות לכהן תחתיו ברבנות עיה"ק.

הקרעים משוקמים במילוי והדבקת נייר (עם השלמות ושחזור

כשנתיים וחצי לאחר שעלה לירושלים נפטר בשנת תרס"ה בגיל

בצילום של חלקים קטנים ממסגרות השערים המאויירות ,וחלקים

שישים ,עוד בחיי הגר"ש סלנט [שנפטר בשנת תרס"ט קרוב לגיל

מהטקסט של השיר) .סימני עש עם פגיעות בטקסט במספר דפים.

מאה] .הותיר אחריו בכת"י למעלה ממאה חיבורים ,שרובם לא

חותמות ורישומים בכתב-יד .יתכן שמספר דפים הושלמו מעותק

נדפסו.

אחר .כריכה חדשה.

הספר נדפס בחיי המחבר – הגאון המקובל המפורסם רבי נפתלי

פתיחה$600 :

ספרים עם הגהות בכתב יד ,חתימות והקדשות
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193c

193b

193. 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 of the second sequence, 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

193a

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: $600
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 .194ספר הזוהר  -שמות  -מנטובה ,שי"ט  -הגהות
עתיקות  -עותק חסר

194. Zohar – Shemot – Mantua, 1558 – Early
Glosses – Incomplete Copy

ספר הזוהר ,חלק שני על ספר שמות[ .מנטובה ,שי"ט .]1558

Zohar, Part II on the Book of Shemot. [Mantua, 1558].
First edition.
Incomplete copy, with leaves supplied from a
different copy. The replacement leaves contain
glosses in early Sephardic script (approximately from
the time of the printing), with textual corrections
and notes regarding textual variations (many of
these corrections appear in the glosses copied by
R. Moshe Zacuto and R. Yosef Camis, published in
Derech Emet, Venice 1658). Several glosses contain
comments on the contents, sources and references.
Incomplete, damaged copy. 11-12, 17-39, 42-85, 9097, 103-109, 114-120, 122-128, 130-174, 177-189, 194208, 216-232, 235-255, 257-264 leaves. Leaves 40-41,
98-102, 110-113, 161, 209-215 were supplied from a
different copy. Lacking 34 leaves (throughout book):
1-10, 13-16, 86-89, 121, 129, 175-176, 190-193, 233-234,
256, 265-269. Approx. 19 cm. Fair-poor condition.
Stains, including dampstains (several leaves with
dark stains). Tears, creases and significant wear.
Worming, affecting text (significant worming to
several leaves). Replacement leaves detached. Large
194
open tear to leaf 161, affecting text, repaired with
paper (leaf 161 from a different copy is enclosed). Singeing to one leaf, affecting text. Margins trimmed with
damage to text. Many censorship expurgations. Handwritten inscriptions. Old parchment binding, worn, with
damage and worming.

מהדורה ראשונה.
הדפסה ראשונה של ספר הזוהר .רשות הרבנים ניתנה להדפיסו
רק כתשעים שנים לאחר התחלת מלאכת הדפוס .תוך כדי
הדפסתו התחילו מדפיסי קרימונה להדפיס את הזוהר ,והחלקים
האחרונים נדפסו בקרימונה קודם שנדפסו במנטובה.
עותק חסר ,עם השלמת דפים מעותק אחר .על דפי ההשלמה
הגהות בכתיבה ספרדית עתיקה (מתקופת ההדפסה בקירוב),
ובהן תיקונים ושינויי נוסח (רבים מתיקונים אלה מופיעים בהגהות
שהעתיקו רבי משה זכות ורבי יוסף חמיץ ונדפסו בספר דרך אמת,
ונציה ,תי"ח) במספר הגהות מופיעים הערות על התוכן ,ציוני
מקורות והפניות (ביניהם לספר הגלגולים).
עותק חסר ופגום .יא-יב ,יז-לט ,מב-פה ,צ-צז ,קג-קט ,קיד-קכ,
קכב-קכח ,קל-קעד ,קעז-קפט ,קצד-רח ,ריו-רלב ,רלה-רנה,
רנז-רסד דף .הושלמו מעותק אחר הדפים :מ-מא ,צח-קב ,קי-
קיג ,קסא ,רט-רטו .חסרים  34דפים (בהתחלה ,באמצע ובסוף):
א-י ,יג-טז ,פו-פט ,קכא ,קכט ,קעה-קעו ,קצ-קצג ,רלג-רלד ,רנו,
רסה-רסט 19 .ס"מ בקירוב .מצב בינוני-גרוע .כתמים ,בהם כתמי
רטיבות (במספר דפים כתמים כהים) .קרעים ,קמטים ובלאי רב.
סימני עש ,עם פגיעות בטקסט (במספר דפים סימני עש קשים) .דפי
ההשלמה מנותקים .קרע חסר גדול ,עם פגיעה בטקסט ,בדף קסא,
משוקם בהדבקת נייר (מצורף דף קסא מעותק אחר ,להשלמה).
סימני שריפה עם פגיעות בטקסט באחד מהדפים .חיתוך דפים עם
פגיעות בטקסט .מחיקות צנזורה רבות .רישומים בכתב-יד .כריכת
קלף ישנה ובלויה ,עם פגמים וסימני עש.

פתיחה$700 :

Opening price: $700

 .195שולחן ערוך אורח חיים "מגיני ארץ"  -אמשטרדם ,ת"פ  -הגהות
"מגני ארץ" – שולחן ערוך אורח חיים ,עם טורי זהב ומגן אברהם ,באר הגולה ועטרת זקנים .אמשטרדם[ ,ת"פ
 .]1720דפוס שלמה פרופס.
שני שערים .הראשון פיתוח נחושת מעשה ידי אברם בר יעקב ,עם דמויות משה ואהרן ,דוד ושלמה.
חתימה מחוקה בשער הראשון .בדף א' הגהה ארוכה בכתב-יד אשכנזי [משנות הת"ק בקירוב] .מספר הגהות
בדפים נוספים.
[ ,]3שכא דף .חסר דף אחרון 31 .ס"מ .כתמים (בהם כתמים כהים גדולים במספר דפים) ובלאי .קרעים וקרעים
חסרים בחלק מהדפים ,עם פגיעה בטקסט ,חלקם משוקמים בהדבקה ובמילוי נייר .רצועות נייר לחיזוק ושיקום
במספר דפים .כריכה חדשה.

פתיחה$500 :
195a
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195. Meginei Eretz Shulchan Aruch Orach
Chaim – Amsterdam, 1720 – Glosses
Meginei Eretz – Shulchan Aruch Orach Chaim, with
Turei Zahav and Magen Avraham, Be'er HaGolah
and Ateret Zekenim. Amsterdam: Solomon Proops,
[1720].
Additional engraved title page by Avram bar Yaakov,
depicting the figures of Moshe and Aharon, David
and Shlomo.
195b
Deleted signature on first title page. Lengthy gloss in
Ashkenazic script on leaf 1 [from ca. 18th/19th century]. Several glosses on other leaves.
[3], 321 leaves. Lacking final leaf. 31 cm. Stains (including several leaves with large, dark stains) and wear. Tears
and open tears to some leaves, affecting text, repaired in part with paper. Several leaves reinforced with paper.
New binding.
Opening price: $500
 .196ספר מרפא לשון  -אלטונה ,תק"נ  -עותק שהוקדש ע"י המחבר רבי רפאל הכהן מהמבורג ,לבית המדרש בצפת
ספר מרפא לשון ,דברי מוסר ותוכחה ,על עניני שמירת הלשון ,מאת הגאון רבי רפאל כ"ץ אב"ד המבורג .אלטונא[ ,תק"ן  .]1790מהדורה ראשונה.
בראש השער רישום הקדשה מאת המחבר לבית המדרש בצפת" :מנחה שלוחה ליראי ד' ולחושבי שמו ,עמודי היכא דגרסי בעה"ק צפת תוב"ב ,מאת
המחבר ,אשר שלום דובר" [ההקדשה נכתבה ב"כתב רש"י" ולא ברור האם המחבר עצמו כתבה ,או שליח שכתב בשמו].
הגאון רבי רפאל הכהן מהמבורג (חשון תפ"ג – חשון תקס"ד  ,)1722-1803מגדולי גאוני הדור בזמן ה"נודע ביהודה" ,ה"שאגת אריה" והגר"א מווילנא.
תלמידו המובהק של ה"שאגת אריה" ומרבותיו של רבי חיים מוולוז'ין .כיהן ברבנות ובראשות ישיבה במינסק ובכמה ערים בליטא .בשנת תקל"ג עבר
לכהן ברבנות פוזנא ,ומשנת תקל"ו נתמנה לרבנות אה"ו (איחוד הקהילות :אלטונה ,המבורג וונדסבק) בגרמניה .מספריו" :תורת יקותיאל" ,שו"ת "ושב
הכהן" ,שו"ת "שאלת הכהנים תורה"" ,דעת קדושים" ו"מרפא לשון" ,ועוד .תולדותיו נדפסו בספר "זכר צדיק" (ווילנא ,תרל"ט).
ספרו "מרפא לשון" הוא אחד הספרים הראשונים המעוררים על ענייני שמירת הלשון ואיסורי לשון הרע .בעקבות ספר זה התעורר (כשמונים שנה
לאחר מכן) רבי ישראל מאיר הכהן מראדין ,לחבר את ספריו "חפץ חיים" ו"שמירת הלשון".
רבי רפאל הכהן היה נערץ על כל חוגי הציבור באותו דור (מלבד חוגי המשכילים שנלחמו בו והפיצו נגדו ספרי פולמוס וכתבי פלסתר) ,ולא היה מוכן
להתערב במחלוקת המתנגדים והחסידים .עמד בידידות רבה עם הגר"א מווילנא שהעריצו מאד .רבי חיים מוולוז'ין למד אצלו בימי נערותו וכותב
עליו באחת מתשובותיו" :אני הקטן שימשתי את הכהן הגדול נ"י בהיותו במדינתנו ,ומחויבני בכבודו ומוראו כמורא שמים" (חוט המשולש ,סימן ט).
מאידך ,נפגש עם המגיד ממזריטש (על פגישה זו ועל יחסו לתנועת החסידות יש מסורות ושמועות שונות ומנוגדות – ראה :הרב י' מונדשיין ,במאמרו
"הרב ר' רפאל הכהן מהאמבורג ויחסו לחסידות" ,כרם חב"ד ,תשנ"ב ,חלק  ,4עמ'  ;117-123הרב ד' קמנצקי ,במאמרו "הג"ר רפאל הכהן והגר"א",
ישורון ,כא ,תשס"ט ,עמ' תתמ-תתנז; הרב ד' אליאך ,ספר "הגאון" ,ח"ג ,עמ'  915-916ובהע'  65שם) .רבי רפאל נתן נטע רבינוביץ בעל "דקדוקי סופרים"
כותב עליו" :והיה אוהב נאמן להגר"א אף שבסתר לבבו נטה מעט לדרכי החסידים ונסע להקביל פני הרב ר' בער במעזריטש( "...רנ"נ רבינוביץ ,גליונות
לספר שם הגדולים ,ישורון ,כג ,אלול תש"ע ,עמ' רעג – ראה שם את כל המשך הסיפור על ויכוחיו עם הגר"א בענין זה) .מסורת חסידית מספרת כי
התוודעותו לחסידות והביקור אצל המגיד נעשו בעקבות ביקורו של רבי זושא מאניפולי ,שהגיע אליו בשליחות רבו המגיד .לפי סיפור נודע ,סירב רבי
רפאל לבקשת הגר"א ששלח וביקש ממנו להצטרף ל"חרם" על תנועת החסידות (ראה הקדמת ספר בית רבי ,ברדיטשוב ,תרס"ב ,עמ' .)10
בספר החיד"א (ירושלים ,תשי"ט ,עמ' קסא) מובאת אגרת מאת רבי רפאל הכהן ,שנכתבה בחודש טבת שנת תקנ"ב בפנקסם של שני שד"רי ארץ ישראל,
רבי אברהם אזולאי ורבי אשר אשכנזי ,שביקרו אז אצלו .באגרת זו הוא כותב דברים נלהבים אודות הקהילות המתחדשות בעיה"ק טבריה ,ועל השלום
שנעשה בין שד"רי הקהילה הספרדית והקהילה החסידית בטבריה ,שהתחברו יחד בשליחות משותפת לאיסוף כספים עבור הקהילות בארץ ישראל.
[ ,]4קכה ]1[ ,דף 20.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ,בהם כתמי דיו וכתמי רטיבות .בלאי .קרעים קלים וסימני עש ,עם פגיעות בטקסט .חותמות
ורישומים (מאוחרים) .כריכה ישנה פגומה.

פתיחה$300 :
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196. Marpe Lashon – Altona, 1790 – Copy
Dedicated by the Author Rabbi Refael HaKohen
of Hamburg, to a Beit Midrash in Safed

197a

197. Collection of Leaves from a "Bindings
Genizah" – Dedications and Manuscripts
Assorted collection of leaves, pieces of
paper and bookplates; including signatures,
dedications, important manuscripts and
various notes.
Dedication (from the
The leaves include:
endpaper of a book) handwritten and signed
Endpaper with
by R. Chaim Palachi.
ownership inscription of R. Natan, grandson
Early parchment
of Moharnat of Breslov.
binding with ownership inscriptions from
Rehna, Mecklenburg. Early bookplate from
the library of R. Aryeh Leib Berlin, dean of
the Fürth yeshiva, rabbi of Bamberg in 17901794. One of the earliest known printed
Hebrew bookplates. And more. See Hebrew
description.
Approx. 24 items. Size and condition vary.

·

·

·

Opening price: $400
197b
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Marpe Lashon, ethics and reproach on the topic of
guarding one's speech, by R. Refael Katz Rabbi of
Hamburg. Altona, [1790]. First edition.
Dedication on the title page to the Beit Midrash in
Safed, by the author (the dedication was written in
Rashi script, and it is unclear whether the author
himself wrote it, or if it was written on his behalf).
R. Refael HaKohen of Hamburg (1722-1803), leading
Torah scholar of his generation, in the times of the
Noda BiYehuda, the Shaagat Aryeh and the Gaon of
Vilna. Served as rabbi of Minsk, Posen, and later of
the joint community of Altona- Hamburg-Wandsbek.
His book Marpe Lashon is one of the first books to
raise awareness on the mitzvah of guarding one's
tongue and laws of forbidden speech.
[4], 125, [1] leaves. 20.5 cm. Good-fair condition.
Stains, including ink stains and dampstains. Wear.
Minor tears and worming, affecting text. Stamps and
inscriptions (late). Old binding, damaged.
Opening price: $300
 הקדשות וכתבי יד-  אוסף דפים מגניזת כריכות.197
.יד חשובים ורשימות שונות- כתבי, הקדשות, גזרי נייר ותווי ספר; כולל חתימות,אוסף מגוון של דפים
יד מזרחיים- · דפים מכתבי. · הקדשה (גזורה מדף בטנה של ספר) בכתב יד וחתימת רבי חיים פאלאג'י:בין הדפים
 · דף בטנה עם רישומי.) בקירוב19- ראשית המאה ה, עמודים של חידושים על חושן משפט8 ואשכנזיים (בהם
" [רבי נתן...] מו"ה נתן בן ר' נחמן בן של הרב ר' נתן זצ"ל [מוהרנ"ת מברסלב...בעלות של "האבריך המופלג בתורה
 ולפני ראש השנה כבר נקבר בהר, עלה לארץ בחודש אלול, בנו החמישי של מוהרנ"ת, בן רבי נחמן,מדימיטריווקא
 "נאם אריה ליב בן לא"א מהור"ר צבי הירש: · דף בטנה עם רישומי בעלות.]הזיתים – ראה אודותיו חומר מצורף
 · כריכת קלף עתיקה עם רישומי בעלות על."סג"ל"; "נאום יהודא ליב בן לא"א כמהור"ר צבי הירש סג"ל הורוויץ
" כעת תקע אהלו פה רעהן במעקילבורג, של "האלוף הר"ר צבי הירש סג"ל מפרעמסלא,הכריכה ובבטנת הכריכה
ספר- · תו.) ראה חומר מצורף, בערך1764 לרהנה בשנת
ֶ  – היהודים הראשונים הגיעוRehna, Mecklenburg (רהנה
ֶ

, של ספריית "הגאון הגדול מהורר ליב ברלין נר"ו אב"ד דק"ק באמבערג יע"א" [ר' אריה ליב ברלין – מהרל"ב,מוקדם
' עמ, ב, הישיבה הרמה בפיורדא, המבורגר: ראה.תקנ"ד- כיהן כרב בבמברג בין השנים תק"ן,מראשי ישיבת פיורדא
 "תווי ספר יהודיים נודעים לנו רק החל בסוף המאה השמונה, מתווי הספר העבריים המוקדמים; לפי הברמן.]314-324
· .ספר של ספריית ישיבת חכמי לובלין- · תו.)1972 , צפת,ליבריס- תווי ספר יהודיים – אכס," (א"מ הברמן...עשרה
. ועוד, חותמות ורשימות שונות, דפים עם ניסיונות קולמוס וחתימות,דפים שהוצאו מגניזת כריכות
. גודל ומצב משתנים. פריטים24-כ

$400 :פתיחה

הגר"א ותלמידיו – ספרים וכתבי יד

The Gaon of Vilna and his Disciples

 .198כתב-יד" ,הנהגות ישרות" מרבי חיים מוולוז'ין ,ליקוטים מהגר"א מווילנא ,והנהגות מרבי
מנשה מאיליא שאינן ידועות ממקום אחר  -כרוך בסוף ספר נפש החיים ,ווילנא תקצ"ז
ספר "יראת ה' לחיים – נפש החיים" ,מאת רבי חיים מוולוז'ין ,גדול תלמידי הגר"א מווילנא .ווילנא ,תקצ"ז .1837
מהדורה שניה.
בסוף הספר כרוך כתב-יד ( 30עמ' ,כנראה משני כותבים) ,בכתיבה אופיינית לליטא ,המחצית השניה של המאה
ה .19-כתב היד כולל שלושה חלקים :הנהגות (המכונות "שאילתות") מרבי חיים מוולוז'ין; ליקוטים שונים מהגר"א
(כולל "כללי הגר"א"); והנהגות מרבי מנשה מאיליא תלמיד הגר"א .ההנהגות של רבי מנשה מאיליא שלפנינו אינן
ידועות ממקום אחר.
בראש כתב היד כותרת" :זה השאילתות ששאל תלמיד הרב רבן של ישראל הגאון החסיד פאר הדורות ...מו"ה רבינו
חיים תלמיד של רשכב"ה ...איש אלוקי הגר"א זצלל"ה ,וזה השאלתות שאל תלמיד מובהק של רבינו חיים הנ"ל
ושמו ר' ישראל משקלאוו".
ה"שאילתות" הוא קובץ עם רשימת הנהגות מאת רבי חיים מוולוז'ין ,שנפוץ בכתבי-יד בגרסאות שונות ובהבדלים
שונים בין גרסא לגרסא (הרשימות מכונות "שאילתות" ,מאחר והן מוצגות פעמים רבות כשאלות ששאלו תלמידים
את רבי חיים מוולוז'ין ובהן גם שאלות רבות ששאל הגר"ח את רבו הגר"א) .נוסחים שונים של ה"שאילתות"
נדפסו מספר פעמים על פי כתבי-יד שונים (בספר "שערי רחמים" ,ווילנא ,תרל"א; הנהגות ישרות ,ווארשא ,תרנ"ג;
שאלתות ,ירושלים ,תרנ"ו; ארחות חיים – כתר ראש ,נדפס לראשונה בספר צוואת דוד ,ווארשא תרע"ד; ונוסחאות
נוספות בספרים שנדפסו בשנים האחרונות).
בנוסח שלפנינו ק"ס סעיפים ,והוא קרוב לנוסח "הנהגות ישרות" שנדפס בוורשא תרנ"ג על ידי רבי אליהו יפה
מרוז'ינוי (יחד עם פירוש הגר"א לספר יונה) ,אך בכתב היד שלפנינו יש מספר שינויים והבדלים לעומת הנדפס.
במספר מקומות נוספו נוסחאות מכתב-יד אחר" :נ"א" [נוסחא אחרת].
בכתב היד שלפנינו (עמודים [ )]18[-]17מופיעה התייחסות מעניינת של הגר"א לבעש"ט ולצדיקי החסידות ,המובאת
בשמו של רבי חיים מוולוז'ין" :קנ"א – שמעתי שאמר א' לפני הגר"א ז"ל שרבנים של חסידים אינם יודעים כלום
ואינם עושים שום מעשה כ"א ברמאות .והשיב הגר"א ז"ל כי מעשה הם עושים ,ובהם יודעים קצת ניסתרות ועתידות
קרובות .עוד אמר כל מה שידע הבעש"ט הי'[ה] ע"י שאלת חלום שעשה בכל לילה .אבל הגר"א ז"ל הי'[ה] לו עליית
נשמה בכל לילה בלא שום יחודים ,רק בטבע".
בעמודים [ ]25[-]24מופיעות "הנהגות מהגאון מו"ה מנשה מאלי'[א]" .הנהגות אלה אינן ידועות ממקור אחר .בין היתר
מובא בהן קטע על ענין עיטוף בציצית ("להתעטף בציצית – כוונתי בזה בילדותי לדעת הגר"א ז"ל ,)"...ובו התייחסות
לדרך הפסיקה כשיש סתירה בין דברי התלמוד לנכתב בזוהר ובספרי הקבלה..." :ומה שמבואר ע"ז הרבה כוונות עפ"י
קבלה ,כללא דמלתא כללו הפוסקים וביותר החזיק הגאון הנ"ל שעיקר ההנהגה צריך להיות עפ"י הדין התלמוד ,ואף
שמבואר בזוה"ק להדיא ,עכ"ז [עם כל זה] אם הוא מחולק עם הגמרא ,הלכה כדברי התלמוד ,שאין להם יכולת כלל
לחדש שום דין עפ"י קבלתם ,רק לעשות הכוונה עפ"י הדין ,ומרגלי'[ה] בפומי'[ה] דהגאון הנ"ל שצריך לעשות הבגד
למדת האדם ולא האדם למדת הבגד ,ויוכלו לכוון כפי שירצו באיזה דין או באיזה נוסח התפילה."...
 126עמ'  ]15[ +דף בכתב-יד ( 30עמ' כתובים) ועוד דפים ריקים 21 .ס"מ .מצב כללי טוב .כתמים וכתמי דיו .בלאי
וקרעים קלים .סימני עש קלים בדפים הריקים בסוף הספר ובכריכה .כריכה מקורית ,קרועה ומנותקת ,ללא שדרה.
וינוגרד ,אוצר ספרי הגר"א ,מס' .1418

פתיחה$500 :
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198

 ווילנא-  מהדורה ראשונה-  ספר מעשה רב.199
 עותק חסר-  תקצ"ב,והורודנא
 מאת רבי יששכר, הנהגות רבינו הגר"א מווילנא,ספר מעשה רב
 מהדורה.1832  תקצ"ב, ווילנא והורודנא.דוב בער מווילנא
.ראשונה
מהדורה ראשונה של אחד הספרים החשובים אודות מנהגי

handwritten by R. Saadya, disciple of the Gaon of
Vilna, who did not depart from the presence of his
teacher for many years.
[1], 56 pages. Lacking 7 leaves: title page and pages
57-67 at end of book. 17.5 cm. Fair condition. Stains
and wear. Marginal singeing to some leaves (with
loss), including hole on one leaf. Worming, affecting
text. Tear to title page, slightly affecting border.
Stamps and handwritten inscriptions. New binding.
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon,
no. 808.

Nefesh HaChaim by R. Chaim of Volozhin,
prominent disciple of the Gaon of Vilna. Vilna, 1837.
Second edition.
A manuscript is bound at the end of the book (30
pages, presumably by two writers), in a script
typical of Lithuania, second half of the 19th century.
The manuscript comprises three parts: Hanhagot
(named She'iltot) from R. Chaim of Volozhin;
various selections from the Gaon of Vilna (including
Klalei HaGra); and practices from R. Menashe of Ilya
disciple of the Gaon of Vilna, which are not known
from any other source.
Several versions of the She'iltot were published,
based on different manuscripts. This manuscript is
similar to the version printed in Hanhagot Yesharot,
Warsaw 1893, with several differences. It also includes
textual variants taken from another manuscript. An
interesting account of the Vilna Gaon's view of the
Baal Shem Tov and other Chassidic masters, appears
on pp. [17]-[18].
Pages [24]-[25] contain "Practices from R. Menashe of
Ilya", unknown from any other source. In one place,
the work discusses the way to rule when the Zohar
and other kabbalistic works contradict the Talmud.
126 pages + [15] manuscript leaves (30 written pages)
and blank leaves. 21 cm. Overall good condition.
Stains and ink stains. Wear and minor tears. Minor
worming to blank leaves at end of book and to
binding. Original binding, torn and detached,
without spine.
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon,
no. 1418.

Opening price: $400

Opening price: $500

 רבי אברהם אבלי, עם הסכמות רבי חיים מוולוז'ין.הגר"א
 בספר מפורטים."מווילנא ורבי אברהם דאנציג בעל ה"חיי אדם
. על פי עדות אישית של תלמידיו,מנהגיו ופסיקותיו של הגר"א
,הספר נערך ויצא לאור על ידי רבי יששכר דוב בער מווילנא
ידו של רבי-שהסתמך על מה שראה בעצמו ועל תיעוד בכתב
 שלא מש מתוך אהל רבו שנים רבות (ראה, תלמיד הגר"א,סעדיה
 במסגרת,76  קטלוג,בהרחבה במכירת קדם – הגר"א ותלמידיו
.)162 הסמוכה לפריט
67-57  דף השער הראשון ועמודים: דפים7  חסרים.' עמ56 ,]1[
 סימני שריפה. כתמים ובלאי. מצב בינוני. ס"מ17.5 .בסוף הספר
 סימני. עם חור באחד מהדפים,(עם חסרון) בשולי חלק מהדפים
 קרע בדף השער עם פגיעה קלה במסגרת. עם פגיעות בטקסט,עש
. כריכה חדשה.יד- חותמות ורישומים בכתב.השער
.808 ' מס, אוצר ספרי הגר"א,וינוגרד

$400 :פתיחה
199

199. Maaseh Rav – First Edition – Vilna and Horodna, 1832 – Incomplete Copy
Maaseh Rav, practices of the Gaon of Vilna, by R.
Yissachar Dov Ber of Vilna. Vilna and Horodna,
1832. First edition.
First edition of one of the important books regarding
the customs of the Gaon of Vilna. Approbations by R.
Chaim of Volozhin, R. Avraham Abele of Vilna and
R. Avraham Danzig, author of Chayei Adam. The
book records the customs and rulings of the Gaon
of Vilna, based on the personal testimonies of his
disciples.
The book was compiled and published by R.
Yissachar Dov Ber of Vilna, who based himself on
what he personally observed, and on a testimony

הגר"א ותלמידיו – ספרים וכתבי יד

171

198. Manuscript, Hanhagot Yesharot from Rabbi
Chaim of Volozhin, Selections from the Gaon
of Vilna, and Practices from Rabbi Menashe of
Ilya Unknown from Any Other Source – Bound
at End of Nefesh HaChaim, Vilna 1837

 .200ספר יצירה עם פירוש הגר"א מווילנא  -הורודנא,
תקס"ו  -מהדורה ראשונה  -ספר הקבלה הראשון
שנדפס מתורת הגר"א

 .201ספר איל משולש ,על חכמת המתמטיקה  -ווילנא
והורודנא ,תקצ"ד  -מהדורה יחידה  -ספר שיצא לאור
מכתב-ידו של הגר"א

ספר יצירה ,עם פירושים שונים ופירוש הגר"א מווילנא .הורודנא,

ספר איל משולש" ,על חכמת המשולשים וההנדסה ובתוכו ג"כ

תקס"ו [ .]1806עם תרשימים קבליים .מהדורה ראשונה של פירוש

כמה כללי תכונה ואלגיברא ,"...מאת הגר"א מווילנא .ווילנא

הגר"א.

והורודנא[ ,תקצ"ד]  .1833מהדורה יחידה .שרטוטים גיאומטריים

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

רבים.

על ידי תלמידו רבי מנחם מנדל משקלוב.

ספר זה ,העוסק בענפי המתמטיקה :טריגונומטריה ,הנדסה,

ספר יצירה ,המיוחס לאדם הראשון ,הוא מספרי הקבלה

אלגברה ועוד ,נדפס מעצם כתב ידו של הגר"א ,כפי שנכתב

הקדומים ,המהווה בסיס לתורת הקבלה .הגר"א משתמש בספר

בשער" :הספר הזה נמצא בכ"י [בכתב-ידו] ממש והוא מעט

יצירה בביאוריו הקבליים ומראה כיצד היה מקור לספרי הקבלה

הכמות ורב האיכות בחכמה זו ."...לצד חיבורו של הגר"א נדפס

שנכתבו אחריו.

ביאור מאת העורך רבי שמואל אב"ד לוקניק ,שכן "לגודל ועוצם

יב ,]2[ ,מב ]30[ ,דף 19.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ,בהם כתמי

בינתו של הגאון הנ"ל כידוע קיצר במקום שראוי להאריך לערך

רטיבות כהים .סימני עש קלים .חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות

שכלנו ולא יובנו דבריו רק אחרי שקידה גדולה."...

מספר דפים (ופגיעה בשורה האחרונה בצדו השני של השער).

בראש הספר הקדמה ארוכה מאת העורך רבי שמואל לוקניק,

קרע בשער ,עם פגיעה קלה במסגרת ובטקסט מצדו השני של

ואחריה הקדמה ארוכה נוספת מאת רבי יעקב משה מסלונים נכד

הדף .חותמות .פגמים ובלאי בכריכה.

הגר"א .בהקדמתו של רבי יעקב משה מופיעה התייחסות מפורטת

וינוגרד ,אוצר ספרי הגר"א ,מס' .682

בדבר היחס הראוי כלפי חכמות העולם.

פתיחה$400 :

רבי יעקב משה מסלונים אף כתב הסכמה לספר ובה מספר כי
בידי רבי שמואל מלוקניק היה "העתק ישן" של החיבור ,וכי הוא
נתן לו להגיה את החיבור מהמקור בעצם כתב-ידו של הגר"א
("נתתי להמוכ"ז כ"י קדשו ממש להגיה ממנו לאמיתו").

200

200. Sefer Yetzirah with the Commentary of the Gaon of Vilna – Horodna, 1806 – First Edition – First
Kabbalistic Book from the Teachings of the Gaon of Vilna to be Published
12, [2], 42, [30] leaves. 19.5 cm. Good condition.
Stains, including dark dampstains. Minor worming.
Leaves trimmed with damage to several headings
(and affecting last line of text on verso of title page).
Tear to title page, slightly affecting border and text
on verso. Stamps. Binding damaged and worn.
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon,
no. 682.
Opening price: $400
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Sefer Yetzirah, with various commentaries and the
commentary of the Gaon of Vilna. Horodna, 1806.
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.

בהסכמת רבי אברהם אבלי מווילנא לספר שלפנינו הוא כותב..." :
ראוי ונכון לפרסם חכמת הגאון זללה"ה למען ידעו דורות רבים כי
חסידי ישראל הם חכמים אמתיים וחכמתם עמדה להם לעבודת
הש"י ב"ה [השם יתברך ברוך הוא]."...
[ ,]7לא דף 21.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים (בדף השער כתם דיו
כהה עם פגיעה בטקסט) .חותמות ,חתימות ורישומים בכתב-יד.
כריכה ישנה .תו-ספר.
וינוגרד ,אוצר ספרי הגר"א ,מס' .862
מקור :אוסף ישעיהו וינוגרד ז"ל ,ירושלים.

פתיחה$300 :

201. Ayil Meshulash, Mathematics – Vilna and
Horodna, 1833 – Only Edition – Based on the
Manuscript of the Gaon of Vilna
Ayil Meshulash, various branches of mathematics:
trigonometry, geometry, algebra and more, by
the Gaon of Vilna. Vilna and Horodna, 1833. Only
edition. Many diagrams.
Published based on the original manuscript of
the Gaon of Vilna. A commentary by the editor
R. Shmuel, rabbi of Luknik (Luokė), was printed
alongside the composition of the Gaon of Vilna.
Foreword by R. Yaakov Moshe of Slonim, descendant
of the Gaon of Vilna, relating to the correct way of
viewing secular sciences.
7, 31 leaves. 21.5 cm. Good condition. Stains (dark
ink stain to title page, affecting text). Stamps,
signatures and handwritten inscriptions. Old
binding. Bookplate.
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon,
no. 862.
Provenance: The Yeshayahu Vinograd Collection,
Jerusalem.
Opening price: $300
201b
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201a

202. Shulchan Aruch Yoreh De'ah with the
Commentary of the Gaon of Vilna – Horodna,
1806 – First Edition

 .202שולחן ערוך יורה דעה עם ביאור הגר"א  -הורודנא,
תקס"ו  -מהדורה ראשונה
ספר אשלי רברבי ,שולחן ערוך יורה דעה ,עם ביאור הגר"א .הורודנא,
תקס"ו [ .]1806מהדורה ראשונה של ביאור הגר"א .חלק מנוסח השער
נדפס בדיו אדומה.
במהדורה זו נדפס לראשונה ביאור הגר"א על שולחן ערוך יורה דעה,
מעצם כתב ידו של הגר"א .המהדורה הובאה לדפוס על ידי בני הגר"א.
בדף שאחרי השער נדפסה הקדמת תלמיד הגר"א רבי מנחם מנדל משקלוב
(המזכיר את רבי ישראל משקלוב כמי שסייע לו בעריכה) ואחריה הקדמת
בני הגר"א – רבי יהודה ליב ורבי אברהם.
המפרשים הרגילים ,הש"ך והט"ז ,לא נדפסו במהדורה זו ,כפי הנראה כדי
לחסוך בהוצאות הדפוס .ביאור הגר"א נדפס סביב ה"פנים" ,ולצדו נדפס
גם "באר הגולה".
אחד המשפטים החריפים שכתב הגר"א בביאורו לשולחן ערוך יורה דעה
(סימן קעט) ,מתייחס לדברי הרמב"ם על מציאות קיומם של כישופים
ולחשים" :הרמב"ם ...כתב ...אבל כל הבאים חלקו עליו ,שהרי הרבה
לחשים נאמרו בגמרא ,והוא נמשך אחר הפילוסופיא הארורה ,ולכן כתב
שכשפים ושמות ולחשים ושדים וקמיעות הכל הוא שקר ,אבל כבר הכו
אותו על קדקדו ...והפלסופיא הטתו ברוב לקחה לפרש הגמרא הכל בדרך
הלציי ולעקור אותם מפשטן ,וח"ו איני מאמין בהם ולא מהם ולא מהמונם
אלא כל הדברים הם כפשטן ,אלא שיש בהם פנימיות ,לא פנימיות של
בעלי הפלוסופיא שזורקין אותו לאשפה ,שהם חצוניות ,אלא של בעלי
האמת".
הנוסח השלם נמצא רק במהדורה הראשונה שלפנינו .במהדורת ווילנא
תר"מ וכן במהדורות שבאו אחריה ,צונזרו מעט דבריו של הגר"א :נמחקה
המילה "הארורה" ,ונמחקו המילים "שזורקין אותו לאשפה".
רישום בעלות בשער" :קניתי זה הספר מהוני לכבוד צורי וקוני הק' נפתלי
צבי בהגאון מו"ה אלכסנדר סענדר מרגליות מבראד הבירה" – רבי נפתלי
צבי מרגליות ,מחכמי גליציה ,בן הגאון רבי אלכסנדר סנדר מרגליות
מבראד וסטנוב [מגדולי דורו ,בעל "תשובות הרא"ם" ו"תורת הרא"ם"].
רבי נפתלי צבי היה חתן רבי ליב מהרימלוב .בספר השו"ת של אביו
נדפסה הגהה ארוכה ממנו (תשובות הרא"ם ,סוף סימן נב) ,הערה נוספת
ממנו נדפסה בתוך אחת מן התשובות שם (סימן טו) .בדפי הספר שתי הגהות קצרות.
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כג ,]1[ ,כד-קיט ,קכב-קעו דף .חסרים דפים קכ-קכא 33 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים .סימני עש רבים עם פגיעות בטקסט (בדף האחרון ובמספר
דפים נוספים סימני עש קשים) .קרעים חסרים קטנים במספר דפים .הדבקת נייר לחיזוק בשולי דף השער .חיתוך דפים על גבול הטקסט ,עם
פגיעה קלה בטקסט בדפים בודדים .חותמת .כריכה חדשה.
וינוגרד ,אוצר ספרי הגר"א ,מס' .749

פתיחה$300 :
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Ashlei Ravrevei, Shulchan Aruch Yoreh De'ah, with
the commentary of the Gaon of Vilna. Horodna,
1806. Title page printed in red and black.
In this edition, the commentary of the Gaon of Vilna
on Shulchan Aruch Yoreh De'ah was printed for the
first time, based on the original manuscript of the
Gaon of Vilna.
The classic commentaries, the Shach and the Taz,
were not printed in this edition.
In his commentary, the Gaon of Vilna writes in
extremely sharp terms of the Rambam's skepticism
in regard to sorcery and incantations, even those
mentioned in the Talmud, accusing him of being
influenced by "the accursed philosophy". The
original statement of the Gaon of Vilna only appears
in this edition, in later editions his words were
censored and moderated.
Ownership inscription on the title page of R. Naftali
Tzvi Margolies, a Galician Torah scholar. Two brief
glosses.
23, [1], 24-119, 122-176 leaves. Lacking leaves 120-121.
33 cm. Fair condition. Stains. Extensive worming,
affecting text (with significant damage to final leaf
and several other leaves). Minor open tears to several
leaves. Margins of title page reinforced with paper.
Leaves trimmed close to text, slightly affecting text
in a few places. Stamp. New binding.
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon,
no. 749
Opening price: $300

203. Commentary of the Gaon of Vilna on Shulchan
Aruch Even HaEzer – Variant of the First Edition
– Vilna and Horodna, 1819 – Signature of Rabbi
Shmuel Heller

 וריאנט-  ביאור הגר"א על שולחן ערוך אבן העזר.203
-  תקע"ט, ווילנא והורודנא- של המהדורה הראשונה
חתימת רבי שמואל העליר

Apei Ravrevei, Shulchan Aruch Even HaEzer, sections
1-178, with Be'er HaGolah and Bi'ur HaGra, Chelkat
Mechokek and Beit Shmuel. Vilna and Horodna, [1819].
The printing of Shulchan Aruch Even HaEzer with the
commentary of the Gaon of Vilna began in 1812, yet
was interrupted shortly thereafter, due to Napoleon's
invasion of Russia that year. The printers only managed
to print sections 1-25 (and the beginning of section 26),
without the title page. In 1819, the printing resumed,
and sections 26-178, the title page and forewords were
printed and bound with the incomplete copies printed
in 1812. There is a significant difference between the
two printings. The part printed in 1812 contains only
the commentary of the Gaon of Vilna with the text of
the Shulchan Aruch, while the Chelkat Mechokek and
Beit Shmuel commentaries were to be printed as an
addendum at the end of the book. In the part printed in
1819 however, the Chelkat Mechokek and Beit Shmuel
commentaries were returned to their place on each
page. In 1819, complementary leaves with the above
commentaries pertaining to sections 1-25 were printed
(since these sections were originally printed without the
commentaries). Concurrently, in 1819, a complete edition
of Even HaEzer was printed, in which even sections
203
1-25 were printed in the new format (with the Chelkat
Mechokek and Beit Shmuel commentaries on each page).
The current copy is of the third type, printed entirely in 1819.
On title page, signature and stamps (and ownership inscription) of R. Shmuel Heller (1786-1884), a leading
Torah scholar and physician, who served as rabbi of Safed for sixty years.
Brief handwritten gloss on p. 79b.
4 pages, 5-61; 188 leaves. Misfoliation. 34 cm. Bluish paper. Fair-good condition. Stains, including dampstains,
and wear. Tears. Worming, affecting text. Stamps and handwritten inscriptions. New leather binding.
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon, no. 755.
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 עם,קעח- סימנים א, שולחן ערוך אבן העזר,ספר אפי רברבי
.]1819  [תקע"ט,והוראדנא
הדפסת שולחן ערוך עם ביאור הגר"א חלק אבן העזר החלה
 אך נפסקה זמן קצר לאחר תחילת ההדפסה בשל,בשנת תקע"ב
 המדפיסים הספיקו להדפיס.פלישת נפוליאון לרוסיה באותה שנה
 בשנת. ללא שער,)כה (ותחילתו של סימן כו-רק את הסימנים א
 שער ודף,קעח- אז נדפסו הסימנים כו,תקע"ט חודשה ההדפסה
 ונכרכו יחד עם העותקים החלקיים שנדפסו בשנת,הקדמות
 בהדפסה משנת. בין שתי ההדפסות ישנו הבדל משמעותי.תקע"ב
 ובהדפסה בשנת תקע"ט,תקע"ב נדפס רק ביאור הגר"א על הדף
נוספו גם הפירושים "חלקת מחוקק" ו"בית שמואל" במקומם על
 מסיבה זו נדפסו בשנת תקע"ט דפי השלמה של הפירושים.הדף
, במקביל.)כה (שנדפסו כאמור ללא הפירושים-הנ"ל על סימנים א
 כשגם הסימנים,נדפס בשנת תקע"ט חלק אבן העזר בשלמותו
כה מופיעים ב"צורת הדף" החדשה (עם הפירושים "חלקת-א
מחוקק" ו"בית שמואל"; על תהליך הדפסת מהדורה זו על שלביה
 במסגרת,76  קטלוג, ראה במכירת קדם – הגר"א ותלמידיו,השונים
 שנדפס, העותק שלפנינו הוא מהסוג השלישי.)53 הסמוכה לפריט
.כולו בשנת תקע"ט
 חתימה וחותמות (ורישום בעלות) של רבי שמואל,בדף השער
 הגאון רבי שמואל." "הק' שמואל העליר: רבה של צפת,העליר
 בקי בחכמות העולם, גאון בתורה,)תרמ"ד-העליר (תקמ"ו
 נתגדל בבית החוזה מלובלין ועלה בעצתו,ובחכמת הרפואה
 כיהן כרבה של צפת במשך ששים שנה (לתולדותיו.לארץ ישראל
– " יצא הספר "הרב המנהיג והרופא,ולתולדות הישוב בצפת
.) תשמ"ט,צפת
.2/יד בדף עט-הגהה קצרה בכתב
 נייר. ס"מ34 . ספירת דפים משובשת.סא; קפח דף- ה,'ד עמ
. ובלאי, בהם כתמי רטיבות, כתמים.טוב- מצב בינוני.כחלחל
- חותמות ורישומים בכתב. עם פגיעות בטקסט, סימני עש.קרעים
. כריכת עור חדשה.יד
.755 ' מס, אוצר ספרי הגר"א,וינוגרד

$500 :פתיחה

204. Shenot Eliyahu on Mishnayot Zera'im
– Lviv, 1799 – First Edition – Copy of Rebbe
Elazar of Oshpitzin, Son-in-Law of the Divrei
Chaim of Sanz

 .204ספר שנות אליהו על משניות זרעים  -לבוב,
תקנ"ט  -מהדורה ראשונה  -העותק של האדמו"ר רבי
אלעזר מאושפיצין ,חתן ה"דברי חיים" מצאנז
ספר שנות אליהו ,משניות סדר זרעים ,עם ביאורי הגר"א .לבוב,
[תקנ"ט  .]1799מהדורה ראשונה.
פירוש הגר"א מחולק לשניים" :פירוש הקצר" ו"פירוש הארוך".
בשער נכתב כי הספר הובא לדפוס על ידי בני הגר"א ,אך למעשה
מהדורה זו נדפסה על ידי גיסם רבי משה מפינסק ,חתן הגר"א.
בעמוד שמעבר לשער נדפסו הסכמות ואזהרת בית הדין בווילנא
שלא לפרסם דברים מהגר"א בדפוס בלא רשות" ,שלא ישמע ולא
יאמין שום אדם לדברי האומר בשם הגאון החסיד זצוק"ל ...עד
שיתברר בירור גמור שהם מכתבי הגאון הנ"ל ...ופשיטא שלא
להעלות דבר בדפוס ע"ש הגאון עד שיתברר."...
העותק של האדמו"ר רבי אלעזר רוזנפלד הי"ד מקאמינקא
ואושפיצין .בדף השער ובדפים נוספים מופיעות חותמותיו" :אלעזר
הלוי ראזענפעלד ,בהה"צ [בן הגאון הצדיק] מקאמינקא ,וחהה"צ
[וחתן הרב הצדיק] מצאנז זצללה"ה ,חונה פה אשפצין".
האדמו"ר הקדוש רבי אלעזר הלוי רוזנפלד מאושפיצין (תרכ"א-
תש"ג) ,חתנו הצעיר של האדמו"ר בעל "דברי חיים" מצאנז ובנו
של האדמו"ר רבי יהושע מקאמינקא (בנו של האדמו"ר רבי שלום
מקאמינקא) .משנת תרמ"ה רב בבוכניה ,בשנת תרנ"ז עלה לכהן
על מקום אביו כאדמו"ר בקאמינקא ובשנת תר"ס עבר לכהן כרב
ואדמו"ר בעיר אושפיצין (אושוויץ) .בשנת תרצ"ו עלה לארץ
ישראל והקים את בית מדרשו בעיר הקודש ירושלים [בית
המדרש "אושפיצין" קיים עד היום ברח' חסד לאברהם ,סמוך
לשכונת "מאה שערים"] .ערב מלחמת העולם השניה חזר לפולין
ונפטר בגטו סוסנוביץ .הי"ד.
הגהות בכתב-יד במספר דפים .רישום בעלות (מחוק חלקית) בדף
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השער.
[ ,]2ט; נג ,]2[ ,נז-נט דף 34 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים .בלאי
וקרעים בשולי הדפים .קרעים חסרים (בהם קרעים בדף השער),

לאחר השלמת הספר וצורף לעותקים בודדים בלבד [הדף נרשם

עם פגיעות בטקסט במספר דפים .הדבקות נייר לחיזוק בשוליים

במפעל הביבליוגרפיה על פי עותק וינוגרד ,ואינו מופיע בעותקים

הפנימיים של דף השער .סימני עש עם פגיעות בטקסט (במספר

אחרים בספריה הלאומית (ראה במכירת קדם – הגר"א ותלמידיו,

מקומות סימני עש קשים) .חיתוך דפים על גבול הטקסט בדפים

קטלוג  ,76פריט .])26

בודדים ,עם פגיעה וחיסרון בטקסט באחד מהדפים .כריכה חדשה.

וינוגרד ,אוצר ספרי הגר"א ,מס' .177

ללא דף [ ]3הנדיר ,עם הקדמת רבי חיים מוולוז'ין .דף זה נדפס

פתיחה$300 :

Shenot Eliyahu, Mishnayot Order Zera'im, with
commentaries by the Gaon of Vilna. Lviv, [1799].
First edition.
The commentary of the Gaon of Vilna is divided
into two: the brief commentary and the lengthy
commentary.
On the verso of the title page, an approbation and
warning by the Vilna Beit Din not to publish the
teachings of the Gaon of Vilna without permission,
and without first ascertaining that they are
unquestionably the writings of the Gaon of Vilna.
Copy of Rebbe Elazar Rosenfeld of Kaminka and
Oshpitzin, with his stamps on the title page and
other leaves.
R. Elazar Rosenfeld of Oshpitzin (Oświęcim; 18611943), youngest son-in-law of the Divrei Chaim of
Sanz. He immigrated to Eretz Israel in 1936 where he
established his Beit Midrash, yet returned to Poland
just before the outbreak of WWII, and perished in the
Sosnowiec ghetto.
Handwritten glosses on several leaves. Ownership
inscription (partially deleted) on title page.
[2], 9; 53, [2], 57-59 leaves. 34 cm. Fair condition. Stains.
Marginal wear and tears. Open tears (including tears
to title page), affecting text in several places. Inner
margin of title page reinforced with paper. Worming
affecting text (significant damage in several places).
A few leaves trimmed close to text, with damage and
loss to text on one leaf. New binding.
Without leaf [3], the rare leaf with the foreword by R.
Chaim of Volozhin, added to a few copies only.
Vinograd, Thesaurus of the Books of the Vilna Gaon,
no. 177.
Opening price: $300
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ירושלים וארץ ישראל – מכתבים ומסמכים ,ספרים ודברי דפוס
ראה עוד במדור :ספרי חסידות

– Jerusalem and Eretz Israel
Letters, Documents and Books

 .205שטר בחתימת גדולי ירושלים "הראשונים לציון"  -רבי שלמה משה סוזין ,רבי יונה
משה נבון והרב אג"ן  -ירושלים ,תקצ"ו
שטר "מעשה בית דין" הנוגע לגביית כתובה ,בחתימת גדולי ירושלים ,שכיהנו בזה אחר זה בתפקיד
"הראשון לציון" :רבי שלמה משה סוזין ,רבי יונה משה נבון ורבי אברהם חיים גאגין – הרב אג"ן .ירושלים,
חשון תקצ"ו [.]1835
רבי שלמה משה סוזין ,החתום לפנינו ראשון ,היה ראש הרבנים בירושלים – "הראשון לציון" (החל משנת
תקפ"ד) .הוא היה מחכמי ישיבת המקובלים בית אל ,יצא מספר פעמים כשד"ר לקהילות צפון אפריקה,
ועמד בראש ישיבת "בני משה" שהקים בירושלים .עמד בקשרי ידידות עם רבי מנחם מנדל משקלוב תלמיד
הגר"א ,ועם חבריו מייסדי היישוב האשכנזי בירושלים .תשובות רבות ממנו מופיעות בספריהם של חכמי
התקופה ,אך רובן נותרו בכתבי יד .חתימתו על השטר שלפנינו ניתנה כחודש בלבד לפני פטירתו בכ"ח
בכסליו תקצ"ו.
לאחר פטירת הרב סוזין ,נתמנה תחתיו כ"ראשון לציון" רבי יונה משה נבון ,מחברי בית דינו ,החתום לפנינו
כשני בסדר החשיבות (בצד שמאל) .נשלח אף הוא כשד"ר מטעם קהילת ירושלים ,לאחר מלחמת נפוליאון
בארץ ישראל שגרמה סבל רב ליהודי העיר .חידושיו נדפסו בספר "נחפה בכסף" של זקנו .סייע רבות לביסוס
הקהילה האשכנזית בעיר ,ולגאולת חצר "החורבה" .נפטר בטבת תר"א.
רבי אברהם חיים גאגין – המכונה "הרב אג"ן" ,החתום כאן כחבר שלישי בבית הדין ,היה חתנו בזיווג שני של
המקובל רבי רפאל אברהם שלום מזרחי ,נכד הרש"ש .עמד בראש ישיבת המקובלים בית אל .חיבר מספר
ספרים ,בהם חיבורו "מנחה טהורה" על מסכת מנחות ,ספר תשובותיו "חוקי חיים" וספר דרשותיו "חיים
מירושלים" .מילא את מקומו של רבי יונה משה נבון כ"ראשון לציון" (לאחר רבי יהודה רפאל נבון ,שמונה
לתפקיד זה אך כיהן בו מספר חודשים בלבד ולאחר מכן ירד מתפקידו) .הרב אג"ן היה הראשון שמינויו
כראש רבני ירושלים אושר גם על ידי השלטונות הטורקיים ,ובכך היה ל"חכם באשי" הראשון בירושלים
(תואר זה הקנה לו סמכויות רחבות יותר) .נפטר בדמי ימיו ,כשהוא בן  33שנים בלבד ,בשנת תר"ח.
[ ]1דף כפול 33 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .קרעים קלים .סימני קיפול.

פתיחה$500 :
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 הספר הראשון שנדפס-  ספר עבודת הקודש.206
 תר"א, ירושלים- בירושלים
, סגולות ותיקונים, הנהגות, דינים,ספר עבודת הקודש
 תר"א, ירושלים.מאת רבי חיים יוסף דוד אזולאי – החיד"א
. דפוס רבי ישראל ב"ק.]1841[
"עבודת הקודש" הוא שם כללי לשבעת ספרי החיד"א
 כף, קשר גודל, צפורן שמיר, מורה באצבע:שנדפסו בכרך זה
 סנסן ליאיר ושומר ישראל (שם זה מופיע, יוסף בסדר,אחת
 שאינו נמצא, המאויר בתחריט עץ,בדף השער הראשון
 "ספר מורה: בדף השער השני הכותר הוא.בעותק שלפנינו
באצבע – עם כל השבעה כוכבי לכת ככ[ו]כבים מאירים
.)"...][שבעת חלקי הספר עבודת הקודש
 בראש הספר.הספר העברי הראשון שנדפס בירושלים
 הקדמה זו שלפנינו.)]4[-]ב/2[ "הקדמת המדפיס" (דפים
 הגליל,היא מקור היסטורי ידוע לתולדות ארץ ישראל
 רבי ישראל ב"ק מספר בה על קורותיו טרם.ויהודי דמשק
 עלייתו לארץ ישראל והקמת הדפוס:הגיעו לירושלים
;בגליל; רעש האדמה בשנת תקצ"ז בו נהרגו אלפי יהודים
תקצ"ח ע"י שודדים-הפרעות בערי הגליל בשנים תקצ"ד
,פראיים שהמשיכו במעשיהם גם לאחר רעידת האדמה
ואשר התנפלו בפראות על פליטי הרעש ובזזו והחריבו את
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 רבי ישראל מספר על מעורבותו בפרשיית.רכושם הנותר
 ומציין כי הוא עורר את משה,"עלילת דמשק" בשנת ת"ר

 בדבריו. באמצעות מכתבים ששיגר אליו ללונדון מהעיר אלכסנדריה בה שהה באותם ימים,מונטיפיורי להתערב בענין
.הוא מזכיר לשבח את חכמי הספרדים והמשקיעים שעזרו לו להקים מחדש את בית דפוסו בירושלים
 נתתי אל לבי להדפיס בתחלה את הספר היקר ונחמד הנקרא,ובכדי לזכות את הרבים..." :בסיום הקדמתו כותב ר"י ב"ק
 למען ימצא כל אחד מבוקשו וכל... מאדונינו הגאון הקדוש רב חיד"א זללה"ה את כל השבעה ביחד,ס' עבודת הקדש
."...איש ישראל אשר ישאהו בחיקו וילמדו ממנו
 תלמידם של גדולי תנועת החסידות האדמו"רים רבי לוי יצחק,)תרל"ה-המדפיס הנודע רבי ישראל ב"ק (תקנ"ז
 בשנת תקע"ה הקים בית. וכבר בצעירותו החל לעסוק בענייני דפוס, נולד בברדיטשוב.מברדיטשוב ורבי ישראל מרוז'ין
 לפי המסופר הוא גם היה המעצב של אותיות. ספרים טרם עלייתו ארצה26- שם הדפיס כ,דפוס (שני) בעיר ברדיטשוב
 התיישב בצפת והקים בה בית דפוס שפעל תקופה, בערך בשנת תקצ"א, לאחר עלייתו לארץ ישראל.הדפוס בסלאוויטא
 הקים ר' ישראל ב"ק את בית, בשנת תר"א. עד לחורבן העיר ב"רעש" – רעידת האדמה הגדולה בשנת תקצ"ז,קצרה
 והבלעדי בעיר עד אמצע שנות התר"כ, שהיה בית הדפוס הראשון בירושלים להדפסת ספרים עבריים,דפוסו בירושלים
.)19- של המאה ה60-(שנות ה
, ירושלים תשל"ו, ספרי ירושלים הראשונים, שושנה הלוי: ראה עוד,[על רבי ישראל ב"ק ובית דפוסו בצפת ובירושלים
' עמ, ירושלים תשכ"ו, ד, ארשת,דפוסו של ר' ישראל ב"ק בצפת וראשית הדפוס בירושלים- בית,כז; מאיר בניהו-עמ' טו
.]271-295
.יד-הגהות בודדות בכתב
. עם פגיעות בטקסט, סימני עש רבים. כתמים ובלאי. מצב בינוני. ס"מ15.5 .) חסר דף השער הראשון (המאויר. קיא דף,]3[
. פגומה, כריכה ישנה.כט- עם פגיעה בטקסט בדפים כז,קרעים חסרים בשולי מספר דפים
.1 ' מס, ש' הלוי.הספר העברי הראשון שנדפס בירושלים

$500 :פתיחה

205. Document Signed by Leading Jerusalem Rabbis and
Chief Rabbis – Rabbi Shlomo Moshe Suzin, Rabbi Yonah
Moshe Navon and HaRav Agan – Jerusalem, 1835
Document recording a Beit Din act regarding the collection of
ketubah dues, signed by prominent rabbis of Jerusalem, who served
one after the other as Rishon LeTzion: R. Shlomo Moshe Suzin, R.
Yonah Moshe Navon and R. Avraham Chaim Gagin – HaRav Agan.
Jerusalem, Cheshvan 1835.
R. Shlomo Moshe Suzin, the first signatory on this document, was
the chief rabbi of Jerusalem – the Rishon LeTzion (since 1824). He
was one of the scholars of the Beit El yeshiva for kabbalists, and
travelled several times as an emissary to North Africa. He headed
the Bnei Moshe yeshiva he founded in Jerusalem. He entertained
close ties with R. Menachem Mendel of Shklow disciple of the Gaon
of Vilna, and with the latter's colleagues, founders of the Ashkenazi
settlement in Jerusalem. Many responsa he authored appear in the
books of contemporary Torah scholars, and many more remain
in manuscript. He affixed his signature to the present document
merely a month before his passing, 28th Kislev 1835.
R. Suzin was succeeded by R. Yonah Moshe Navon, second signatory
on this document (on the left) and dayan in R. Suzin's Beit Din. He
also travelled as emissary on behalf the Jerusalem community,
following Napoleon's attack on Eretz Israel which caused much
sufferings to the Jews of the city. His novellae were published in his
grandfather's book, Nechpah BaKesef. He was of great assistance in
establishing the Ashkenazi community in the city, and redeeming
the Churvah courtyard. He passed away in Tevet 1841.
R. Avraham Chaim Gagin – HaRav Agan, whose signature appears
here as third dayan in the Beit Din, was the son-in-law in his second
marriage of the kabbalist R. Refael Avraham Shalom Mizrachi,
grandson of the Rashash. He headed the Beit El yeshiva for
kabbalists. He authored many works, including Minchah Tehorah
on tractate Menachot, his responsa book Chukei Chaim, and his
homilies Chaim MiYerushalayim. He succeeded R. Yonah Moshe
Navon as Rishon LeTzion (after R. Yehuda Refael Navon, who
resigned after several months). HaRav Agan was the first whose
appointment as chief rabbi of Jerusalem was recognized by the
Turkish authorities, and as such served as the first Chacham Bashi
of Jerusalem (this title accorded him greater authority). He passed
away at the young age of 33, in 1848.
[1] double leaf. 33 cm. Good condition. Stains. Minor tears. Folding
marks.
Opening price: $500
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206. Avodat HaKodesh – First Book Printed in
Jerusalem – Jerusalem, 1841

" .207סידור תפילת ישראל"  -ירושלים ,תר"ב -
הסידור הראשון שנדפס בירושלים

Avodat HaKodesh, laws, practices, segulot and
Tikkunim, by R. Chaim Yosef David Azulai – the
Chida. Jerusalem: R. Yisrael Bak, 1841.
Avodat Kodesh is a general name for the seven books
of the Chida included in this volume.
The first Hebrew book printed in Jerusalem. The
book begins with a foreword by the printer (leaves
[2b]-[4]). This foreword is a renowned and notable
source documenting the history of Eretz Israel, of
the Galilee and of Damascene Jewry. The famous
printer R. Yisrael Bak (1797-1874) was a disciple
of leaders of the Chassidic movement, Rebbe Levi
Yitzchak of Berditchev and R. Yisrael of Ruzhin. He
operated a printing press in Berditchev, and later in
Safed. After the earthquake of 1837, he established a
printing press in Jerusalem – the first printing press
in Jerusalem to print Hebrew books and the only
press in the city until the 1860s.
A few handwritten glosses.
[3], 111 leaves. Lacking first (engraved) title page.
15.5 cm. Fair condition. Stains and wear. Extensive
worming, affecting text. Marginal open tears to
several leaves, affecting text on leaves 27-29. Old
binding, damaged.

סידור תפלת ישראל ,כמנהג ק"ק ספרדים ,עם דינים ,פיוטים

Opening price: $500

ובקשות .ירושלים ,תר"ב [ .]1842דפוס רבי ישראל ב"ק .הסידור
הראשון שנדפס בירושלים.
בשער הסידור מצוינת מעלתו וקדושתו ,שנדפס בעיר הקודש
ירושלים על טהרת הקודש "כי כל העוסקים במלאכת הקדש בני
ישראל המה".
בראש הסידור הסכמות רבות מחכמי הספרדים בירושלים ,צפת,
טבריה וחברון ,והסכמות מחכמי האשכנזים בירושלים (האדמו"ר
רבי אהרן משה מבראד ,רבי ישעיה ברדקי חתן רבי ישראל
משקלוב ,ורבי משה ריבלין "דורש לציון" – המגיד משקלוב).
הסכמת רבני ירושלים שנדפסה מעבר לשער היא למעשה
"הסכמה" מחודש טבת תר"א המעניקה לרבי ישראל ב"ק רשיון
בלעדי להדפסת ספרים בירושלים .בדף ג' נדפסה הסכמה נוספת
(מחודש אייר תר"ב) מאת רבני ירושלים.
בהקדמה מספר המדפיס על תלאותיו בצפת" :ואחרי כל הרפתקאי
בישי דעדו עלי דבר וחרב ורעב ...רעש גדול ...הוכרחתי לעלות
ההרה וקבעתי דירתי פה ...ירושלם" .בין היתר הוא מודה לגביר
יוסף אמזלאג "אשר הי' לי לעזר בהדפסות סדר תפלה".
המדפיס הנודע רבי ישראל ב"ק (תקנ"ז-תרל"ה) ,תלמידם של
גדולי תנועת החסידות האדמו"רים רבי לוי יצחק מברדיטשוב
ורבי ישראל מרוז'ין .נולד בברדיטשוב ,וכבר בצעירותו החל
לעסוק בענייני דפוס .בשנת תקע"ה הקים בית דפוס (שני) בעיר
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ברדיטשוב ,שם הדפיס כ 26-ספרים טרם עלייתו ארצה .לפי
המסופר הוא גם היה המעצב של אותיות הדפוס בסלאוויטא.

הדפוס בירושלים ,ארשת ,ד ,ירושלים תשכ"ו ,עמ' .271-295

לאחר עלייתו לארץ ישראל ,בערך בשנת תקצ"א ,התיישב בצפת

חתימה בדף השער" :יעקב די פינטו ס"ט".

והקים בה בית דפוס שפעל תקופה קצרה ,עד לחורבן העיר

קנב דף 15 .ס"מ בקירוב .מרבית הדפים במצב טוב .כתמים רבים,

ב"רעש" – רעידת האדמה הגדולה בשנת תקצ"ז .בשנת תר"א,

בחלק מהדפים כתמים גדולים וסימני בלאי .מספר קרעים .קמטים

הקים ר' ישראל ב"ק את בית דפוסו בירושלים ,שהיה בית הדפוס

רבים במספר דפים (דף אחד מנותק בחלקו) .כריכה ישנה ,עם

הראשון בירושלים להדפסת ספרים עבריים ,והבלעדי בעיר עד

שדרת עור פגומה.

אמצע שנות התר"כ (שנות ה 60-של המאה ה.)19-

הספר העברי השלישי שנדפס בירושלים .ש' הלוי ,מס' ( 4מלבד

על רבי ישראל ב"ק ובית דפוסו בצפת ובירושלים ,ראה עוד:

שני ספרים שקדמו לו רשמה הלוי כותר נוסף :כרוז לנשים

שושנה הלוי ,ספרי ירושלים הראשונים ,ירושלים תשל"ו ,עמ'

צדקניות בארץ ישראל ובחו"ל ,ראה שם ,מס' .)2

טו-כז; מאיר בניהו ,בית-דפוסו של ר' ישראל ב"ק בצפת וראשית

פתיחה$2000 :

ירושלים וארץ ישראל – מכתבים ומסמכים ,ספרים ודברי דפוס
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208. Order of Azharot for Shavuot, Maghrebian
Rite – Jerusalem, 1842 – Early Jerusalem Print –
Publisher's Signature

207. Siddur Tefillat Yisrael – Jerusalem, 1842 –
First Siddur Printed in Jerusalem

Order of Azharot by R. Yitzchak son of Reuven
[Albargeloni], Maghrebian rite. Jerusalem: R. Yisrael
son of R. Avraham [Bak], 1842.
Published by R. Moshe Edrehi, who included
an interesting foreword with his biography and
the account of the tribulations he endured while
immigrating to Jerusalem. With his signature at the
foot of the title page. Other signatures in Sephardic
script on the title page.
[24] leaves. 14 cm. Good condition. Stains (including
several dark stains). Minor worming to inner
margins. Old binding with leather spine.
Opening price: $400
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 עם-  מביכורי הדפוס העברי בירושלים-  תר"ב, ירושלים- " כמנהג "ערי המערב, סדר אזהרות לחג השבועות.208
חתימת המו"ל
" "ע"ה ב"ה מבי"א סיט"א:בתחתית עמוד השער חתימת המו"ל

...] להגאון רבינו יצחק בר ראובן [אלברצלוני,"סדר אזהרות

.] סיפיה טב אמן, משה בן יצחק אדרעי,[עבד השם ברוך הוא

 דפוס.]1842[  תר"ב, ירושלים."...שנהגו לקרותם בכל ערי המערב

 "ע"ה:בראש ובמרכז השער חתימות נוספות בכתיבה ספרדית

 עם הסכמת הראשון לציון רבי.]רבי ישראל בהרב אברהם [ב"ק

."אברהם הלוי ס"ט"; "ע"ה יצחק הלוי סיל"ט

.חיים אברהם גאגין

.) כתמים (בהם מספר כתמים כהים. מצב טוב. ס"מ14 .] דף24[

, משה בלא"א מו"ה יצחק אדרעי נר"ו...הספר נדפס "ע"י הצעיר

. כריכה ישנה עם שדרת עור.סימני עש קלים בשוליים הפנימיים

 רבי משה."ממדינת מארויקוס [מרוקו] אשר במערב הפנימי יע"א

.6 ' מס, ש' הלוי.מביכורי הדפוס העברי בירושלים

אדרעי הדפיס בו הקדמה מעניינת ובה תולדות חייו ותיאור

$400 :פתיחה

 בראש דבריו – ברכות.תלאות הדרך בעת עלייתו לירושלים
. בהם הרב גאגין והשר משה מונטיפיורי,ותודות לאישים שונים

Siddur Tefillat Yisrael, Sephardi-rite, with laws,
piyyutim and supplications. Jerusalem: R. Yisrael
Bak, 1842. The first siddur to be printed in Jerusalem.
The title page lauds the superiority and sanctity of
the book, which was printed in Jerusalem in absolute
holiness.
Many approbations from Sephardi Torah scholars
of Jerusalem, Safed, Tiberias and Hebron, and
from Ashkenazi Torah scholars of Jerusalem. The
"approbation" by the Jerusalemite rabbis printed on
the verso of the title page is an authorization from
the end of 1840 granting R. Yisrael Bak the exclusive
rights to print books in Jerusalem. Additional
approbation from the rabbis of Jerusalem (dated Iyar
1842) on leaf 3.
In his introduction, the printer describes the ordeals
he underwent in Safed, culminating with the great
earthquake which compelled him to relocate to
Jerusalem.
The famous printer R. Yisrael Bak (1797-1874) was a
disciple of leaders of the Chassidic movement, Rebbe
Levi Yitzchak of Berditchev and R. Yisrael of Ruzhin.
He operated a printing press in Berditchev, and later
in Safed. After the earthquake of 1837, he established
a printing press in Jerusalem – the first printing press
in Jerusalem to print Hebrew books and the only
press in the city until the 1860s.
Signature on title page: "Yaakov de Pinto".
152 leaves. Approx. 15 cm. Most leaves in good
condition. Many stains, large stains and wear to
some leaves. Several tears. Several leaves with many
creases (one leaf partially detached). Old binding,
with damaged leather spine.
Opening price: $2000
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209b

209a

 .209ספר מתוק מדבש  /ספר טוב ירושלים  -ירושלים ,תר"ב-תר"ג  -הקדשת המחבר
הנגיד כמה"ר עקיבא לעהרן נ"י בעוב"י [בעיר ואם בישראל]

מתוק לנפש ,טוב ירושלים ,זכות הרבים ,מרפא לעצם ,מוסר

העברי בירושלים:

המאסטרדאם[!]".

השכל ,שבט מישור ,הדרת זקנים (על האידרא) ,מיני מתיקה ,צוף

שני ספרים מאת רבי יצחק פרחי הכרוכים יחד ,מביכורי הדפוס
· ספר מתוק מדבש ,דברי מוסר ,מאת רבי יצחק פרחי .ירושלים,

המחבר ,החכם והמקובל רבי יצחק פרחי (תקמ"ב-תרי"ג) ,המכונה

דבש ,רוכב ערבות ,זכות ומישור ,ועוד .במיוחד התפרסם בספרו

[תר"ב  .]1842דפוס רבי ישראל ב"ק .מהדורה ראשונה (ספר זה

"המוכיח הירושלמי" או "המגיד הירושלמי" ,מגדולי ירושלים

"מתוק מדבש" ,שזכה להתחבב על רבים בכל תפוצות ישראל,

זכה אח"כ למהדורות חוזרות רבות ,ראה להלן).

בדורו .נולד בצפת לאביו רבי שלמה פרחי שהיה דרשן ומרביץ

ונדפס כבר במאה ה 19-בלמעלה מעשר מהדורות ,בין היתר

· ספר טוב ירושלים ,על מעלות הארץ הקדושה ותקנת יושביה.

תורה ,התייתם בצעירותו ומאז גדל והתחנך בירושלים ,בביתו של

בדפוסי זולקווא ,ז'יטומיר ,וילנא ,וורשא ,לובלין ולבוב.

מאת רבי יצחק פרחי .ירושלים[ ,תר"ב  .]1842דפוס רבי ישראל

המהרי"ט אלגאזי שפרש עליו את חסותו .באותו פרק זמן שימש

[ ,]1ב-מו דף; [ ,]2טז ,]4[ ,יז-כ ]2[ ,דף .כל אחד משני הדפים

ב"ק .מהדורה ראשונה.

את גדולי המקובלים בירושלים ,וביניהם גם את הרא"ש – רבי

האחרונים עשוי משני דפים שהודבקו זה לזה (הדבר נעשה במקור,

בדפים האחרונים הועתקו תקנות והסכמות (בלאדינו) שהושמטו

רפאל אברהם שלום מזרחי דידיע שרעבי (נכד הרש"ש) .ברבות

אולי כדי להסתיר שיבוש בהדפסה) 14.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים

מ"ספר התקנות והסכמות" שנדפס באותה תקופה בירושלים

הזמן היה לאחד מהמפורסמים שבחכמי ודייני העיר ,והתפרסם

ובלאי .קרע חסר בפינת אחד הדפים בספר "טוב ירושלים" ,עם

[הצורך בהדפסת תקנות אלו תרם לפתיחת בית דפוסו של ב"ק.

כמרביץ תורה ,דרשן ומגיד מישרים .תקופה בולטת בחייו עסק

פגיעה קלה בטקסט .כריכה מקורית בלויה ,מחופה נייר צבעוני,

ראה קטלוג "קדם" ,מכירה  ,74פריט .]267

בשד"רות ,כאשר נסע מספר פעמים מטעם כוללות ירושלים

עם שדרת עור.

בדף הבטנה הקדמי ,הקדשה בכתב-יד המחבר אל הגביר רבי

לקהילות תורכיה ,ארצות הבלקן ואיטליה .במהלך נסיעותיו

ש' הלוי ,מס'  ,7ומס' .8

עקיבא לעהרן מאמשטרדם" :מתנה מאתי המחבר להגביר הרב

הדפיס את ספריו הרבים ,אותם נהג לחלק לנדיבי עם .בין ספריו:

פתיחה$300 :

ירושלים וארץ ישראל – מכתבים ומסמכים ,ספרים ודברי דפוס
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– 209. Matok MiDevash / Tuv Yerushalayim
Jerusalem, 1842-1843 – Dedicated by the Author

 .210ספר בית יוסף חדש (כולל הדפים הנדירים)  -ירושלים ,תרל"ה-
תרמ"א  -הקדשה לברון רוטשילד

Two books by R. Yitzchak Farhi bound together,
amongst the first Hebrew books printed in Jerusalem:
Matok MiDevash, ethics, by R. Yitzchak Farhi.
Jerusalem: R. Yisrael Bak, [1842]. First edition (this
book was later reprinted in many editions).
Tuv Yerushalayim, on the virtue of the Holy Land
and the administration of its inhabitants. By R.
Yitzchak Farhi. Jerusalem: R. Yisrael Bak, [1842]. First
edition.
Regulations and approbations (in Ladino) which
were omitted from Sefer HaTakanot VeHaskamot
printed in that time in Jerusalem were included in
the final leaves.
Dedication by the author to the wealthy R. Akiva
Lehren of Amsterdam on the front endpaper.
The author, the kabbalist R. Yitzchak Farhi (17821853), known as the Maggid HaYerushalmi, leading
Torah scholar of Jerusalem in his times. He also
served as emissary, and published his many works
during his travels.
[1], 2-46 leaves; [2], 16, [4], 17-20, [2] leaves. Each
of final two leaves comprised of two leaves pasted
together (original, perhaps to hide a printing error).
14.5 cm. Good condition. Stains and wear. Open tear
in corner of one leaf of Tuv Yerushalayim, slightly
affecting text. Original binding, worn, covered with
marbled paper, with leather spine.

ספר בית יוסף חדש ,חידושי תורה בהלכה ובאגדה ,תוכחת מוסר וענינים

·
·

Opening price: $300

ציבוריים ,מאת הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר בעל "לב העברי" .ירושלים,
[תרל"ה-תרמ"א .]1875-1881
בבטנת הכריכה נמצאת תווית-עור (כנראה ,פיסה מהכריכה הישנה) ,עליה
מוטבעת הקדשת המחבר אל הברון שמעון וואלף רוטשילד" :מנחה שלוחה לכבוד
השר הגדול בישראל מו"ה שמעון וואלף באראן פון ראטשילד הי"ו – מן המחבר
לב העברי הי"ו".
הספר נדפס בין השנים תרל"ה-תרמ"א ,בשני בתי דפוס .תחילה בדפוסו של רבי
יואל משה סלומון ,אשר סירב להמשיך בהדפסה לאחר שעיין בתוכנו הפולמוסי
של הספר .המשך ההדפסה נעשה בדפוס "העברי" [של רבי יצחק גאשצינני].
חלקים מהספר הופצו טרם סיום ההדפסה ,ומכאן ההבדלים הרבים בין עותקי
הספר הבודדים שנותרו בעולם .בעותק זה של "בית יוסף חדש" נמצאים בתחילתו
דפי מפתחות והקדמות שאינם נמצאים ברוב העותקים ,ובהם מכתב "קול מבשר"
ממחבר הספר ,מכתבי הסכמות ותמיכה ברע"י שלזינגר מרבנים מירושלים ,צפת
וחברון ,מפתחות מפורטים לספר ,מאמר "קול ברמה" ,ודף שער נוסף .הספר גם
כולל את הדפים ז-ט שחסרים בהרבה עותקים [בדפים אלו של "פסק בית דין" נגד
הרפורמים ,מגנה המחבר את רבני הונגריה החרדים מ"נוסח אשכנז" ,הדורשים
בשפה הגרמנית וההונגרית ,ולא בשפת היידיש] .כמו כן נמצאים הדפים האחרונים
קיט-קכד" :בדק הבית" – השמטות והוספות שנדפסו בשנת תרמ"א.
המחבר ,הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר (תקצ"ה-תרפ"ב) בעל "לב העברי" ,חתן
הגאון רבי הלל ליכטנשטיין מקולומייא ,תלמידם של גדולי רבני הונגריה ומן
הקנאים הבולטים שלחמו ברפורמה ובהשכלה .בשנת תר"ל עלה לירושלים ,בה

210a

המשיך את מאבקו באפיקורסים וב"מחדשים" .פעל לטובת התיישבות יהודית ברחבי הארץ ,ואף נקלע למחלוקת חריפה ולחיכוכים עם
אנשי היישוב הישן כשיצא נגד שיטת ה"חלוקה" ,ובפרשיות ופולמוסים אחרים .בספרו "בית יוסף חדש" יצא רבי עקיבא יוסף שלזינגר
בביקורת חריפה נגד מוסדות הציבור בירושלים ושיטת ה"חלוקה" הבלתי-צודקת בכולל אונגרן אליו השתייך ,וקרא לייסד כולל חדש בשם
"כולל העברים" אשר יעודד התיישבות חקלאית ,ובכך יציל את יהדות אירופה הנתונה בסכנת ההתבוללות וההשכלה.
עם צאת הספר "בית יוסף חדש" לאור ,התלקחה מחלוקת עזה .נגד הספר יצאו מספר פרסומים ("ניתוץ הבית" ועוד) ,במחאה על ביזוי
נשיאי וראשי כולל אונגרן .את הספר דנו בשריפה ואת מחברו ב"חרם" .בנוסף ניסו להתנכל לחייו ע"י עלילות אצל השלטון הטורקי .תקופה
ארוכה חשש רבי עקיבא יוסף לחייו ולא יצא מביתו ,פן יתנקשו בו .פעולות שונות נעשו ע"י המחרימים להשיג את הספרים ולשרפם .בעלי
קשרים בקונסוליה האוסטרית ניסו לעצור ביפו את משלוח הספרים ,ע"י הדואר האוסטרי ,ולהחזירם לשריפה בירושלים ,וגם לאחר שנודע
כי הספרים כבר יצאו לדרכם לחו"ל ,ניסו להשיבם משם.
בארצות הונגריה נחלקו הדעות בין הרבנים בענין הספר .רבו רבי חיים סופר בעל "מחנה חיים" ,שהיה באותה תקופה אב"ד מונקאטש ,תמך
בו ,וכתב מספר מכתבים בנסיון להרגיע את הרוחות .אולם נשיאי ה"כולל" הרבנים מפרשבורג ומאונגוואר לא הסכימו לתמוך בו .אף מורו
ורבו המהר"ם שיק אב"ד חוסט ,כותב בהסתייגות בתשובתו לאדם ששאל אם יש לחוש לחרם על הספר "בית יוסף חדש" ,וכה כתב" :והנה
ספר הנ"ל לא ראיתי ולא בא לידי ,ואם אמנם שהרב המחבר הנ"ל מוחזק בכשרות ולירא ה' ,בכל זה כשנשלח לידי מירושלים תוכן ענין
הספר שנתנו עליו חרם בב"ד דשם ,חששתי לדבריהם ...והיום שבא לידי קונטרס נדפס בירושלים בשם חרב פיפיות וגם בסופו נדפס קונטרס
קטן בשם צעקת הדל מהרב המחבר הנ"ל שצועק חמס שרודפין אותו שלא כדין ושאין ממש בלעז שהוציאו עליו ,ומי יודע ויבין זאת ,עכ"פ
צריכין אנו לחוש עוד עד דיצא האמת לאמיתו ויתבררו הדברים( "...שו"ת מהר"ם שיק ,יורה דעה ,סימן רי"א).
בינתיים התחבר רבי עקיבא יוסף לחכמי הספרדים בירושלים ובחברון ,ששבו לתמוך בו .בקונטרס "חרב פיפיות" קיבל גם מכתבי תמיכה
מהרב מרדישקוביץ ומרבנים נוספים [שהושמצו בשל כך בקונטרס "שומר ישראל"] .גם בראש העותק שלפנינו מופיעים מכתבי התמיכה
שקיבל מרבני הספרדים בארץ ישראל.

אוגוסט 2021

182

210. Beit Yosef Chadash
(Including Rare Leaves)
– Jerusalem, 1875-1881
– Dedication to Baron
Rothschild
Beit Yosef Chadash, Torah
novellae on halachah and
aggada, ethics and public
matters, by R. Akiva Yosef
Schlesinger, author of Lev
HaIvri. Jerusalem, [1875-1881].
A leather label is affixed inside
the binding (apparently, a
piece from an earlier binding),
embossed with the author’s
dedication to Baron Shimon
Wolf (Wilhelm Carl) von
210c
Rothschild: "Gift in honor of
the great Jewish notable, Rabbi Shimon Wolf, Baron von Rothschild – from the
author of Lev HaIvri".
The book was printed between 1875 and 1881 in two printing houses. The printing
began in the printing house of R. Yoel Moshe Solomon, who refused to continue
printing it once he realized the polemic content of the book. The printing was
resumed in the HaIvri printing house (owned by R. Yitzchak Goscinny). Parts
of the book were distributed before the printing was finished, which resulted in
many variations between the few surviving copies of the book. This copy of Beit
Yosef Chadash contains the index leaves and the introductions that do not appear
in most copies.
The author, R. Akiva Yosef Schlesinger (1835-1922), author of Lev HaIvri,
disciple of leading Hungarian rabbis. He was one of the most prominent zealots
who fought the Reform and Haskalah movements, and continued this struggle
after immigrating to Jerusalem in 1870. He was active in support of the Jewish
settlements throughout Eretz Israel, and came into conflict with leaders of the Old
Yishuv over his opposition to the methods of the Chaluka (distribution of funds),
and over other affairs. His opposition is voiced in the present book, which aroused
a fierce dispute, with polemic booklets being published on both sides.
[15], 2-124 leaves. Approx. 28 cm. Good-fair condition. Some dry paper. Stains,
tears and wear. Marginal damage to leaves [2-3] of Maftechot HaBayit, with loss of
text (repaired with paper). New leather binding.
Opening price: $700
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 קונטרס נוסף בשם "שומר ישראל" ובו, הוציאו בהמשך הפולמוס,מתנגדיו שלא בחלו באמצעים
 כשהתיר לאיש שאשתו סירבה," שעבר על "חרם דרבינו גרשום. א: ביניהן,טענות רבות נגד המחבר
 שהספר נדפס בדפוס. ג. שהוא מתיימר להיות משיח. ב. לשאת אשה שניה,לעלות עמו לארץ ישראל
 שהמחבר מארגן. ד.] כאמור הספר נדפס ברובו בדפוס רבי יצחק גאשצינני,של המיסיון [טענה כוזבת
. טענה שהיה בה משום סכנת נפשות למחבר,מרד בממשלה הטורקית
 למי,"המאבק נגד רבי עקיבא יוסף החריף ובהנהלת "כולל שומרי החומות" סירבו לתת "חלוקה
 כרוזים שונים הוצאו נגדו ואת חתימתו הידועה "עי"ש" פירשו.שיסרב לחתום כי הוא מצטרף לחרם
.] קרוי על שמו של רבי עקיבא יוסף, [הישוב בני עי"ש שליד גדרה.במילים ע'וכר יש'ראל
 ומעניין לציין כי בפטירתו,בסופו של דבר התפשר רבי עקיבא יוסף עם מתנגדיו שהסירו את החרם
 רבי עקיבא יוסף חידש בחייו. שהיה מראשי כולל אונגרן,הספידו הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד
 כדוגמת תקיעת שופר בכותל המערבי, שחלקם לא התקבלו בקרב הרבנים,חידושים הלכתיים שונים
. לבישת תכלת ועוד,בראש השנה שחל בשבת
 דפים. קרעים ובלאי, כתמים. חלק מהדפים על נייר יבש.בינוני- מצב טוב. ס"מ28- כ.קכד דף- ב,]15[
 כריכת עור.) עם חסרון טקסט (משוקמים במילוי נייר,] מ"מפתחות הבית" פגומים בשוליהם3-2[
.חדשה
.231 ' מס,ש' הלוי

$700 :פתיחה

 חתימות גדולי36 -  היתר מאה רבנים.212
רבני ירושלים בשנת תרע"ב
 להתרת, תשובה בענין היתר מאה רבנים,יד-דף בכתב
"חרם דרבנו גרשום" לנישואי איש שאשתו הראשונה
 בחתימות ששת דייני בתי הדין,נטרפה דעתה עליה
 ועוד שלושים חתימות מרבנים,האשכנזיים בירושלים
 סיון תרע"ב, ירושלים.וגדולי תלמידי החכמים בעיר
.]1912[
 רבי:"חתימות ראשי בתי הדין ה"פרושים" וה"חסידים
 רבי,] רבי ליפמן דוד [שובקס,משה נחום וולנשטיין
 רבי צבי,] הרשלר,אריה ליב בהרא"ד [רבי ליב דיין
 חתימות.פסח פראנק ורבי בצלאל ישעיה ברנשטיין
 רבי אליהו פנחס, רבי יוסף חיים זוננפלד:הרבנים
 רבי יוסף גרשון, רבי יוסף שימשלביץ,הכהן מריינא
 רבי, רבי זרח ראובן ברוורמן, רבי מנדל נאה,הורביץ
 ועוד, רבי ישראל זאב מינצבערג,ברוך שלמה רבינוביץ
.חותמים רבים
. ס"מ28 . נייר מכתבים רשמי,)] דף (כתוב משני צדיו1[
. כתמים ובלאי בקפלי הדף.בינוני-מצב טוב

$500 :פתיחה

212

212. Heter Meah Rabbanim – 36 Signatures of Leading Jerusalem Rabbis in 1912
Handwritten leaf, responsum on the topic of heter meah rabbanim (consent of one hundred rabbis)
permitting the marriage of a man whose first wife became mentally ill, signed by six dayanim of the
Jerusalem Ashkenazi Batei Din, with another 30 signatures of rabbis and leading Torah scholars in
Jerusalem. Jerusalem, Sivan 1912.
Signatures of the heads of the Perushim and Chassidic batei din: R. Moshe Nachum Wallenstein, R.
Lipman David (Shuvaks), R. Aryeh Leib son of R. E.D. (R. Leib Dayan, Hershler), R. Tzvi Pesach Frank
and R. Betzalel Yeshaya Bernstein. Signatures of the rabbis: R. Yosef Chaim Sonnenfeld, R. Eliyahu Pinchas
HaKohen Mareina, R. Yosef Shimshelevitz, R. Yosef Gershon Hurwitz, R. Mendel Naeh, R. Zerach Reuven
Braverman, R. Baruch Shlomo Rabinowitz, R. Yisrael Ze’ev Mintzberg, and many other signatures.
[1] leaf (written on both sides), official stationery. 28 cm. Good-fair condition. Stains and wear to folds.
Opening price: $500
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 תרל"ה, לונדון-  מכתב בחתימת משה מונטיפיורי.211
 אל רבי שלמה מיוחס מירושלים השוהה,מכתב מאת משה מונטיפיורי
 וחתום,)"Holy

Land"(

.]1874[  תרל"ה, לונדון.בגיברלטר
 על נייר מכתבים רשמי,כתוב בידי מזכיר

בחתימת ידו של מונטיפיורי בעברית באותיות מרובעות
. סימני קיפול וקמטים. מצב טוב. ס"מ20 .] דף1[

$500 :פתיחה

211. Letter Signed by Moses Montefiore – London, 1874
Letter from Moses Montefiore, addressed to R. Shlomo
Meyuchas of Jerusalem, who was staying in Gibraltar.
London, 1874.
Written by a secretary on official stationery ("Holy Land"),
signed by Montefiore in Hebrew, in square script.
[1] leaf. 20 cm. Good condition. Folding marks and creases.
Opening price: $500
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 .213תעודה גדולה בחתימות חכמי מראכש  -לשד"רי
טבריה רבי אליהו ילוז ובנו רבי יוסף חיים ילוז

 .214תעודה גדולה  -כתב-יד על קלף  -כתב שד"רות
לרבי אליהו אדהאן מטעם "כוללות רבי מאיר בעל
הנס"  -עשרות חתימות של חכמי טבריה

גדולה בכתב-יד ,מטעם גדולי חכמי מראכש ובחתימות ידיהם,

תעודה גדולה בכתב-יד על קלף ,כתב שד"רות לרבי אליהו

שניתנה לשד"רי טבריה רבי אליהו ילוז ובנו רבי יוסף חיים ילוז,

אדהאן היוצא מטעם "כוללות רבי מאיר בעל הנס" אל ערי

"זה האיש מרגיז הארץ מרעיש ממלכות" – תעודת המלצה

שבאו לשליחות מצוה בערי מרוקו .מראכש[ ,תר"ס .]1900

המערב (מרוקו ואלג'יר) ,בהן הערים :פאס ,צפרו ,מקנאס ,דבדו,

תעודה בפורמט גדול ,בכתיבת סופר נאה .על התעודה חתומים

רבאט ,סאלי ועוד .עם חתימות רבות של חכמי טבריה .טבריה,

חכמי ורבני מראכש :הראב"ד רבי יעקב אבן חיים ,והדיינים רבי

[תרס"ז .]1907

אברהם ן' מוחא ,רבי ימין כהן ורבי אברהם זריהן.

גליון קלף בפורמט גדול .גזור בראש בצורת כיפה .בכתיבה

בשולי התעודה בצד ימין מספר שורות אישור ,חתומות על ידי

מרובעת ובינונית ("רש"י") .מעוטרת בראשה בפסוקים .חלק

רבי שלמה אסבאג ,אף הוא מדייני וחכמי מראכש.

מהמילים באותיות גדולות להדגשה ולעיטור.

בראש התעודה מפורטים ערים ,עיירות וכפרים רבים במחוזות

בכתב השד"רות שלפנינו מספרים חכמי טבריה על "הישיבה

מרוקו ,אליהם מועדות פני השד"רים .חכמי מארכש מבקשים

הקדושה" הפועלת בחצר קברו של רבי מאיר בעל הנס ,ועל

ודורשים לכבד את השד"רים בכל מקום אליו יגיעו ולהעניק

התלמידים הרבים שלומדים בה .הם מספרים על קשיים כספיים

להם תרומה כפולה ומשולשת.

ועל "מס הצבא" שמוטל על התלמידים .בהמשך כותבים על

הגאון רבי אליהו ילוז (תר"כ-תרפ"ט) ,אב"ד טבריה ומגדולי

הישועות והניסים המסוגלים לכל התורם לשמו של רבי מאיר

חכמי העיר ,יצא בשנות תר"ן לשליחות בערי מרוקו מטעם

בעל הנס ,כדוגמת הנשים הנודרות בשעת הלידה לישיבת רבי

קהילת טבריה .בשנת תרנ"ט חזר ויצא לשליחות נוספת ,הפעם

מאיר על הנס ונושעות בזכות כך" :וכל אשה יושבת על משבר

עם בנו רבי יוסף חיים ילוז (תר"מ-תשכ"א) ,שאף הוא נודע

תחיל תזעק בחבליה ...פיה בפתחה בחכמה כל נדריה שי למורא

כאחד מגדולי חכמי טבריה וכמחבר ספרים רבים .התעודה

מאיר בת עין ...ויהי אך יצא יצא זכר פי הבטן ...ואם בת היא

שלפנינו היא משליחותם המשותפת במרוקו.

ותלכנה כל הנשים באות מאירות ."...כך גם בשעת בצורת או

 46 X 37ס"מ .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות .סימני

רעב" :ובהעצר השמים ...רעב כי יהיה בארץ ...ונתנו איש כופר

קיפול .קרעים בסימני הקיפול ובשוליים ,עם פגיעה בטקסט.

פתיחה$800 :

נפשו ויושע ה' תשועה גדולה ,הן סומכים על הנס ."...כך מועילה
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213. Large Certificate Signed by the Rabbis of Marrakesh – For the Tiberias Emissaries Rabbi Eliyahu
Illouz and His Son Rabbi Yosef Illouz of Tiberias
Large handwritten recommendation, issued by the rabbis of Marrakesh and with their signatures, given to the
emissaries R. Eliyahu Illouz and his son R. Yosef Chaim Illouz, who were on a mission in Morocco. Marrakesh,
[1900].
Large certificate, in neat scribal script. Signed by the Torah scholars and rabbis of Marrakesh: the head of the
Beit Din R. Yaakov Benchaim; and the dayanim R. Avraham Benmoha, R. Yemin Kohen and R. Avraham Zrihen.
Additional authorization signed by R. Shlomo Assabag, also a dayan and rabbi in Marrakesh.
R. Eliyahu Illouz (1860-1929), rabbi of Tiberias, travelled on behalf of the Tiberias community to Morocco in the
1890s, and again in 1899 together with his son, R. Yosef Chaim Illouz (1880-1961), also a leading Torah scholar
in Tiberias.
46 X 37 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Folding marks. Tears to folds and margins, affecting
text.
Opening price: $800

זכותו של רבי מאיר גם להיפקד ב"בני חיי ומזוני".
בשולי התעודה עשרות חתימות מסולסלות של חכמי טבריה .בין
החותמים :רבי אליהו ילוז ,רבי אלעזר בהלול ,רבי אליהו ן' קיקי,
רבי בצלאל חי אסבאג ,רבי דוד ריינה ,רבי חיים הלוי בן סוסאן,
רבי יהודה טולידאנו ,רבי יוסף חיים ילוז ,רבי יעקב בוקאעי ,רבי
יעקב ואעקנין ,רבי יעקב חי זריהן ,רבי יעקב משה טולידאנו ,רבי
יעקב צורי ,רבי יצחק מאיר הלוי ן' סוסאן ,רבי מכלוף שטרית ,רבי
משה אברהם חמואי ,רבי משה מאיר חי אליקים ,רבי נסים אליהו
מאמאן ,רבי עזריה חיים הלוי ,רבי עקיבא חייא בהלול ,רבי שלום
ארוואח ,רבי שלמה בן סאמון ,רבי שמעון ואעקנין ,ועוד .בראש
החתימות מופיעה חותמת (בצורת חתימה מסולסלת) של אב"ד
העיר רבי אהרן אלחדיף.
השד"ר רבי אליהו אדהאן (תרי"ב-תרפ"ה) ,מחכמי טבריה .שימש
זמן מה כשו"ב בעיר שכם .נסע כשד"ר מטעם כוללות הספרדים
בטבריה לבוכרה וסביבותיה ולערי מרוקו ואלג'יר.
גליון קלף גדול 69 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ,סימני קיפול וקמטים.
חלק מהחתימות דהויות.

פתיחה$1000 :

ירושלים וארץ ישראל – מכתבים ומסמכים ,ספרים ודברי דפוס
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214. Large Manuscript Certificate on Parchment – Emissary
Letter for Rabbi Eliyahu Adahan, Issued by Kollelot Rabbi
Meir Baal HaNess – Signed by Dozens of Tiberias Rabbis
Large manuscript certificate on parchment, emissary letter for R.
Eliyahu Adahan, who was sent by Kollelot Rabbi Meir Baal HaNess
to the Maghreb (Morocco and Algeria): Fez, Sefrou, Meknes, Debdou,
Rabat, Salé and other cities. With the signatures of many Tiberias
rabbis. Tiberias, [1907].
Large parchment sheet with a rounded top. Square and semi-cursive
(Rashi) script. Decorated with verses at the top. Some letters are
enlarged for emphasis and ornamentation.
The emissary letter describes the financial difficulties of the yeshiva, as
well as the salvations and miracles experienced by those who donate
in the name of R. Meir Baal HaNess.
At the foot of the certificate there are dozens of calligraphic signatures
of rabbis of Tiberias. The signatories include: R. Eliyahu Illouz, R.
Elazar Bahloul, R. Eliyahu Benkiki, R. Betzalel Chai Assabag, R. David
Reina, R. Chaim HaLevi Bensoussan, R. Yehuda Toledano, R. Yosef
Chaim Illouz, R. Yaakov Bukai, R. Yaakov Vaknin, R. Yaakov Chai
Zrihen, R. Yaakov Moshe Toledano, R. Yaakov Tzuri, R. Yitzchak
Meir HaLevi Bensoussan, R. Machlouf Shetrit, R. Moshe Avraham
Hamaoui, R. Moshe Meir Chai Elyakim, R. Nissim Eliyahu Maman, R.
Azariah Chaim HaLevi, R. Akiva Chiya Bahloul, R. Shalom Arouah,
R. Shlomo Bensamon, R. Shimon Vaknin, and others. Heading the list
of signatories is a calligraphic signature-stamp of the rabbi of the city,
R. Aharon Alhadef.
The emissary, R. Eliyahu Adahan (1852-1925) was a rabbi in Tiberias.
He served for a while as shochet and bodek in Shechem. He travelled
as emissary on behalf of the Sephardi Kollelot to Bukhara, Morocco
and Algeria.
Large parchment sheet. 69 cm. Good condition. Stains, folding marks
and creases. Some signatures faded.
Opening price: $1000
214
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– 215. Collection of Letters and Documents
Jerusalem, 1910s-1930s
Large collection of letters, documents and printed
leaves. Jerusalem and other places, ca. 1910s-1930s.
Most of the letters are from the archive of R. Yosef
Deutsch of Jerusalem, who travelled to the United
States as emissary of Kollel Shomrei HaChomot in
the 1920s. A small part are from the archive of Kollel
Vilna in Jerusalem.
)The collection includes: certificates (in English
signed by the rabbis of Jerusalem, 1918; agreement
between R. Yosef Deutsch and the administration
of Kollel Shomrei HaChomot, 1923; protocol signed
by the heads of the Kollel, 1922; and various letters,
contracts and documents.
55 items, including 50 signed letters. Size and
condition vary.
Opening price: $300
215a

 .215אוסף מכתבים ומסמכים  -ירושלים ,שנות התר"ע-תר"צ
אוסף גדול של מכתבים ,מסמכים ודפים מודפסים .ירושלים ומקומות נוספים ,שנות התר"ע-תר"צ
בקירוב.
רוב המכתבים הנם מארכיונו של הרב יוסף דייטש מירושלים ,שבשנות התר"פ כיהן כשד"ר לארה"ב
מטעם "כולל שומרי החומות" ,ומיעוטם מארכיון כולל ווילנא בירושלים.
האוסף כולל :תעודות (באנגלית) בחתימות רבני ירושלים ,רבי משה נחום וולנשטיין רבי פסח צבי
פראנק ורבי יונה ראם .ירושלים ,פברואר  .1918התעודות ממוענות אל המושל הצבאי [הבריטי] של
ירושלים ,ומאשרות כי רבי יוסף דייטש הוא אזרח הגון; הסכם בין השד"ר רבי יוסף דייטש להנהלת
"כולל שומרי החומות" ,מחודש תמוז שנת תרפ"ג [ ;]1923התכתבויות עם רבי ישראל יואל ראטה,
דודו רבי יחיאל דוד דייטש ואחרים מהנהלת הכולל; מכתב ארוך ומעניין ,מאת רבי ברוך מאיר
קליין ,מגבאי הכולל ומרבני ארה"ב ,אלול תרפ"ד [ ;]1924התכתבויות פרטיות של רבי יוסף דייטש;
פרוטוקול בחתימות ראשי הכולל ,חודש אב תרפ"ב [ ;]1922שני מכתבים מעניינים מרבי שניאור זלמן
סלונים ,רב העדה החסידית .יפו ,כסלו תר"צ [ ;]1929שני שטרות פרוזבול בחתימות רבני הבד"צ רבי
פנחס עפשטיין ורבי שמחה בונם ווערנער .ירושלים ,אלול תרצ"א [ ;]1931כתב מינוי אפוטרופסות,
של הרב ישראל זאב מינצברג ,על עזבון רבי אברהם בנימין ברגמן ,בחתימות רבי צבי פסח פראנק
ורבי ירוחם פישל ברינשטיין .ירושלים ,אלול תרצ"ג [ ,]1933ועוד מכתבים ומסמכים ,וכן מספר דפים
מודפסים.
 55פריטים ,מתוכם כ 50-מכתבים חתומים .גודל ומצב משתנים.

פתיחה$300 :
215b
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 .216ברכות בכתב-יד המהרי"ץ דושינסקי  -על גבי תעודת הצטיינות לתלמיד  -חשון
תרצ"ה
תעודת הצטיינות לתלמיד בחתימות ראשי "תלמוד תורה שומרי החומות" בירושלים ,עם שתי שורות בכתב
ידו ,חתימתו וחותמתו של הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי "רב ראשי להיהדות החרדית בארץ ישראל".
ירושלים[ ,חשון תרצ"ה .]1934
תעודה בכתיבה קליגרפית (צבעונית) ובכתיבה רהוטה ,שהוענקה לתלמיד מרדכי אייכלר לאחר שעמד
בהצטיינות "בהבחינה הגדולה בסיום מסכת בבא מציעא ,ותוס' עם מפרשים ,שהיתה ביום אדר"ח חשון
תרצ"ה ,בנ[ו]כחות מרן הגאב"ד מו"ה יוסף צבי דושינסקי שליט"א ."...חתומים בשם "תלמוד תורה הגדולה –
שומרי החומות" ,הרבנים רבי עמרם יוסף וולנשטיין ורבי ליפא זלמן וובר.
בתחתית הדף שתי שורות בכתב ידו ,חתימתו וחותמתו של המהרי"ץ דושינסקי ,הכותב" :שפת אמת תכון
לעד ...בשבח התלמיד החשוב ונעלה" .המהרי"ץ מברך אותו" :ואשימה תקוותי בו ,שתורתו ישתמר בקרבו,
ועוד יוסיף על תבואתו ,וירבה בעזה"י תהלתו ,יוסף צב"י דושינסקיא".
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 בהונגריה.
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 העצמאות וקברו נכרה בבית העלמין הקטן שבחצר בית
החולים "שערי צדק" ברח' יפו.
[ ]1דף כפול 27 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .קרעים ובלאי .סימני קיפול.

פתיחה$300 :

216. Blessings Handwritten by the Maharitz Dushinsky – On a Student's
Certificate of Distinction – Cheshvan 1934

216

Certificate of distinction awarded to a student, signed by the deans of the Shomrei
HaChomot boys' school in Jerusalem, with two lines handwritten and signed by R. Yosef
Tzvi Dushinsky "chief rabbi of Orthodox Jewry in Eretz Israel". Jerusalem, [Cheshvan
1934].
Certificate in calligraphic and cursive script (in color), awarded to the student Mordechai
Eichler, who successfully passed the test on tractate Bava Metzia with commentaries,
signed by R. Amram Yosef Wallenstein and R. Lipa Zalman Weber.
At the foot of the leaf, two lines handwritten, signed and stamped by the Maharitz
Dushinsky, with blessings that he should preserve and increase his Torah knowledge.
R. Yosef Tzvi Dushinky – the Maharitz Dushinsky (1868-1949), leading Hungarian Torah
scholar and yeshiva dean, and later chief rabbi of the Edah HaCharedit and leader of
Orthodox Jewry in Eretz Israel.
[1] double leaf. 27 cm. Good-fair condition. Stains. Tears and wear. Folding marks.
Opening price: $300
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217a

217c

217b

 .217אוסף גדול של תעודות מודפסות מירושלים  -ישיבות ,תלמודי תורה ,כוללים ומוסדות חסד ,המחצית הראשונה של המאה ה20-
 55דפים בודדים – רובם בפורמט גדול – תעודות חברות ,תעודות "נזר גבאות" ,תעודות "חבר כבוד",

עזרת ירושלים כולל פולען ,ועד העזרה לבני כוללות בוקאווינא  ,ועד עדת הספרדים ,ועד אפריקה,

קבלות" ,שטרות מקנה" ,עלונים ,מכתבים עם בקשות לצדקה ,ועוד ,מטעם כ 30-מוסדות דת וארגוני

בית ועד הכללי לקופת רבי מאיר בעל הנס ,הישיבה הקדושה והת"ת תורת אמת הכללית (בנשיאות

צדקה וחסד שפעלו בארץ ישראל .נדפסו במגוון בתי-דפוס :מונזון ,האחים ליפשיטץ ,ארץ ישראל,

האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש) ,ישיבה הקדושה והגדולה "שער השמים" ,הישיבה הגדולה והתלמוד

התחיה ,ציון ,סלומון ,גולדברג ,מוריה ,רפאל חיים הכהן ,ועוד .ירושלים[ ,המחצית הראשונה של

תורה ובית התבשיל "פרי עץ חיים" מאה שערים ,ישיבת "תורת חיים" ,ישיבת אהל משה ,ישיבת אור

המאה ה.]20-

תורה הכללית בבית המדרש הגדול "כתנות אור" ובית תלמוד תורה הכללית טבריה ,ישיבת חברון

אוסף גדול של תעודות המתעד את מגוון מוסדות הלימוד ,הצדקה והחסד שפעלו בארץ ישראל

כנסת ישראל בירושלים ,תלמוד תורה והישיבה הגדולה "חיי עולם" ,הכנסת אורחים הגדול "תפארת

(ובייחוד בירושלים) במחצית הראשונה של המאה ה ,20-וכן את מאמצי המוסדות לגיוס כספים

ציון וירושלם" ובית המדרש "זהרי חמה" ירושלים ,חברה קדישא ווארשא פולין ו"ביק"ח גחש"א

ומעות צדקה.

בעי"ק ירושלם" ,חברה קדישא גומלי חסד של אמת דכולל חבת ירושלם לעדת גאליציען ,בית מסחר

מרבית הדפים נדפסו בפורמט גדול ובעיצוב מפואר – בדיו צבעונית או זהובה – עם עיטורים רבים,

יין אתרוגים ושמן זית לתמיכת אנשי כולל ווארשא ופוילין בעה"ק ירושלם ,פרדס עץ חיים בירושלים

תצלומים או איורים ,ונשלחו אל תורמים אשר נדבו מכספם לטובת המוסדות .בין התעודות ניתן

(נטיעת עצים במושבת כפר סבא) ,בית התבשיל לתשב"ר בירושלים ,קופת מלוה "אוצר החסד קרן

להבחין בכאלה אשר עיצובן זהה ,ורק שם המוסד הוחלף.

שמואל" בירושלים ,מושב זקנים וזקנות המאוחד ,בית חנוך יתומים ,בית חנוך ילדים.

בין המוסדות :תלמוד תורה בית חנוך יתומים הכללי לעדת הספרדים בטבריה ,תלמוד תורה בית יצחק

 55פריטי נייר .גודל ומצב משתנים .מצב כללי טוב .כמה מהפריטים מופיעים במספר עותקים.

וישיבה הגדולה בית חתם סופר הכללית בצפת ,תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה "עץ חיים"

פתיחה$1000 :

בירושלם ,כולל ישוב ארץ ישראל ,כולל חבת ירושלם ,כולל שומרי החומות ,כולל סובלק ולומזה ,ועד

ירושלים וארץ ישראל – מכתבים ומסמכים ,ספרים ודברי דפוס
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217. Large Collection of Printed Certificates from Jerusalem – Yeshivot, Boys'
Schools, Kollelim and Charity Organizations, First Half of 20th Century
55 single leaves – mostly in large format – certificates of membership, Nezer Gabba'ut
certificates, certificates of honorary members, receipts, leaflets, appeal letters, and more,
issued by some 30 religious institutions and charity organizations operating in Eretz
Israel, printed by various printing presses: Monsohn, the Lifschitz brothers, Eretz Israel,
HaTechiyah, Tzion, Solomon, Goldberg, Moriah, Refael Chaim HaKohen, and more.
Jerusalem, [first half of the 20th century].
Large collection of certificates reflecting the variety of educational and charitable institutions
operating in Eretz Israel (and particularly in Jerusalem) in the first half of the 20th century,
as well as their fundraising efforts.
Most leaves are large and elaborately designed – in color or gilt ink, with many decorations,
photographs or illustrations, and were sent to donors who supported the institutions. In
some cases, an identical design was used by different institutions.
See Hebrew description for a detailed list of the institutions.
55 paper items. Size and condition vary. Overall good condition. Duplicate copies of some
items.
Opening price: $1000
217e
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218. Leaf with Color Illustrations of Sites in
Eretz Israel / Blessing for Donors – Printed by
Monsohn – Jerusalem, Early 20th Century
Two lithographs printed on one sheet – color
illustrations of sites and cities in Eretz Israel, and
letter of blessings for donors. Jerusalem: A. L.
Monsohn, early 20th century. Hebrew and German.
Sheet of paper (A3). On the upper part, color
lithograph depicting sites in Jerusalem and
throughout Eretz Israel, within an architectonic
structure. Produced by Jacob Pesach Wigolik and
partner.
On the lower part, an additional lithograph, with
blessings in Hebrew and German for donors, from
R. Mordechai Kohn Glauberman (d. Tevet 1930.
His daughter married the renowned maggid R. Ben
Tzion Yadler).
30 X 47 cm. Overall good condition. Tears, folding
marks and stains. Tears professionally restored.
Opening price: $300

 .219אוסף כרוזים ענק  -ירושלים וארץ ישראל ,שנות
התר"פ-ת"ש  -פולמוסים שונים של היהדות החרדית
אוסף ענק ומגוון של מאות כרוזים ופריטי דפוס :מכתבים
מודפסים ,פשקווילים ומודעות מודפסות[ .ירושלים ומקומות
נוספים בארץ ישראל ,תר"פ-תש"ח בקירוב ,המחצית הראשונה
של המאה ה.]20-
כרוזי פולמוס שונים; כרוזים בעניני שמירת השבת ושמירת
הצניעות; כרוזים בעניני כשרות ,שחיטה ואתרוגים; כרוזי פולמוס
שונים בעניני ציבור ועניני יחיד; כרוזים בעניני ה"יציאה" מה"ועד
הלאומי"; מודעות על דרשות והספדים ,הכנסת ספר תורה,
כנסים שונים וטקסים ממלכתיים; מכתבים ופניות "קול קורא"
ממוסדות הציבור (בהם דפי "תפילה להדלקת נרות" ותפילות
שונות); כרוזים בעניני מסחר; כרוזים בעניני בחירות לארגונים
שונים ולרשויות; כרוזים מטעם מפלגות "אגודת ישראל" ומפלגות
אחרות (בהם כרוזים מראשית ימי הארגון "נטורי קרתא") ועוד.
הכרוזים כוללים הודעות בשם גדולי הרבנים בארץ ישראל :הרב
יוסף חיים זוננפלד ,הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,הרב יוסף צבי
דושינסקי הרב צבי פסח פרנק ,הרב שמשון אהרן פולנסקי ורבנים
נוספים.
כ 400-פריטי דפוס .גודל משתנה ,מצב כללי טוב .עותקים כפולים.

פתיחה$1000 :
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 .218דף עם איורים צבעוניים של אתרים בארץ ישראל  /ברכה לתורמים  -דפוס מונזון  -ירושלים ,ראשית המאה
ה20-
"ברכה מציון" " /מתנות כהונה ,ברכת כהן מציון" ,שתי

כהנים המשולשת" מאת "יליד ירושלים המשמש בכהונה ומעתיר

ליטוגרפיות שנדפסו יחד על אותו גליון – איורים צבעוניים של

בעדו ובעד כלל ישראל אצל מקומות הקדושים ...מרדכי הכהן

אתרים וערים בארץ ישראל וטופס ברכה לתורמים .דפוס א .ל.

גלויבערמאן".

מאנזאהן [מונזון] ,ירושלים ,ראשית המאה ה .20-עברית וגרמנית.

ר' מרדכי יקותיאל ב"ר חיים יצחק הכהן גלויברמן ,יליד ירושלים,

גליון נייר ( .)A3בחלקו העליון נדפסה ליטוגרפיה צבעונית –

נפטר בטבת תר"ץ; בתו ,הענא ,נישאה למגיד הירושלמי רבי בן

איורים של אתרים בירושלים וברחבי ארץ ישראל ,סדורים בתוך

ציון ידלר.

מבנה ארכיטקטוני ,בעריכת יעקב פסח וויגאליק (ויגוליק) ושותפו

 47 X 30ס"מ .מצב כללי טוב .קרעים ,סימני קיפול וכתמים .הקרעים

(הנו "אשכר חן ומנחת אהבה ,ציוני קדש זכרוני ציון וירושלם").

משוקמים שיקום מקצועי.

בחלקו התחתון ,ליטוגרפיה נוספת – פסוקי ברכה וטקסט בעברית

פתיחה$300 :

ובגרמנית ,לתורמים "עושי צדקה" ,אשר תחול עליהם "ברכת

ירושלים וארץ ישראל – מכתבים ומסמכים ,ספרים ודברי דפוס
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 .220כתב-יד" ,יומן החלומות" של רבי אריה לוין
ורשימות אישיות

219

219. Large Collection of Printed Proclamations – Jerusalem and Eretz Israel, 1920s-1940s – Various
Polemics of Orthodox Jewry
leaves with the prayer for candle lighting and
other prayers); commercial posters; proclamations
regarding elections for various organizations and
councils; proclamations issued by Agudath Israel
and other parties (including proclamations from the
early days of Neturei Karta), and more.
The printed proclamations include announcements
in the name of leading rabbis in Eretz Israel: R. Yosef
Chaim Sonnenfeld, R. Avraham Yitzchak HaKohen
Kook, R. Yosef Tzvi Dushinsky, R. Tzvi Pesach Frank,
R. Shimshon Aharon Polonsky and others.
Approx. 400 printed items. Size varies, overall good
condition. Duplicate copies of some items.
Opening price: $1000

אוגוסט 2021
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Large and varied collection of hundreds of printed
proclamations and printed items: printed letters,
pashkevilim and printed notices. [Jerusalem and
elsewhere in Eretz Israel, ca. 1920-1948, first half of
20th century].
Various
printed
polemic
;proclamations
proclamations regarding observance of Shabbat
and modesty; proclamations regarding kashrut,
shechitah and etrogim; proclamations relating to
;various polemics on communal and private matters
proclamations regarding the breakaway from the
Jewish National Council; announcements about
sermons and eulogies, Torah scroll inaugurations,
various gatherings and national ceremonies; letters
and appeals from public institutions (including

פנקס אישי בכתב-ידו של רבי אריה לוין "הצדיק הירושלמי",
הכולל :יומן חלומות ורשימות שונות[ .ירושלים ,שנות התר"צ
עד תש"ך בקירוב].
בפנקס שלפנינו תיעד רבי אריה לוין חלומות שחלם .על גבי
מרבית העמודים ( 11עמודים) מופיעות הרשימות בהן מתועדים
החלומות ,ובעמודים הנוספים מופיעות רשימות בעניינים אחרים,
כולן בכתב-ידו של רבי אריה (בכתיבה זעירה).
החלום המוקדם ביותר מתוארך לשנת תרפ"ח ,אך כנראה הועתקו
החלומות לפנקס זה לאחר שנת תרצ"ו .בכמה מחלומותיו פגש
רבי אריה בגדולי ישראל הראי"ה קוק ,רבי יוסף חיים זוננפלד,
החזון איש ,רבי צבי פסח פראנק ,רבי איסר זלמן מלצר ורבי יחיאל
מיכל טוקצ'ינסקי.
מרבית החלומות קשורים בהלוויות ,הספדים או פגישות עם
נפטרים .בין היתר מתעד רבי אריה חלום שבו הוא מספיד אשה
מסוימת ,ומוסיף שזמן קצר לאחר שחלם זאת ,נפטרה אותה
אשה..." :ובעוד איזה ימים נסתלקה תנצבה"ה".
רבי אריה מספר בפרוטרוט על חלום אימים שחלם באחד מימי
החנוכה בשנת תרפ"ח .הוא כותב כי בבוקר קם וקיבל על עצמו
"תענית חלום" .בהמשך היום הזדמן רבי אריה לברית מילה ,אליה
הגיע גם הראי"ה קוק שכובד בסנדקאות .אחרי הברית ליווה רבי
אריה את הרב קוק לביתו וסיפר לו בדרך את כל החלום .הראי"ה
קוק פתר אותו לטובה וברכו בברכת כהנים .כשיצא רבי אריה
מחדרו של הרב ,מעד ומשקפיו החדשות נפלו והתנפצו לרסיסים.
הרב קוק יצא אחריו מחדרו" ,ושמח מאד על זה ,ואמר לי הפך
נשבר ואנחנו נמלטנו ,ואמר לי כי היום חנוכה ,כדאי להפסיק את
התענית ולך אכול בשמחה לחמך".
בחלק מהחלומות ראה רבי אריה רבנים ומכרים שכבר הלכו
לעולמם .בחלום בליל שביעי של פסח תרצ"ו ,ראה רבי אריה את
מורו ורבו הראי"ה קוק כשהוא מגיע לאסיפה ציבורית..." :ואני
ידעתי אז כי רבינו הוא בעולם האמת ...והכנסתיו לפנים ונתתי לו
כסא לשבת ,אחרי זה ראיתי עוד כסא אחר יותר מכובד ,החלפתיו
וישב על השני .אח"כ פשטתי את בגדו העליון מעליו ...והלבשתיו
שוב הבגד העליון ,וכולם עמדו לכבודו עד אשר ישב על מקומו
[=בראש האסיפה] והוא התחיל לדון בדבר בכובד ראש."...
בחלום אחר ראה את הרב קוק בערב יום הכיפורים ,כשהוא
בא לאסיפת רבנים בבית הכנסת הגדול בזכרון משה ,בה אמור
להשתתף הרב הראשי הגרי"צ הרצוג (שמילא את מקום הרב קוק
לאחר פטירתו)..." :ואני עומד ...ומשתומם איך מראהו של רבינו
זצ"ל אור זרח כאור החמה ...ואור גדול נוגה בכל הבית ,ואח"כ
נגשתי אליו ונתתי לו שלום לרבינו ,ואמר לי כי היום מצוה לאכול
ולטעום ,ואמרתי לו כי אני כבר שבע עד בלי די שזכיתי לראות את
פניו הקדושים ,ואם כי אני מבקר אנכי את הציון לפרקים ,ועתה
זכיתי לראות את פניו ,ואמר לי בשחוק ,בכל זאת צריך לאכול
ואין יוצאין בהנאה זו חובת ערב יוהכ"פ – והקיצותי".

נעליהם הקרועות של ילדי ה"תלמוד תורה"
בעמ' [ ]13מדפי הפנקס שלפנינו ,מופיעות רשימות עם
שמות ילדים רבים שקיבלו כספים עבור תיקון נעליים,
תחת הכותרת" :קיבלתי מהרימ"ט [=מהרב יחיאל מיכל
טוקצ'ינסקי] ה' כסלו ת"ש ,עבור עזר תיקון נעליים לתשב"ר".
רבי אריה כיהן כמפקח חינוכי בתלמוד תורה "עץ חיים"
בירושלים .בספרי תולדותיו של רבי אריה לוין מופיעים
סיפורים אחדים על רגישותו הרבה לסבלם של ילדי עניים
ועל דאגתו לנעליהם הקרועות של ילדי הת"ת.
"בעת שהיו הילדים הרכים נכנסים לתלמוד תורה ,היה ר'
אריה ממתין ליד הפתח או ליד אדן החלון ומתבונן בכל
אחד מהם בעת כניסתם ,והיו הילדים תמהים על כך.
יום אחד שאלו בנו :מדוע הנך נוהג להמתין לתלמידים
בפתח הדלת ,ומסתכל בכל אחד מהם?
השיבו אביו :אדרבה עמוד אף אתה לידי והתבונן בתלמידים,
מה אתה רואה ובמה אתה מבחין?
השיבו בנו :אכן מעניין לראותם נכנסים ולבדוק מה מידת
חשקם ללמוד .רואה אנכי כיצד זה דוחק בזה ומנסה
להקדימו בכניסתו ,ואחר בכלל ניכר בו שאינו נכנס בלבב
שלם כי לבו למשחקים.
השיבו אביו :ואילו אני מתבונן בדברים אחרים ,בילד
זה שמכנסיו קרועות ,בחברו שנעליו מרופטות ,בשלישי
שכנראה רעב הוא והכיצד ילמד?"
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בחלום נוסף ,משנת תשי"ט ,ראה עצמו רבי אריה משתתף
בתפילת שחרית עם הנץ החמה ,כשהוא עומד ליד הגאון בעל
החזון איש ,ובאותה תפילה לא אמרו תחנון .בחלומו החל רבי
אריה להתדיין עם רבי מיכל טוקצ'ינסקי ,מדוע לא אמרו תחנון:
"אולי מפני כבודו של החזון איש ...ואמרתי לו כי מספרים
על הגאון ר' שמואל סלנט ,כי בעת שבא אליו ר' העשיל הרב
מרחובות ,לא אמר תחנון במנחה מפני כבוד האורח הגדול".
בהמשך הפנקס רשימות שונות בכתב ידו של ר' אריה :ימי
יארצייט (בהם ימי היארצייט של אחיו ר' משה צבי ואשתו ,שנספו
בשואה בתמוז תש"ב); כתובות דואר של מכרים ברחבי העולם;
חשבונות של כספי צדקה שנשלחו אליו לחלוקה ,ביניהם תיעוד
על כספים שקיבל מרבי יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי עבור "עזר תיקון
נעלים לתשב"ר" (ראה מסגרת).
"הצדיק הירושלמי" רבי אריה לוין (תרמ"ה-תשכ"ט) ,גדול בתורה
ובמעשים טובים .כיהן בתפקיד מנהל רוחני ומפקח ב"תלמוד
תורה עץ חיים" .תלמיד ישיבות ליטא (הלוסק ,סלוצק ,וולוז'ין,
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וישיבת תורת חיים בירושלים) ותלמיד חביב ומקורב לגדולי דורו:
רבי רפאל שפירא מוולוז'ין ,רבי חיים ברלין ,רבי שלמה אלישוב
בעל ה"לשם" ,רבי ברוך בער ליבוביץ ,רבי אברהם יצחק הכהן
קוק ,גיסו רבי צבי פסח פראנק ורבי יצחק זאב סולובייצ'יק הרב
מבריסק .עלה לירושלים בבחרותו ונשא את נכדת הראב"ד רבי
חיים יעקב שפירא .נודע במסירותו למעשי חסד .איש אהוב וידיד
לכל ,המשתתף בכל לבו ונפשו בשמחותיהם ובצרותיהם של
ישראל .עם ביקוריו בבתי הסוהר של ממשלת המנדט ,נתמנה
לתפקיד "רב האסירים" .דמות נערצת על כל שכבות הציבור
בארץ ישראל :חרדים ,דתיים ומסורתיים .בהם רבים מאנשי חרות
(אנשי הלח"י והאצ"ל) שעמדו עמו בקשר עוד מימי ה"מחתרות"
שלפני קום המדינה .כל אחד ואחד מצא אצלו אוזן קשבת ואהבת
ישראל אמיתית.
פנקס ]13[ ,דף (כ 20-עמ' כתובים) 16 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .דף
ראשון ואחרון מנותקים.

(שמחה רז ,איש צדיק היה ,עמ' .)210-211
ילד נוסף סיפר" :משפגשתי בר' אריה תחב הלה סכום
כסף לידי ,ואמר 'הא לך סכום כסף ובקש מאביך שירכוש
לך מנעלים חדשים' .היה זה האדם היחידי שהבחין בכך
שמחמת חוסר ממון מהלך אנכי כשנעלי קרועות ובלות"
(שמחה רז ,צדיק יסוד עולם ,ירושלים תשנ"ו ,עמ'  .)62לילד
אחר שחשש כי אביו ייעלב ממתנה שכזו ,שלח רבי אריה
את הכסף לנעליים בתור "פרס" על הצלחה במבחן (שם,
עמ' .)65-66
בפנקס שלפנינו מתגלה כי לא היו אלו רק מקרים בודדים
של רגישות ועזרה כספית לילדי הת"ת ,אלא היתה זו קופת
צדקה מסודרת של "עזר תיקון נעליים לתשב"ר" – סיוע
ב"מתן בסתר" שנעשה בהצנע לכת ובחכמה ע"י "הצדיק
הירושלמי" רבי אריה לוין.

פתיחה$1200 :
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, ירושלים-  אוסף גדול של שטרות מכירת חמץ.221
 עם חתימות רבות של רבנים ואישים ידועים- תש"י
אוסף גדול של עשרות פריטי נייר – שטרות הרשאה (עם מאות
 משפחות ומוסדות מרחבי,חתימות) ורשימות של מאות אישים
 שנתנו הרשאה לבית הדין של הרב צבי,העיר ירושלים וסביבתה
.]1950[  ניסן תש"י. למכור בעבורם את החמץ לנכרי,פסח פראנק
 שטר מכירה של החמץ לנכרי "להגוי מוסטפה:האוסף כולל
 בחתימות הרבנים דייני בית," מוכתר בית צפפה,איברהים חליל
' רבי יוסף גרשון הורוויץ ורבי אלי, רבי צבי פסח פראנק:הדין
 עם מאות חתימות של תושבי,ראם; עשרות טפסים למכירת חמץ
 דפים ופתקאות עם רשימות של,ירושלים וסביבתה; מחברות
.שמות המוכרים ופירוט סוגי המוצרים הנמכרים ומיקומם המדויק
 מחנה, קטמון,רוב הרשימות מרוכזות לפי שכונות בעיר (רחביה
, נחלת שבעה, תלפיות, בית ישראל, גאולה, בית וגן,יהודה

The Schoolboys' Tattered Shoes
A list with the names of many children who received money for shoe repairs is found on p. [13] of the
present notebook, under the title: "Received from R. Yechiel Michel Tucazinsky, 5th Kislev 1939, for the
shoe repair fund for schoolboys".
R. Aryeh Levin served as educational supervisor in the Etz Chaim boys' school in Jerusalem. Several stories
have been recorded, portraying R. Aryeh Levin's great sensitivity to the suffering of the impoverished
children under his care, and his concern for their torn shoes. He would notice how some children arrived
to school hungry, in ragged trousers or with tattered shoes. He would discreetly hand them some money
to buy shoes, sometimes in guise of a prize for their scholastic success, so as not to embarrass the parents.
The present notebook discloses that these were not isolated incidents of sensitivity and financial assistance
to the schoolboys, rather an official fund dedicated to this cause, managed caringly and discretely by the
Tzaddik of Jerusalem, R. Aryeh Levin.

 בתי חולים, מכירת החמץ בקיבוצי הסביבה.) ועוד,גבעת שאול
 "צרכניות" במעברות העולים, מוסדות ובתי עולים,ובתי אבות
) אשתאול ועוד, שער הגיא,בפרוזדור ירושלים (ליפתא
בין מאות החותמים מופיעות חתימותיהם של רבנים מפורסמים
 הרב "שמואל יצחק הילמן"; "שמואל יוסף: בהם,ואישים נודעים
ברבי שלום מרדכי הלוי עגנון" [הסופר ש"י עגנון]; רבי "אלעזר
 המוכר בנפרד גם את החמץ,]'מן שך" [ראש ישיבת פוניבז
ובשליחות אשתי גוטיל ובשליחות ברוך פרץ..." :של אשתו
ארליכמאן" [ממשפחת אשתו של הרב שך]; רבי "חיים עזרא
ברזל"; רבי "בנימין יהושע זילבר"; רבי "שלמה יוסף זוין"; ד"ר
 מבקר המדינה]; ד"ר,יהודה נבנצל ובנו ד"ר יצחק נבנצל [לימים
חיים הלברשטאדט; רבי "רפאל בנימין לוין" [בן רבי אריה]; רבי
"ישראל יצחק אייגר"; רבי "יעקב משה ליבוביץ" [בנו של רבי ברוך
;] ראש ישיבת עץ חיים,בער]; רבי "אברהם יעקב זלזניק" [לימים
רבי "אברהם יצחק ברומברג"; "שרגא אברמסון" [חוקר התלמוד
והספרות העברית]; רבי "שמואל אליעזרי" [רבה של בית וגן]; רבי
"שלמה בורנשטיין בשם הרב חנוך בורנשטיין" [אדמו"רי סוכוטשוב
;]בבית וגן]; רבי "יוסף גרשון הורוויץ" [ראש ישיבת מאה שערים
,רבי "יצחק רזענטאל" [ראש "מדרש בני ציון"]; יהודה רובינשטיין
 בשם,] בשם צרכנית מי נפתוח [ליפתא,"בשם צרכנית אשתאול
" בשם צרכנית שער הגיא, בשם צרכנית בית סורין,צרכנית סררה
[צרכניות במעברות העולים בפרוזדור ירושלים]; רבי "אריה
;"ב"ר בנימין ז"ל" [רבי אריה לוין]; רבי "אהרן יצחק זסלנסקי
רבי "אברהם יעקב בר"מ הכהן ברוור"; רבי "אלי' מרדכי הלוי
 מרבני שכונת קטמון]; רבי יעקב ניסן,וולקווסקי [דיין מפורסם
;"רוזנטל ואביו רבי אברהם דוד רוזנטל; רבי "יחזקאל פרצוביץ
 ראש,רבי "עזרא א' עדס"; רבי "שמחה זיסקינד ברוידא" [לימים
"ישיבת חברון]; רבי "צמח שלומוביץ"; רבי "מיכל שלפוברסקי

220. Manuscript, "Dream Diary" of Rabbi Aryeh Levin and Personal Notes
Personal notebook handwritten by R. Aryeh Levin,
the Tzaddik of Jerusalem, including his dream diary
and various notes. [Jerusalem, 1930s to ca. 1960s].
The notebook, entirely handwritten by R. Aryeh
Levin (in tiny script), comprises records of his
dreams (11 pages – most of the notebook) and notes
on other topics.
The earliest dream is dated 1928, yet it seems that the
dreams were recorded in this notebook after 1936. In
some of his dreams, R. Aryeh met Torah leaders such
as R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook, R. Yosef
Chaim Sonnenfeld, the Chazon Ish, R. Tzvi Pesach
Frank, R. Isser Zalman Meltzer and R. Yechiel Michel
Tucazinsky.
R. Aryeh Levin records a terrifying dream he had
on Chanukah 1927, following which he undertook a
Taanit Chalom (fast following a bad dream). Later in
the day, he met R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook
and related the dream to him. The latter interpreted it
positively and blessed him. When parting, R. Aryeh
Levin tripped, breaking his new glasses. Rav Kook
took it as a good sign and instructed him to break his
fast and rejoice.

Most of the dreams pertain to funerals, eulogies, or
meeting the deceased. He once dreamt that he met
Rav Kook on Erev Yom Kippur (after the latter's
passing) at a rabbinical conference in the great
synagogue of Zichron Moshe, and was awed by his
glowing countenance. When Rav Kook reminded
him that there is a commandment to eat on this day,
he answered that he was fully satiated just from
seeing his holy appearance. Rav Kook responded
in laughter that he must nevertheless eat since the
requirement of eating on Erev Yom Kippur cannot be
fulfilled through this pleasure.
The rest of the notebook contains various notes
handwritten by R. Aryeh: dates of yahrzeits,
addresses of acquaintances throughout the world,
records of charity funds he was given to distribute,
including money he received from R. Yechiel Michel
Tucazinsky for the shoe repair fund for schoolboys
(see sidebar).
Notebook, [13] leaves (approx. 20 written pages).
16 cm. Good condition. Stains. First and final leaves
detached.
Opening price: $1200
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221
[ראש ישיבת תפארת צבי]; רבי "שלמה שרייבר" [מראשי ישיבת
חיי עולם]; רבי "משולם זוסיא טווערסקי" [האדמו"ר מטשרנוביל-
לויעב ,לימים בבני ברק]; רבי "בצלאל זולטי" [לימים ,רבה הראשי
של ירושלים]" ,בשם ירחמיאל ווקסלר – בצלאל זולטי"; רבי
"יעקב משה קורלנדסקי מנהל ת"ת יבנה"; רבי "שמואל מועד";
רבי "יחיאל מיכל טוקצינסקי" [ראש ישיבת עץ חיים] ובנו רבי
"ניסן אהרן"; ועוד מאות חותמים.
לאוסף מצורף דף רשימות מטעם "בית דין הצדק לק"ק התימנים",
עם  39חתימות.
כ 100-דף .גודל ומצב משתנים.

פתיחה$300 :

221. Large Collection of Documents Recording
the Sale of Chametz – Jerusalem, 1950 – With
Many Signatures of Rabbis and Renowned
Figures

 .222תיקיית מסמכים של "אגודת עושי חסד" לעדת
הבבלים  -חתימות רבי יהודה צדקה ,רבי מנצור בן
שמעון ,רבי שבתי אטון ועוד ,וחתימות חכם יעקב
עובדיה ,אביו של הרב עובדיה יוסף

Collection of dozens of large leaves, notebooks
and notes, with lists of hundreds of families
and institutions throughout Jerusalem and the
surroundings, who authorized the Bein Din of R.
Tzvi Pesach Frank to sell their Chametz on their
behalf to a non-Jew. Nissan 1950.
Long lists, signed by the sellers or their representatives.
Detailed lists of the sellers, the types of items being
sold and their precise location are found on the
verso of the leaves or in separate notes. Most lists
are organized according to neighborhoods (Rehavia,
Katamon, Machane Yehuda, Bayit VeGan, Geula,
Beit Yisrael, Talpiot, Nachalat Shiva, Givat Shaul,
and others). Including records of sale of chametz for
neighboring kibbutzim, hospitals and old age homes,
institutions and immigration centers, and grocery
stores in the transit camps in the Jerusalem corridor
(Lifta, Shaar HaGai, Eshtaol and others).
Document recording the sale of the Chametz to the
non-Jew "Mustafa Ibrahim Halil, Mukhtar of Beit
Safafa", signed by R. Tzvi Pesach Frank, R. Yosef
Gershon Horowitz and R. Eli' Re'em.
The hundreds of signatures include many signatures
of prominent rabbis and figures, including signatures
and inscriptions of: R. Shmuel Yitzchak Hillman, Shai
Agnon, R. Elazar Menachem Man Shach (later dean
of the Ponovezh yeshiva), R. Shlomo Yosef Zevin,
R. Avraham Yitzchak Zalaznik (later dean of the Etz
Chaim yeshiva), R. Shlomo Borenstein in the name
of R. Chanoch Borenstein (rebbes of Sochatchov in
Bayit VeGan), R. Aryeh Levin, R. Simcha Ziskind
Broide (later dean of the Hebron yeshiva), R. Betzalel
Zolty (later chief rabbi of Jerusalem), and hundreds
more (see Hebrew description for more details).
Separate leaf from the Yemenite Beit Din, with 39
signatures.
Approx. 100 leaves. Size and condition vary.

תיקיית מסמכים של "אגודת עושי חסד הכללית לעדת הבבלים",
הכוללת מכתבים ,פרוטוקולים ומסמכים שונים ,עם חתימות
חכמי הספרדים בירושלים וחתימות סגן יו"ר האגודה – חכם
"יעקב עובדיה יוסף" ,אביו של הרב עובדיה יוסף .ירושלים ,תש"ג-
תש"מ.
התיקייה כוללת מכתבים ומסמכים שונים (רובם מודפסים
במכונת כתיבה ,עם הוספות ,תיקונים וחתימות בכתב-יד),
בהם :מכתבים מאת האגודה ואליה ,עותקים של תקנון האגודה
(בעברית ואנגלית) ,פרוטוקולים של אספות ,מסמכים הקשורים
לבחירות לראשות האגודה ,ועוד.
אחד המסמכים הוא פרוטוקול מחודש תמוז תש"ל ,המתעד את
בחירת הגאון רבי יהודה צדקה (ראש ישיבת פורת יוסף) לנשיא
האגודה ,את בחירתו של חכם יעקב עובדיה יוסף (אביו של
הרב עובדיה יוסף) לסגן יו"ר האגודה ,ובחירת אישים נוספים
לתפקידים אחרים .על מסמך זה חתומים כל האישים שנבחרו,
בהם רבי יהודה צדקה וחכם יעקב עובדיה יוסף .רבי יהודה צדקה
וחכם יעקב עובדיה יוסף חתומים גם על גבי מסמכים נוספים.
"חברת עושה חסד הכללית לעדת הבבלים" נוסדה בירושלים
בראשית שנות הארבעים ,ובהמשך הזמן השתנה שמה ל"אגודת
עושי חסד הכללית לעדת הבבלים" .ההיסטוריון הנודע של יהדות
בבל אברהם בן יעקב רושם בספרו "יהודי בבל בארץ ישראל"
(עמ'  )265כי החברה נוסדה בשנת תש"ו ,אך לפנינו מסמכים
מספטמבר .1943
בתיקיה נמצא גם "תקנון אגודת קרן נצ"ח לפעולות תורה וגמ"ח
בירושלים" משנת תשכ"ט (שלושה דפים מודפסים במכונת
כתיבה ,עם תיקונים רבים בכתב-יד) .על תקנון זה חתומים גדולי
חכמי הספרדים וראשי ישיבת פורת יוסף :רבי יהודה צדקה ,רבי
שבתאי אטון ,רבי מנצור בן שמעון ורבי יוסף שרבאני.
 28מסמכים ( 44דפים; מתוכם 18 :דפים באנגלית) .גודל משתנה.
מצב כללי טוב .כתמים ,בלאי וסימני קיפול .המסמכים נתונים
בתיקיית קרטון ,שעליה הרישום" :בחירות תש"ל – אגודת עושי
חסד הכללית".

פתיחה$300 :

Opening price: $300
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222. Folder of Documents, Society of the Iraqi Community – Signatures of Rabbi Yehuda Tzadka, Rabbi Mansour Benshimon, Rabbi Shabtai Aton and
Others, and Signatures of Chacham Yaakov Ovadia, Father of Rabbi Ovadia Yosef
Folder of documents of the "General Society Ose Hesed of the Iraqeau Community",
comprising letters, protocols and various documents, signed by the Sephardi rabbis
of Jerusalem. With the signatures of the vice-president of the society – Chacham
Yaakov Ovadia Yosef, father of R. Ovadia Yosef. Jerusalem, 1943-1980.
The folder contains various letters and documents (mostly typewritten, with
handwritten additions, emendations and signatures), including: letters to and
from the society, copies of the society's regulations (in Hebrew and English),
protocols of meetings, documents related to the elections for the presidency of the
society, and more.
The protocol from Tammuz 1970, recording the election of R. Yehuda Tzadka
(dean of the Porat Yosef yeshiva) as president of the society and Chacham Yaakov

Ovadia Yosef (father of R. Ovadia Yosef) as vice-president, is signed by all the
elected members of the board, including R. Yehuda Tzadka and Chacham Yaakov
Ovadia Yosef. Their signatures appear on other documents as well.
A document from 1969 (three typewritten leaves, with many handwritten
emendations) is signed by the leading Sephardi rabbis and deans of the Porat
Yosef yeshiva – R. Yehuda Tzadka, R. Shabtai Aton, R. Mansour Benshimon and
R. Yosef Sharbani.
28 documents (44 leaves, of which 18 leaves in English). Size varies. Overall good
condition. Stains, wear and folding marks. The documents are placed in a card
folder, inscribed: "Elections 1970 – General Society Ose Hesed".
Opening price: $300
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Ladino – Books, Letters and Manuscripts

 מכתבים וכתבי יד,לאדינו – ספרי דפוס

 תרל"ו, ירושלים-  ספר שבחי האר"י בלאדינו.223
 דפוס ניסן.]1875  [תרל"ו, ירושלים. בלאדינו,ספר שבחי האר"י
.ב"ק ונכדו חיים צבי
.מסגרת שער נאה
 עם השמטות ותוספות,נדפס על פי הוצאת איזמיר תרכ"ה
. הקדמת המו"ל רבי יעקב חי בורלא, מעבר לדף השער.אחדות
רישומי בעלות בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית של "משה
 על הכריכה הקדמית הטבעה.)פרץ" (באותיות עבריות ולטיניות
." "הצעיר משה פרץ הי"ו ס"ט:בתוך מסגרת
 קרעים במספר. כתמים קלים. מצב טוב. ס"מ16 . ס דף,]4[
 קרע חסר עם פגיעה בטקסט בדף נ (מצורף דף נ מעותק.דפים
 פגיעה בטקסט בדף. סימני עש קלים.) ללא פגיעה בטקסט,אחר
, כריכה ישנה.יד- רישומים בכתב. כתוצאה מן הכריכה,האחרון
. פגמים בכריכה.עם הטבעת שם הבעלים בחזית
.282 ' מס,ש' הלוי

$300 :פתיחה

223. Shivchei HaAri in Ladino – Jerusalem, 1875

224

223

224. Igeret HaPurim – Jerusalem, 1881 – Ladino

 לאדינו-  תרמ"א, ירושלים-  ספר אגרת הפורים.224

Igeret HaPurim, compiled from the Talmud, Midrash
Chamesh Megillot, Yalkut and Targum Sheni.
Jerusalem, [Isaac Goscinny], 1881. Ladino.
14 leaves. 16 cm. Good condition. Stains. Minor
wear. Minor tears, including open tear to one leaf,
not affecting text. New binding.

 "בדפוס של המו"ל.]1881[  תרמ"א, ירושלים.ספר אגרת הפורים

Opening price: $300
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. לאדינו.]מכ"ע 'שערי ציון'" [יצחק גאשצינני
 ומילקוט, "לקוטה מהגמרא וממדרש חמש מגילות:בשער
. נדפס כנראה על פי הוצאת שאלוניקי תקכ"ו."ומתרגום שני
 בהם, קרעים קטנים. בלאי קל. כתמים. מצב טוב. ס"מ16 .יד דף
. כריכה חדשה. ללא פגיעה בטקסט,קרע חסר באחד מהדפים
.362 ' מס,ש' הלוי

$300 :פתיחה

Shivchei HaAri, in Ladino. Jerusalem: Nissan Bak
and his grandson Chaim Tzvi, [1875].
Fine title page border.
Printed based on the Izmir 1865 edition, with a few
omissions and additions.
Ownership inscriptions of "Moshe Peretz" inside the
front board. His name is also lettered on the front
board.
[4], 60 leaves. 16 cm. Good condition. Minor stains.
Tears to several leaves. Open tear to leaf 50, affecting
text (undamaged leaf 50 enclosed, from a different
copy). Minor worming. Damage to text on final
leaf, due to binding. Handwritten inscriptions.
Old binding, with owner's name lettered on front.
Damage to binding.
Opening price: $300

– 225. Igeret HaPurim – Constantinople, 1812
Ladino
Igeret HaPurim, compiled from the Talmud, Midrash
Chamesh Megillot, Yalkut and Targum Sheni.
Constantinople, [1812]. Ladino and some Hebrew.
Printed based on the Salonika 1800 edition, with
additions.
Leaf 16 contains a poem of thanksgiving upon the
death of Ahmad al-Jazzar (governor of Acre in the
late 18th century).
16 leaves. 16 cm. Good-fair condition. Stains,
including dampstains. Wear. Inner margins of
title page and final leaf reinforced with paper.
Handwritten inscriptions. New binding.
Opening price: $300
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 .225ספר אגרת הפורים  -קושטא ,תקע"ב  -לאדינו

226a

 .226אוסף ספרים  -שירים ופיוטים בלאדינו לפורים  -האימפריה העות'מאנית ,המאה ה19-20-

ספר אגרת הפורים .קושטא[ ,תקע"ב  .]1812לאדינו ומעט עברית.

אוסף ספרים עם שירים ופיוטים לחג הפורים וסיפור נס פורים .קושטא ,שאלוניקי ,בלגרד וירושלים ,תקפ"ד-תרפ"ד [ .]1824-1924לאדינו

בשער" :נדפס מחדש מוגה מכל הטעויות ...לקוטה מהגמרא

ומעט עברית.

וממדרש ה' מגילות ומילקוט ומתרגום שני" .נדפס על פי הוצאת

האוסף כולל:

שאלוניקי תק"ס ,עם הוספות .בראשי העמודים" :ספור הנס".

· ספר אגרת הפורים" ,לקוטה מהגמרא וממדרש חמש מגילות ומילקוט ומתרגום שני" .קושטא[ ,תקפ"ד .]1824

בדף יו" :פזמון חדש שבא מצפת" (עם אקרוסטיכון בו נרמז

· קונפלאס די פורים ,ארבעה שירים לפורים[ .שאלוניקי? תר"י  ,1850בערך] .ככל הנראה נדפס ללא שער.

השם "ראובן בן יעקב חזק") – שיר הלל על מותו של אחמד אל-

· ספר אגרת הפורים" ,לקוטה מהגמ' ומחמש מגילות ומילקוט ותרגום שני"[ .שאלוניקי ,תרי"ב .]1852

ג'זאר (שליט עכו בסוף המאה השמונה-עשרה) .בעמוד האחרון

· קונפלאש די פורים ,שלושה שירים לפורים[ .שאלוניקי ,תרי"ב  .]1852הטקסט מתחיל בדף השער.

"השכבה די המן הרשע".

· לאס קונפלאס די פורים[ .קושטא? תר"כ  ,1860בערך] .ככל הנראה נדפס ללא שער.

יו דף 16 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות.

· קונפלאס די פורים .בילוגראדו [בלגרד][ ,תרכ"א .]1861

בלאי .הדבקת נייר לחיזוק בשוליים הפנימיים של דף השער והדף

· ספר הגרת[!] הפורים ,סיפור נס פורים .קושטא ,תרכ"ד [.]1864

האחרון .רישומים בכתב-יד .כריכה חדשה.

· קונפלאס מואיב'אס די פורים[ .שאלוניקי] ,תרכ"ו [.]1866

פתיחה$300 :

· קומפלאס די פורים .קושטא ,תרפ"ג [ .]1923מעטפת צבעונית מקורית.
· קונפלאס ב'ייז'אס די פורים .ירושלים ,תרפ"ד [ .]1924מצורף עותק ממוספר מתוך מהדורת פקסימיליה של ספר זה .ירושלים ,תשל"ו
[.]1976
 10ספרים (וחוברת פקסימיליה נוספת) .גודל ומצב משתנים .כריכות חדשות.

פתיחה$800 :
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, ליוורנו-  ספר דת יהודית.227
-  מהדורה ראשונה- תקפ"ז
לאדינו
, חלה, דיני נשים – נדה,ספר דת יהודית
 מאת רבי אברהם, ועוד,הדלקת הנר
.לארידו ורבי יצחק הלוי מגיברלטר
.]1827  [תקפ"ז,]לי אור נא [ליוורנו
. לאדינו.מהדורה ראשונה
השער

דף

,בלאדינו

הספר

גוף

 מהדורה ראשונה.וההקדמה בעברית
מכן

לאחר

שנדפס

,החיבור

של

 בלאדינו ובתרגום,במהדורות נוספות
 לזיכוי הרבים נדפס הספר.לערבית
כי

נכתב

בהקדמתו

.חינם

והופץ

הרשות להדפיסו ניתנת לכל החפץ
.בכך
– בגב השער נדפס דגל המדפיסים
.האחים סעדון מליוורנו
.הגהות קצרות בכתב יד
. כתמים. מצב טוב. ס"מ15 . מ דף,]4[

227

. עם פגיעות קלות בטקסט,סימני עש
 פגמים וסימני עש.כריכה מקורית

226c

.בכריכה

226b

226. Collection of Books – Purim Poems
and Piyyutim in Ladino – Ottoman
Empire, 19th-20th Centuries

$300 :פתיחה

227. Dat Yehudit – Livorno, 1827 – First Edition – Ladino

Collection of books of poems and piyyutim
for Purim, and account of the Purim miracle.
Constantinople, Salonika, Belgrade and
Jerusalem, 1824-1924. Ladino and some
Hebrew.
The collection includes the following editions
of various compositions (for exact titles see
Hebrew description): Constantinople, [1824].
[Salonika? ca. 1850].
[Salonika, 1852].
[Salonika, 1852]. [Constantinople? ca. 1860].
Belgrade, [1861].
Constantinople, 1864.
[Salonika], 1866. Constantionple, 1923.
Jerusalem, 1924.
10 books (and additional facsimile booklet).
Size and condition vary. New bindings.

Dat Yehudit, laws pertaining to women – Niddah, Challah, candle lighting
and more, by R. Avraham Laredo and R. Yitzchak HaLevi of Gibraltar.
Livorno, [1827]. First edition. Ladino.
The body of the book is in Ladino, the title page and preface are in Hebrew.
Brief handwritten glosses.
[4], 40 leaves. 15 cm. Good condition. Stains. Worming, slightly affecting
text. Original binding. Damage and worming to binding.

·
·
·

Opening price: $300

·

Opening price: $800
226d
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 .228דפים שהוצאו מ"גניזת כריכה"  -תשעה מכתבים ,גבירי ונכבדי שאלוניקי  -שנות הת"ע-ת"פ  -לאדינו
אוסף דפים בכתב-יד שהוצאו מ"גניזת כריכה" ,בהם תשעה מכתבים[ .שאלוניקי ,שנות הת"ע-ת"פ ,ראשית המאה ה .]18-לאדינו.
כל הדפים הוצאו כנראה מגניזה אחת .הדפים כוללים תשעה מכתבים ושבעה דפים עם רישומים של חשבונות ,שמות אנשים
ועוד.
רוב המכתבים (חמשה) נשלחו אל הגביר משה אברבנאל משאלוניקי [ממנהיגי הקהילה באותם ימים] .אחד המכתבים נכתב על ידו.
פירוט המכתבים :מכתב מאת משה אברבנאל אל "כמה"ר יעקב ן' חסון" [אף הוא מגבירי ונכבדי שאלוניקי]; מכתב אל משה
אברבנאל מיצחק אמאראג'י ,ג' ניסן ת"ע; מכתב אל משה אברבנאל מ"הצעיר יהושע [צונצין?]" (חתימה מסולסלת) ,כ"ט חשון
תפ"ב; מכתב אל משה אברבנאל מאת "חיים יוסף ;"...מכתב אל משה אברבנאל מאת אברהם שונינה [מגבירי שאלוניקי]; מכתב
אל משה אברבנאל מאת יעקב ניפי; מכתב אל אברהם אשיאו ושלמה אברבנאל [מגבירי שאלוניקי] ,מ"הצעיר יהושע [צונצין?]"
(חתימה מסולסלת) ,י"ח "נחמה" [אב] תע"ה[?]; מכתב אל אברהם [אשיאו?] ואל [שלמה?] אברבנאל ,י"ח "רחמים" [אלול] תע"ז;
מכתב אל יעקב ן' חסון מאת אברהם אסיאו [אשיאו].
מלבד המכתבים כולל האוסף דפים בהם רשימות עסקיות וחשבונות ,הכוללים שמות אנשים ופרטים נוספים ,כפי הנראה מאותו
אזור ומאותה תקופה.
[ ]16דף 30 .ס"מ בקירוב .מצבי פגיעה משתנים כתוצאה מהכריכה .כתמים ,קרעים חסרים וסימני עש בכל הדפים ,עם פגיעות
בטקסט.

פתיחה$400 :
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228. Leaves from a "Binding Genizah" – Nine Letters,
Wealthy and Notable Members of Salonika – Early
18th Century – Ladino
Collection of manuscript leaves from a "binding genizah",
including nine letters. [Salonika, early 18th century]. Ladino.
All the leaves were presumably taken from one genizah,
and include nine letters and seven leaves with inscriptions
of accounts, names of people and more.
Most letters (five) are addressed to the wealthy Moshe
Abarbanel of Salonika (a leader of the community in those
times). One of the letters was written by him.
For a detailed list, see Hebrew description.
[16] leaves. Approx. 30 cm. Various degrees of damage due
to use in binding. Stains, open tears and worming to all
leaves, affecting text.
Opening price: $400

Yemenite Jewry – Letters and Manuscripts

יהדות תימן – מכתבים וכתבי יד

229. Contract – Signed by the Maharitz
and Rabbi Salam son of R. Yosef Bashari
– Sanaa, 1767

 חתימות המהרי"ץ והדיין מארי סאלם-  שטר בית דין.229
 תקכ"ז, צנעא- ב"ר יוסף בשארי

Monetary contract, signed by the dayanim
of the Sanaa Beit Din in the 18th century:
the head of the Beit Din R. Yichye Tzalach –
the Maharitz, and R. Salam son of R. Yosef
Bashari. Bir al-Azab (Sanaa, Yemen), Sivan
1767. Judeo-Arabic, Hebrew and Aramaic.
Contract pertaining to the property of Yeshua
and Yehuda sons of Sa'id Elgamal (Gamliel).
With the calligraphic signatures of the
Maharitz and R. Salam son of R. Yosef Bashari.
R. Yichye son of R. Yosef Tzalach – the Maharitz
(1715-1805), foremost Yemenite rabbi in the
18th century, and a leading halachic authority.
He was the disciple of his grandfather Mori
Tzalach, and of R. Aharon HaKohen Iraki, R.
Yichye Iraki and R. David Mishreqi, author
of "Shetilei Zeitim". At the age of 43, he was
appointed chief rabbi and head of the Beit Din
229
of all Yemenite communities, a position he
held for more than 45 years. His authority was unequivocally accepted throughout Yemen, and to this day
many Yemenite Jews adhere to his customs and rulings. He compiled the Tiklal siddur with the Etz Chaim
commentary, and many halachic works: Zevach Toda and Shaarei Kedusha on the laws of shechita, Shaarei
Tahara on the laws of niddah, Responsa Peulat Tzaddik, and other books of halachah, ethics and kabbalah.
The dayan R. Salam son of R. Yosef al-Bashari (Bashari; 1701-1771) was ordained in 1749, and served as
dayan alongside R. Pinchas son of R. Shlomo Iraqi and the head of the Beit Din R. Saadia Qati'i. He later
served as dayan in the Beit Din of the Maharitz. The Maharitz composed a lamentation upon his passing,
which he recorded in the pinkas of the Sanaa Beit Din (R. Amram Korach, Saarat Teiman, Jerusalem 1954,
p. 21).
Bir al-Azab is a neighborhood of Sanaa. The neighborhood was built after the Exile of Mawza in 1679, when
the Jews were required to live outside of the city's walls (Encyclopedia LiKehillot Teiman, I, p. 35).
[1] leaf. Approx. 9 cm. Good-fair condition. Stains. Minor tears. Folding marks.

 ורבי סאלם ב"ר יוסף, הראב"ד רבי יחיא צאלח – המהרי"ץ:18-ה

Opening price: $800

 בחתימותיהם של דייני בית הדין בצנעא במאה,שטר בענייני ממונות
 ה'תקכ"ז. סיון ב'ע"ח [לשטרות,] תימן, קעא ביר אלעזב [צנעא.בשארי
. עברית וארמית,יהודית- ערבית.]1767 ליצירה
 עם.]שטר בענייני נכס של ישועה ויהודה בני סעיד אלגמל [גמליאל
חתימותיהם המסולסלות של המהרי"ץ ושל מארי סאלם ב"ר יוסף
.בשארי
 גדול רבני תימן,)תקס"ה-רבינו יחיא ב"ר יוסף צלאח – המהרי"ץ (תע"ה
, תלמיד סבו מרי ַצלאח. ומגדולי הפוסקים האחרונים,18-במאה ה
אקי ורבי דוד ַמ ְש ַר ִקי בעל
ִ  רבי יחיא ַע ַר,אקי
ִ ותלמיד רבי אהרן הכהן ַע ַר
 נתמנה להיות רב ראשי וראב"ד לכל43  בהיותו כבן.""שתילי זיתים
 סמכותו הוכרה בכל. שנים45- תפקיד בו כיהן למעלה מ,קהילות תימן
 ועד היום נוהגים רבים מבני עדת תימן לפי מנהגיו,תימן ללא עוררין
הת ְּכ ַלאל עם פירושו "עץ חיים" וספרי הלכה
ִּ  חיבר את סידור.ופסקיו
" "שערי טהרה, "זבח תודה" ו"שערי קדושה" על הלכות שחיטה:רבים
. מוסר וקבלה, ועוד ספרי הלכה," שו"ת "פעולת צדיק,על הלכות נדה
 נסמך.)תקל"א-הדיין רבי סאלם ב"ר יוסף אלבשארי (בשארי; תס"א
 ושימש בדיינות עם רבי פנחס בן רבי שלמה,לדיינות בשנת תק"ט
 בהמשך שימש דיין בבית דינו.עראקי ועם הראב"ד רבי סעדיה קטיעי
 בפנקס בית הדין של צנעא (ה"מסוודה") כתב המהרי"ץ.של המהרי"ץ
 "בעוה"ר [בעוונותינו:קינה על פטירתו וביכה את מותו במילים נרגשות
הרבים] נפל למשכב אהובי ועמיתי אור עיני וחמוד לבי כמהר"ר סאלם
 ה'תקל"א,בן כמה"ר יוסף בשארי נ"ע ביום ג' כ"ג אייר ב'פ"ב [לשטרות
 אוי ואבוי על ארון הקודש שנגנז.ליצירה] ונפטר ביום ו' כ"ו אייר ב'פ"ב
, וכסא כבוד ינחילו,ישימהו המב"ה [המקום ברוך הוא] כפרה על דורו
 מצפה, כ"ד [כה דברי] העבד בוכה ומבכה...ויעמידו לקץ הימין לגורלו
, יחיא בכ"ר יוסף בכה"ר צאלח יצ"ו" (הרב עמרם קרח,חסדי אהיה
.) עמ' כא, ירושלים תשי"ד,סערת תימן
 ממערב לנהר השחור,ביר אלעזב היא שכונה בתוך העיר צנעא
ת"מ- בשנת תל"ט, השכונה נבנתה לאחר גלות מוזע.אלג'יל אלאסוד
 לאחר שאולצו היהודים לצאת ולהתגורר מחוץ לחומות העיר,)1679(
.)35 ' עמ, א,(אנציקלופדיה לקהילות תימן
 סימני. קרעים קלים. כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ בקירוב9 .] דף1[
.קיפול

$800 :פתיחה
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230. Contract – Signed by the Maharitz and Rabbi Yichye son of R. David Mishreqi
– Sanaa, 1802

 .230שטר בית דין  -חתימות המהרי"ץ והדיין מארי יחיא ב"ר דוד משרקי
 -צנעא ,תקס"ב

Monetary contract, signed by the dayanim of the Sanaa Beit Din in the 18th century: the
head of the Beit Din R. Yichye Tzalach – the Maharitz, and R. Yichye son of R. David
Mishreqi. [Sanaa], 1802.
Judeo-Arabic monetary contract, pertaining to Salam son of Yichye Elgamal (Gamliel). With
the calligraphic signatures of the Maharitz and R. Yichye son of R. R. Yichye son of R. Yosef
Tzalach – the Maharitz (1715-1805), foremost Yemenite rabbi in the 18th century, and a
leading halachic authority. He was the disciple of his grandfather Mori Tzalach, and of R.
Aharon HaKohen Iraki, R. Yichye Iraki and R. David Mishreqi, author of "Shetilei Zeitim".
At the age of 43, he was appointed chief rabbi and head of the Beit Din of all Yemenite
communities, a position he held for more than 45 years. His authority was unequivocally
accepted throughout Yemen, and to this day many Yemenite Jews adhere to his customs
and rulings. He compiled the Tiklal siddur with the Etz Chaim commentary, and many
halachic works: Zevach Toda and Shaarei Kedusha on the laws of shechita, Shaarei Tahara
on the laws of niddah, Responsa Peulat Tzaddik, and other books of halachah, ethics and
kabbalah.
R. Yichye son of R. David Mishreqi (1734-1809), founder of the Shami rite together with
his father (the Shetilei Zeitim). He was appointed temporary dayan in 1785 and from 1795,
served as permanent dayan in the Beit Din of the Maharitz. His novellae and rulings were
published together with his father's novellae in Revid HaZahav.
[1] leaf. Approx. 8.5 cm. Good-fair condition. Stains, tears and wear (not affecting text).
Folding marks.

שטר בענייני ממונות ,בחתימותיהם של דייני בית הדין בצנעא במאה ה :18-הראב"ד רבי

Opening price: $800

230

יחיא צאלח – המהרי"ץ ,ורבי יחיא ב"ר דוד משרקי[ .צנעא] ,ב'קי"ג [לשטרות .ה'תקס"ב
ליצירה .]1802
שטר בערבית-יהודית ,בדיני ממונות ,בענייני סלאם ן' יחיא אלגמל [גמליאל] .עם

 .231דף בכתב-ידו של רבי שלום שבזי  -מתוך ספרו חמדת ימים  -כרוך עם מהדורת פקסימיליה
של כתב-היד המלא

חתימותיהם המסולסלות של המהרי"ץ ושל מארי יחיא ב"ר דוד משרקי.
רבינו יחיא ב"ר יוסף צלאח – המהרי"ץ (תע"ה-תקס"ה) ,גדול רבני תימן במאה ה,18-
אקי,
ומגדולי הפוסקים האחרונים .תלמיד סבו מרי ַצלאח ,ותלמיד רבי אהרן הכהן ַע ַר ִ

דף בכתב-יד קדשו של רבי שלום שבזי ,מתוך חיבורו חמדת ימים[ .תימן ,תי"ג .]1653

אקי ורבי דוד ַמ ְש ַר ִקי בעל "שתילי זיתים" .בהיותו כבן  43נתמנה להיות רב
רבי יחיא ַע ַר ִ

כרוך בתוך מהדורת פקסימיליה של כתב היד המלא של החיבור .ירושלים ,תשס"ז [.]2007

ראשי וראב"ד לכל קהילות תימן ,תפקיד בו כיהן למעלה מ 45-שנים .סמכותו הוכרה בכל

רבי שלום שבזי (הרש"ש; שע"ט-תנ"ה) ,גדול משוררי תימן וחכמיה .חיבר בין היתר את מדרש חמדת ימים על

תימן ללא עוררין ,ועד היום נוהגים רבים מבני עדת תימן לפי מנהגיו ופסקיו .חיבר את

התורה – מדרש פרשני ,דרשני ,פילוסופי וקבלי ,המלוקט ממקורות שונים ומגוונים [בהם גם ליקוטים ממקורות

הת ְּכ ַלאל עם פירושו "עץ חיים" וספרי הלכה רבים" :זבח תודה" ו"שערי קדושה"
ִּ
סידור

שאינם ידועים בדורנו] ,ערוכים בלשונו וסגנונו.

על הלכות שחיטה" ,שערי טהרה" על הלכות נדה ,שו"ת "פעולת צדיק" ,ועוד ספרי הלכה,

[ ]2דף ]1[ ,דף כתב-יד ]264[ ,דפי פקסימיליה 18.5 .ס"מ .פקסימיליה במצב טוב .דף כתב-יד מקורי במצב טוב-

מוסר וקבלה.

בינוני .כתמים .סימני עש ,משוקמים במילוי נייר .שולי הדף מקופלים .כריכת עור מפוארת .נתון בקופסה תואמת.

הדיין רבי יחיא ב"ר דוד משרקי (תצ"ד-תקס"ט) ,ממייסדי נוסח השאמי בעקבות אביו (בעל

העותק שלפנינו ממוספר בתחילתו.10/73 :

"שתילי זיתים") .התמנה לדיין זמני בשנת תקמ"ה ומשנת תקנ"ה הפך לדיין קבוע והיה חבר

פתיחה$800 :

בבית דינו של המהרי"ץ .חידושיו ופסקיו נדפסו יחד עם חידושי אביו בספר "רביד הזהב".
[ ]1דף 8.5 .ס"מ בקירוב .מצב טוב-בינוני .כתמים ,קרעים ובלאי (ללא פגיעה בטקסט) .סימני
קיפול.

פתיחה$800 :
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- " דיואן "שירות ותושבחות,יד- כתב.232
שירי רבי שלום שבזי ושירי יהדות תימן
 שירי רבי שלום," דיואן "שירות ותושבחות,יד-כתב
, שנות הת"ר בקירוב, [תימן.שבזי ושירי יהדות תימן
.]?19/20-המאה ה
 כתיבה תימנית. בפורמט צר וארוך,כרך עבה במיוחד
 הכרך. שער צבעוני מאויר. על נייר עבה, מנוקדת,נאה
 בסוף כל אחת מהן.כולל שלוש חטיבות שנכרכו יחד
.לוח מפתחות
 אתחיל לכתוב שירות, "בשם רחמן:בשער המאויר נכתב
, אשר חיבר הרב רבי שלום שבזי נע"ג...ותושבחות
 הכרך כולל מאות שירים."הנק' בל' קדמונינו דיואן
- בעברית ובערבית,ופיוטים ממסורת יהדות תימן
 "הלילות" (פיוטי," בהם שירים מסוג "שירות.יהודית
: בסוף הכרך. ועוד," "קצווד," "זפאד," "נשוד,)הללויה
. נישואין וברית מילה,נוסח ברכות לאירוסין
 נוספו מאוחר יותר,בעמודים הריקים ובדפי המגן
 רישומי בעלות שונים. בכתיבה עממית,מספר שירים
.)(רובם מחוקים
, מצב משתנה. ס"מ22 X 8 : פורמט צר וארוך.] דף356[
 כתמים. חלקם במצב בינוני.מרבית הדפים במצב טוב
 חיתוך. עם פגיעות בטקסט, קרעים וסימני עש.ובלאי
 כריכה.דפים עם פגיעה בהערות שנוספו בשולי הדפים
.חדשה

232

$500 :פתיחה

231

231. Leaf Handwritten by Rabbi Shalom Shabazi – From His
Book Chemdat Yamim – Bound with Facsimile Edition of the Full
Manuscript

Manuscript, Diwan Shirot VeTushbachot, poems by R. Shalom Shabazi and poems of
Yemenite Jewry. [Yemen, ca. 19th/20th century?].
Particularly thick volume, tall narrow format. Neat vocalized Yemenite script on thick paper.
Title page with color decorations. The volume comprises three sections, with an index at the
end of each one.
The manuscript contains hundreds of traditional poems and piyyutim of Yemenite Jewry, in
Hebrew and Judeo-Arabic.
Several poems were added at a later date in unskilled hand in the empty pages and
endpapers. Various ownership inscriptions (mostly deleted).
[356] leaves. Tall, narrow format: 22 X 8 cm. Condition varies, most leaves in good condition.
Some leaves in fair condition. Stains and wear. Tears and worming, affecting text. Leaves
trimmed, with damage to the notes added in margins. New binding.

Leaf handwritten by R. Shalom Shabazi, out of his composition Chemdat
Yamim. [Yemen, 1653].
Bound inside a facsimile edition of the full manuscript of the composition.
Jerusalem, 2007.
R. Shalom Shabazi (the Rashash; 1619-1695), a foremost Yemenite poet
and leading Torah scholar who wrote Midrash Chemdat Yamim on
the Torah among other compositions. The Midrash is a commentary
comprising homiletics, philosophy and kabbalistic thoughts, compiled
from various sources (including selections from sources unknown in our
times).
[2] leaves, [1] manuscript leaf, [264] facsimile leaves. 18.5 cm. Facsimile in
good condition. Original manuscript leaf in good-fair condition. Stains.
Worming, repaired with paper. Margins folded. Elegant leather binding.
Slipcased.
Copy no. 10/73.

Opening price: $500

Opening price: $800

232. Manuscript, Diwan Shirot VeTushbachot – Poems by Rabbi Shalom Shabazi
and of Yemenite Jewry
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 .233כתב-יד  -ספר "טעמי הלכות"  -סגולות ,קמיעות ורפואות  -מרוקו ,המאה ה - 18-חיבור שלא נדפס
כתב-יד ,ספר "טעמי הלכות" בהלכות אורח חיים ויורה דעה,

ולהלכות חלק יורה דעה ,עם ליקוטי הלכות מחלק אבן העזר

המנורה שהובאה במסכת מנחות בפירוש המשניות להרמב"ם".

מאת אחד מחכמי המערב ,עם הגהות; בסופו סגולות ,השבעות,

(ביניהם" :שמות הגטין מכמוה"ר יעב"ץ זצוק"ל") ,ועוד.

בעמוד זה רישום (מאוחר יותר) על פטירת "החכם השלם כהה"ר

נוסחי קמיעות ורפואות ,עם איורים קבליים[ .מרוקו ,המאה ה18-

החיבור שלפנינו כתוב בכתיבה מערבית נאה .בדפים רבים נוספו

שמעיה מר יוסף" בשנת תקס"א .מעבר לדף זה רישום" :מסעוד

בקירוב].

בשולי הדפים ובין השורות עשרות רבות של הגהות (חלקן

בן מרדכי".

"טעמי הלכות" הוא חיבור שנשתמר בכתבי-יד של חכמי המערב,

ארוכות) ,בהן השלמה והרחבה לדברי החיבור .החכם הכותב לא

[ ]159דף 20.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ובלאי .קרעים במספר

בנוסחים שונים ,וברובו לא נדפס .מקורו של החיבור כנראה

זוהה (יתכן ולפנינו כתיבות ממספר כותבים).

דפים ,עם פגיעה קלה בטקסט .כריכת עור מקורית ,פגומה.

בחכמי מראכש ,והוא כולל ליקוט של דברי ראשונים ואחרונים,

בחלקו האחרון של כתב-היד ליקוטי סגולות ,נוסחי קמיעות

פסקים ומנהגים מקומיים ,ועוד .לפנינו "טעמי הלכות" להלכות

והשבעות ,עם טבלאות ואיורים קבליים ,ו"ספר רפואות".

פתיחה$3000 :

המועדים בחלק אורח חיים (בהלכות סוכה – איורים רבים),

באחד הדפים איור מנורת בית המקדש ,עם הכיתוב" :זה צורת
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 .234כתב-יד  -חידושים מחכמי המערב על התורה  -מקנס
(מרוקו) ,המאה ה - 19-חידושים שלא נדפסו

233b

– 233. Manuscript – Taamei Halachot – Segulot, Amulets and Cures – Morocco, 18th Century
Unpublished Composition
selected laws from Even HaEzer.
Neat Western script, with dozens of marginal and
)interlinear glosses (including lengthy glosses
completing and expanding upon the composition.
The writer has not been identified (the manuscript
may have been written by several writers).
At the end of the manuscript, compendium of
segulot, texts of amulets and hashbaot, with
kabbalistic tables and diagrams, and book of cures.
Illustration of the Temple menorah. Death
inscription dated 1801 and other inscription.
[159] leaves. 20.5 cm. Good condition. Stains and
wear. Tears to several leaves, slightly affecting text.
Original leather binding, damaged.
Opening price: $3000

Manuscript, Taamei Halachot on Orach Chaim and
Yoreh De'ah, by a Maghrebian Torah scholar, with
glosses. Concludes with segulot, hashbaot, texts
of amulets and cures; with kabbalistic diagrams.
[Morocco, ca. 18th century].
Taamei Halachot is a composition preserved in
Maghrebian manuscripts (in various versions).
Most of it was never published. It presumably
originates from the Torah scholars of Marrakesh,
and comprises a compendium of the teachings of
Rishonim and Acharonim, halachic rulings and
local customs, and more. The present manuscript
contains Taamei Halachot for the laws of festival
in Orach Chaim (many illustrations in the laws
of Sukkah), and for the laws of Yoreh De'ah, with

כתב-יד ,חידושים על התורה מאת חכמי המערב (בהם :הרב המשבי"ר,
הרב המרבי"ץ ,הרשב"ץ ,רבי אברהם אבן מוסא ,רבי משה מאימראן,
מהרח"ט ,רבי חביב טולידאנו ,רבי יעקב פינטו ,ועוד) ,בכתיבת רבי
רפאל טולידאנו[ .מקנס (מרוקו) ,המאה ה 19-בקירוב].
כתיבת סופר מערבית נאה ,במספר דפים כתיבה אוטוגרפית עם
מחיקות ותיקונים רבים .כתב היד כולל ליקוטים על סדר פרשיות
התורה ,וכן העתקות של חיבורים מחכמים שונים .הכותב חתם את
שמו בסוף החיבור האחרון (ראה להלן).
תוכן כתב-היד:
 .1חידושים מסודרים על סדר פרשיות התורה .ההתחלה חסרה,
החידושים מתחילים באמצע פרשת וירא עד סוף התורה (ולאחר
מכן תוספת "השמטות") .בחלק זה של כתב-היד קטעים רבים מתוך
חיבורו של רבי אברהם אבן מוסה על התורה .חיבור זה אבד ומצוטט
בחיבוריהם של חכמי העיר מקנס (ראה במבוא לספר "מנחת סוטה",
מאת רבי אברהם מוסא ,הוצאת אהבת שלום ,ירושלים תשס"ח).
מלבד זאת מופיעים בחלק זה קטעים בשם" :כ"מ [=כן מצאתי] משם
החכם השלם כמה"ר מנחם עטיאה ז"ל"; "הרב המשבי"ר ז"ל"; "מהרח"ט
זלה"ה"; "מהר"י בירדוגו ז"ל"; "מהר"י צבע ז"ל"; "מהר"ש אלמושנינו
ז"ל"; "מחכמי א"י תוב"ב"; ועוד .קטעים רבים ללא שם ,חלקם חתומים:
"כנלע"ד" .כפי הנראה ,חלק מהחידושים לא נדפסו.
 .2ליקוטים ללא סדר ,עם הכותרת" :חידושים על פירש"י והרא"ם ז"ל".
הסופר לא סיים להעתיק חלק זה והוא מסתיים באמצע קטע .בחלק זה
קטעים בשם" :מהרב המשבי"ר ז"ל"; "מכ"י הרב הגדול כמוהה"ר חביב
טולידאנו זלה"ה"; "ע"כ נמ"ך מכ"י [=עד כאן נמצא כתוב מכתיבת יד]
הרב כמהה"ר יעקב פינטו זלה"ה"; "מס' חזון עובדיה"; "מכמה"ר משה
מאיימראן זלה"ה"; "הרב המרבי"ץ ז"ל"; "מהחכם כמה"ר שם טוב ן'
אמוזיג זלה"ה"; "ע"ך נמ"ך מהרשב"א זלה"ה"; "כ"מ בכ"י הרב כמוה"ר
יהודה בירדוגו ז"ל"; "כן נמ"ך מכ"י הראשונים ז"ל"; ועוד קטעים רבים
ללא ציון מקור .כפי הנראה ,חלק מהחידושים לא נדפסו.
" .3חידושים על פירש"י והרא"ם להרשב"ץ ז"ל"; "חידושים על פירש"י
והרא"ם להחכם הכולל כמהה"ר שלום אבן צור זלה"ה" – חיבור שלם
על סדר פרשיות התורה .בסופו" :ע"כ נמ"ך [עד כאן נמצא כתוב]
מהרשב"ץ ז"ל" .למיטב ידיעתנו ,חיבור זה לא נדפס.
" .4ליקוטים על פירוש רש"י ז"ל מהרב המובהק כמוה"ר משה בירדוגו
ז"ל" – חיבור שלם על סדר פרשיות התורה – בסופו" :ע"כ מ"ך בכ"י
[עד כאן מצאתי כתוב בכתיבת יד] הרב הנז' בקונטריס אחד ישן
נושן והעתקתיהו כאן למען יעמוד ימים רבים הקטן רפאל טולידאנו
יש"ץ [ישמרהו צורו]" .ליקוטים אלה נדפסו (בצירוף תוספות מכתביו
האחרים) בספרו כנף רננים.
[ ]45עמודים כתובים (ומספר דפים ריקים) .חסר בתחילתו 15 .ס"מ.
מצב טוב-בינוני .כתמים ,קרעים ובלאי .קרעים חסרים במספר דפים ,עם
פגיעה בטקסט ,משוקמים בהדבקת נייר .סימני עש .כריכה ישנה ,פגומה.

פתיחה$750 :
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234. Manuscript – Torah
Novellae by Maghrebian
Torah Scholars – Meknes
(Morocco), 19th Century –
Unpublished Novellae

235a

-  תפילות קבליות ופזמונים, חידושים,) צ'היר של פסח (חוקת הפסח- יד- כתב.235
18- המאה ה, מרוקו- איורים
. וסדר חשבון התקופות, פזמונים, תפילות קבליות, עם חידושים שונים," "צ'היר של פסח,יד-כתב
.] בקירוב18- המאה ה,[מרוקו
. תיבות פתיחה מאוירות במספר מקומות.כתיבה מערבית נאה
היד כולל את החיבור "צ'היר של פסח" [חוקת הפסח] שנהגו לומר בקהילות צפון אפריקה בימי-כתב
יהודית (פסקה- בלשון הקודש ובתרגום לערבית, החיבור כולל פיוט הלכתי על דיני פסח.חג הפסח
 החיבור חסר בתחילתו.יהודית ותרגום ההפטרות של החג- פיוטים נוספים בערבית,)אחר פסקה
.ובאמצעו מספר דפים
 ליקוטים2/ ומשם ועד דף סא," "אתחיל לכתוב חידושים ומדרשים מלוקתים[!] בעה"י:2/בדף מה
.שונים על התורה ומאמרי חז"ל

Manuscript, novellae on the
Torah portions by Maghrebian
Torah scholars (R. Moshe
Berdugo,
R.
Mordechai
Berdugo, R. Shalom ibn Tzur,
R. Avraham ibn Moussa,
R. Moshe Maimaran, R.
Chaim Toledano, R. Chaviv
Toledano, R. Yaakov Pinto,
and others), written by R.
Refael Toledano. [Meknes
(Morocco), ca. 19th century].
Neat Western scribal script;
several leaves handwritten
by the author, with many
deletions and emendations.
The manuscript comprises
234
selected novellae organized
in the order of the Torah portions and copyings of the works of various Torah
scholars. Includes a complete composition on the Torah portions – novellae on the
commentaries of Rashi and the Re'em by R. Shalom ibn Tzur (Abensour), which to
the best of our knowledge was never published.
The writer signed his name at the end of the last composition.
See Hebrew description for more details on the contents of the manuscript.
[45] written pages (and several blank leaves). Lacking beginning. 15 cm. Goodfair condition. Stains, tears and wear. Open tears to several leaves, affecting text,
repaired with paper. Worming. Old binding, damaged.
Opening price: $750

. תפילות קבליות ו"פזמונים" לראש השנה1/החל מדף סב
. עם איור כף יד לחשבון התקופות,היד – סדר חשבון התקופות-בסוף כתב
 בדפים שלפני ה"פזמונים" לראש השנה – חתימות וניסויי. מחוקות, חתימות מסולסלות1/בדף כה
."חתימות של "יוסף עטייא ס"ט
.בינוני- טוב, מצב משתנה בין הדפים. ס"מ15 . חסרים דפים בתחילת כתב היד ובאמצעו.] דף70[
 כריכה מקורית (עץ. עם קרעים חסרים ופגיעה בטקסט,גרוע- מספר דפים במצב בינוני.כתמים ובלאי
. פגומה,)מחופה בעור

$750 :פתיחה
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-  בראשית-  ספר פתח האהל.236
 הקדשה-  תרפ"ג,ירושלים
 ספר, דרושים על התורה,ספר פתח האהל
, ירושלים. מאת רבי דוד אביחצירא,בראשית
.]1923 [תרפ"ג
מעבר לדף השער הקדשה מודפסת עם מילוי
 "רודף צדקה וחסד הגמו"ן [הגביר:בכתב יד
מרומם ונעלה] לשם ולתהלה ס' יוסף ברדוגו נרו
 הכתב דומה."יאיר ויזהיר כאור הבהיר אכי"ר
ידו של מו"ל הספר רבי ישראל אביחצירא-לכתב
 ויתכן שההקדשה, אחי המחבר,"ה"בבא סאלי
.ידו-בכתב
 רבה של,הגאון הקדוש רבי דוד אביחצירא הי"ד
 נהרג במיתה אכזרית ע"י השלטונות,תאפיללת
 אחיו.במרוקו בסיום מלחמת העולם הראשונה
 נסע במיוחד,)"הצעיר רבי ישראל (ה"בבא סאלי
 נסיעה,לארץ ישראל כדי להדפיס את ספרי אחיו
מפורסמת בה התגלה אצל חכמי ירושלים כוחו
.הגדול בתורה ובחכמת הקבלה
: חסרים שני דפים אחרונים. קנא דף,]16[
.בינוני- מצב טוב. נייר יבש. ס"מ22.5 .קנג-קנב
 בהם כתמי רטיבות בדף השער ובדפים,כתמים
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 קרעים. דף השער מנותק חלקית.הראשונים
 חותמת. דף קנא מנותק וקרוע.בשולי הדפים
. ללא כריכה.יד-ורישומים בכתב

$300 :פתיחה

236. Petach HaOhel – Bereshit – Jerusalem, 1923 – Dedication
Petach HaOhel, homiletics on the Torah, Bereshit, by R. David Abuchatzeira.
Jerusalem, [1923].
Printed dedication on verso of the title page, completed by hand, for the wealthy
philanthropist Yosef Berdugo. The handwriting is similar to that of R. Yisrael
Abuchatzeira the Baba Sali, brother of the author and publisher of this book; the
dedication may be in his handwriting.
[16], 151 leaves. Lacking final two leaves: 152-153. 22.5 cm. Dry paper. Goodfair condition. Stains, including dampstains to title page and first leaves. Title
page partially detached. Marginal tears. Leaf 151 detached and torn. Stamp and
handwritten inscriptions. Without binding.
Opening price: $300

יהדות מרוקו וצפון אפריקה
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235. Manuscript – Tahir shel
Pesach, Novellae, Kabbalistic
Prayers
and
Songs
–
Illustrations – Morocco, 18th
Century
Manuscript, Tahir shel Passover,
with various novellae, kabbalistic
prayers, songs, and calculation
of the tekufot. [Morocco, ca. 18th
century].
Neat Western script. Ornamental
initial word panels in several
places.
The manuscript comprises Tahir
shel Pesach – a composition
recited
in
North
African
communities during Passover,
containing a halachic piyyut
of the laws of Passover, in
the Holy Tongue with JudeoArabic translation (paragraph
235b
by paragraph); other piyyutim
in Judeo-Arabic and translation
of the haftarot of the festival. The manuscript is lacking several leaves at the
beginning and in the middle.
With selected novellae on the Torah and teachings of the sages, kabbalistic
prayers and songs for Rosh Hashana, and calculation of the tekufot.
Deleted calligraphic signatures on p. 25a. Signatures and signature trials on the
leaves before the songs for Rosh Hashana.
[70] leaves. Lacking leaves at beginning and in middle of manuscript. 15 cm.
Condition varies, good-fair. Stains and wear. Several leaves in fair-poor
condition, with open tears affecting text. Original binding (leather-covered
wood), damaged.
Opening price: $750

Manuscripts

כתבי יד

 .237כתבי-יד מחיבורים בקבלת האר"י  -בהעתקת
רבי יוסף אדרעי סופרו הנאמן של הרש"ש  -ירושלים,
המאה ה18-
דפים בכתב-יד ,קטעים מחיבורי רבי חיים ויטאל (מהרח"ו)
מקבלת רבו האר"י ,בכתיבת יד הסופר הנודע רבי יוסף אדרעי,
סופרו הנאמן של המקובל האלוקי רבינו הרש"ש[ .ירושלים,
המאה ה.]18-
רוב הדפים שלפנינו הם משתי העתקות של ספר עולת תמיד,
חיבור מכתבי מהרח"ו מהמהדורא בתרא שמצא רבי יעקב צמח
בירושלים ,החל לערכו וקרא את שמו "עולת תמיד" .כפי הנראה,
חיבור זה נערך מאוחר יותר באופן סופי על ידי רבינו הרש"ש
ונכתב על ידי סופרו רבי יוסף אדרעי (ראה במבוא לספר עולת
תמיד ,מהדורת אהבת שלום .מלבד הדפים שלפנינו ,ידועות
חמש העתקות של חיבור זה שכתב רבי יוסף אדרעי בירושלים,
על פי עריכת רבו הרש"ש ,בסביבות השנים תקי"ח-תקכ"ו .ראה:
אביב"י ,קבלת האר"י ,חלק ב' ,עמ' .)613-614
לפנינו:
 .1עשרה דפים ( 19עמ') מתוך ספר עולת תמיד ,בכתיבת רבי יוסף
אדרעי .דפים ג-ו ,נ-נה מדפי כתב היד 12 .ס"מ .מצב טוב-בינוני.
כתמים ,בהם כתמי רטיבות כהים .סימני קיפול ,קרעים ובלאי.
 .2ששה דפים ( 12עמ') מהעתקה אחרת של הספר עולת תמיד,
בכתיבת רבי יוסף אדרעי .דפים מ-מא ,נח ,ס-סא ,סג מדפי כתב-
היד 21 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים .סימני עש רבים ,עם פגיעה
בטקסט.
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 .3דף אחד ( 2עמ') מתוך הספר תולדות אדם (אף הוא מעריכת
רבי יעקב צמח .חיבור זה נודע בהמשך בשם :ספר מבוא שערים),

וקבלת הרש"ש .כתיבתו היתה נאה ביותר ,ואחד המאפיינים

המקובל רבי רפאל ידידיה אבועלפיה (הרב היר"א) ראש ישיבת

בכתיבת רבי יוסף אדרעי (על העתקה של חיבור זה בידי רבי יוסף

של העתקותיו הוא המראה האחיד שלהן – עשרים ושמונה

המקובלים בית אל (ותלמיד ה"דברי שלום" נכד הרש"ש) ,מזכירו

אדרעי ,ראה :אביב"י ,קבלת האר"י ,עמ'  .)624דף קסט מדפי כתב-

שורות בעמוד בדיוק (כמו בדפים שלפנינו; רק בספרים גדולים

בהקדמתו לספר הליקוטים" :ובא אחריו מורינו הרב ש"ש [שלום

היד 20 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .קרעים .סימני עש.

במיוחד חרג ממנהגו וכתב בעשרים ותשע או שלושים שורות).

שרעבי] זיע"א וסידרו בסדר נכון ...על ידי הסופר שלו המפורסם

רבי יוסף אדרעי ,מקובל וספרא רבא ,ישב לפני הרש"ש בירושלים

על פי כתבי-היד המתוארכים שלו ,הוא פעל בירושלים בסביבות

רב ספרא מוהר"י אדרעי ז"ל."...

ושימש כסופרו הנאמן בהעתקת חיבורים רבים בקבלת האר"י

השנים תקט"ו-תקל"א (ראה :אביב"י ,קבלת האר"י ח"ב ,עמ' .)787

פתיחה$300 :
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237. Manuscripts Copyings of Kabbalistic
Compositions – Copied by Rabbi Yosef
Edrehi, Trusted Scribe of the Rashash –
Jerusalem, 18th Century

238

238. Manuscript, Pri Etz Chaim – Europe, 18th19th Century
Manuscript, Pri Etz Chaim by R. Chaim Vital
disciple of the Arizal. Early transcript in neat, cursive
Ashkenazic script. [Europe (Germany?), 18th-19th
century].
Composition on the kavanot of the Arizal on prayers,
compiled by R. Meir Poppers from the writings of
R. Chaim Vital. Many copyings of this composition
where produced, and it was first published in Korets,
1782. The present copying was written in a script
typical of Western and Central Europe.
The manuscript is lacking the beginning and end.
[41] leaves (misfoliation). 24 cm. Wide margins.
Good-fair condition. Stains. Marginal wear and
tears to some leaves. Significant worming, slightly
affecting text. New binding.
Opening price: $300

כתבי יד
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19/18- המאה ה, אירופה-  ספר פרי עץ חיים,יד- כתב.238
. מאת רבינו חיים ויטאל תלמיד האר"י, ספר פרי עץ חיים,יד-כתב
,)? [אירופה (גרמניה.העתקה מוקדמת בכתיבה אשכנזית נאה ורהוטה
.]19/18- המאה ה.שנות הת"ק בקירוב
 ע"י רבי, נערך מכתבי מהרח"ו,חיבור על כוונות האר"י וייחודי התפילה
 והוא נדפס לראשונה בקוריץ, החיבור נעתק בכתבי יד רבים.מאיר פאפירש
 כתב היד שלפנינו הועתק בכתיבה האופיינית לאזור.]1782[ בשנת תקמ"ב
מערב ומרכז אירופה [סגנון הכתב דומה מעט לסגנון כתיבת ידו של רבי
.] מתלמידי רבי יהונתן אייבשיץ,"טיאה ווייל – בן ה"קרבן נתנאל
 מתחיל באמצע פרק ט"ו של "שער.כתב היד חסר בתחילתו ובסופו
 "שער כוונת," וממשיך ב"שער העמידה,)הבריאה" (כוונות קריאת שמע
" "שער קריאת התורה," "שער נפילת אפיים," "שער הסליחות,"אמן
 כתב היד מסתיים בתחילת "שער קריאת שמע."ו"שער מנחה ומעריב
."שעל המיטה
.בינוני- מצב טוב. שוליים רחבים. ס"מ24 .)] דף (מספור דפים משובש41[
 עם פגיעות, סימני עש רבים. בלאי וקרעים בשולי חלק מהדפים.כתמים
. כריכה חדשה.קלות בטקסט

$300 :פתיחה

Manuscript leaves, sections of R. Chaim Vital's
compositions of the kabbalistic teachings of
the Arizal, handwritten by R. Yosef Edrehi,
trusted scribe of the Rashash. [Jerusalem, 18th
century].
Most of the present leaves are from two
copyings of the book Olat Tamid.
The lot comprises:
1. Ten leaves (19 pages) from the book Olat
Tamid, scribed by R. Yosef Edrehi. Leaves
3-6, 50-55 of the manuscript. 12 cm. Good-fair
condition. Stains, including dark dampstains.
Folding marks, tears and wear.
2. Six leaves (12 pages) from a different
copying of the book Olat Tamid, scribed by R.
Yosef Edrehi. Leaves 40-41, 58, 60-61 and 63 of
the manuscript. 21 cm. Fair condition. Stains.
Extensive worming, affecting text.
3. One leaf (2 pages) from the book Toldot
Adam (later known as Mevo She'arim), scribed
by R. Yosef Edrehi. Leaf 169 of the manuscript.
20 cm. Good-fair condition. Stains. Tears.
Worming.
R. Yosef Edrehi, kabbalist and trusted scribe
of the Rashash in Jerusalem. He copied many
kabbalistic compositions of the Arizal and
of his teacher the Rashash. His script was
particularly neat and uniform. Was active in
Jerusalem in ca. 1755-1771.
Opening price: $300

239. Manuscript, Messianic Calculations, by
Rabbi Refael HaLevi of Hanover – Germany,
18th Century

 .239כתב-יד ,חשבון קץ הגאולה ,מאת רבי רפאל
הלוי מהנובר  -גרמניה ,המאה ה18-
דף בכתב-יד ,חשבון ארוך ומפורט לחישוב קץ הגאולה העתידה
לשנת תקמ"ג[ .גרמניה ,המאה ה.]18-
כתיבה אשכנזית נאה ,רהוטה ומרובעת ,אופיינית למאה ה.18-
כפי הנראה נכתבה לפני תקמ"ג.
בראשית דבריו כותב המחבר כי אזהרת חכמים "תיפח רוחם של
מחשבי קיצין" נאמרה רק על המחשבים את הקץ בצורה וודאית,
"ואם ח"ו יעבור הזמן מכחישים הקץ לגמרי" ,אך עצם חישוב הקץ
ראוי ונצרך" ,שהרי כמה גאונים וחסידים היו חושבין הקץ; אלא
כל אחד [מישראל] מחוייב לעשות לו סימן מתי יהי' קץ הפלאות
כדי שיחכה לו."...
בכתב היד שלפנינו לא מופיע שם המחבר ,אך זהותו מתבררת על
פי כתב-יד שנמצא בספריית ברלין (מס'  ;1267קטלוג שטיישניידר
 .)1267באחד הדפים בכתב-יד זה מופיע חשבון הקץ שלפנינו ,עם
הכותרת "חשבון הקץ והתחיה על ידי התוכן הפלסוף[!] אלהי
וטבעי' מו"ה רפאל סג"ל מהנובר" .שם המחבר מוזכר שם שוב
בדברי הפתיחה" :אף אני הקטן רפאל הלוי מהנובר באתי לצאת
ידי חובתי ."...לעומת זאת ,בכתב-היד שלפנינו הושמט שמו,
ונכתב רק" :אף אני הקטן באתי להוציא חובתי."...
בין כתב היד שלפנינו לכתב-יד ברלין ישנם מספר הבדלי נוסח,
רובם קלים .בכתב-היד שלפנינו מופיעה התייחסות לדת הנוצרית
שצונזרה בכתב-יד ברלין .לפנינו נכתב" :ומה שאמר בפסוק עדן
ועדנין ופלג עדן ...נראה לי שרמז עם כל מספר לזמן מיוחד שבו
יהי' שבר גדול לאמונת הנוצרים וקצת הנחה לישראל" ,ואילו
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שבו קצת הוכחה לישראל" .בכתב-יד ברלין צונזר משפט נוסף

אב"ד הנובר בעל "פני אריה" (בנו של בעל "פני יהושע") מתארו

בכתב-יד ברלין" :נראה לי שרמז עם כל מספר לזמן מיוחד
המתייחס לאמונת הנוצרים ומופיע בכתב היד שלפנינו.

בהסכמתו לספר נאוה קודש (ברלין תקנ"ו)" :החכם השלם

רבי רפאל הלוי מהנובר (תמ"ה-תקל"ט) מגדולי חכמי התכונה,

המפורסם".

מתמטיקאי ואסטרונום ,תלמידו של המתמטיקאי והפילוסוף

[ ]1דף 26.5 X 35 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים .סימני קיפול.

הנודע לייבניץ .מחבר הספרים לוחות העיבור (ליידן תקט"ז,

קרעים חסרים במספר מקומות (בעיקר בסימני הקיפול) ,עם פגיעה

הנובר תקי"ז) ותכונת השמים (אמשטרדם תקט"ז) .כמו כן ,הדפיס

בטקסט ,משוקמים במילוי נייר.

ספר חשבון בגרמנית לעזור לחלפני כספים בהמרת המטבעות

פתיחה$750 :

לפי השערים .נפטר בזקנה מופלגת בן  94שנים .רבי אריה ליב
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Handwritten leaf, lengthy and detailed messianic
calculations for the year 5543 (1782-1783). [Germany,
18th century].
Neat Ashkenazic cursive and square script, typical
of the 18th century. Presumably written before 1783.
The name of the author is not mentioned in the
present manuscript, however a collection of single
leaves in the Berlin library (no. 1267) includes a leaf
with the same messianic calculations, attributed
in the title and introduction to R. Refael HaLevi of
Hanover.
The present leaf contains references to Christianity
which were censored from the Berlin manuscript.
There are several additional textual differences
(minor) between the two manuscripts.
R. Refael HaLevi of Hanover (1685-1779), prominent
mathematician and astronomer, disciple of
Leibnitz. Author of Luchot HaIbur and Techunat
HaShamayim.
[1] leaf. 35 X 26.5 cm. Fair-good condition. Stains.
Folding marks. Open tears in several places
(primarily to folds), affecting text, repaired with
paper.
Opening price: $750

 .240קונטרס דפים בכתב יד קדשו של רבי נחום משאדיק  -ירושלים,
תר"ז
צרור דפים בכתב יד ,חידושים למסכת בבא מציעא – דפים ב-ה 29 ,עמודים בכתב-יד
קדשו של הצדיק רבי נחום (וייספיש) משאדיק .ירושלים ,תר"ז [.]1847
בראש העמוד הראשון כותרת" :ב"מ ב' בעזה"י ,פה עיה"ק ירושלם תובב"א ,יום ג' ד'
אייר תר"ז לפ"ק".
הגאון הקדוש רבי נחום אב"ד שאדיק (תקע"ג-תרכ"ט) ,בן רבי משה אברהם לעווי-
וייספיש .תלמיד הגאון בעל "חמדת שלמה" מגאוני פולין .בהגיעו לגיל  18העניק לו
רבו סמיכה והיתר הוראה .שימש שנים אחדות כרבה של שאדיק בפולין ,ובשנת תר"ג
עלה לארץ ישראל יחד עם שני אחיו הרבנים ,רבי אשר לעמל אב"ד גאלין ורבי יעקב
יהודה ליב ,לאחר ששלושתם חלמו באותו הלילה כי עליהם לעלות לארץ ישראל ,מבלי
שהאחד ידע על חלומו של השני .בירושלים היה יושב רוב ימיו מעוטף ומעוטר בטלית
ותפילין ולומד בשקידה רבה .הקים את "ישיבת הר"ן" בה מסר שיעורים למדניים לפני
גדולי תלמידי-החכמים הצעירים בירושלים .למד את תורת הסוד ,יחד עם הצדיק רבי
יוסף זונדל מסלנט ,אצל המקובל רבי יהודה הכהן .נפטר במגיפת הכולרה בשנת תרכ"ט
ועל מצבתו שבהר הזיתים נכתב" :איש קדוש וטהור ,בן שמנה שנים החל לדרוש את ה'
והקדיש כל ימיו לתורה ותעניות וסיגופים במסירות נפש .לא פסק פומיה מגירסא יומם
ולילה .זכה ללמוד וללמד והעמיד תלמידים הרבה ...חסיד ועניו."...
חיבור זה נכתב ככל הנראה בעת לימודו עם התלמידים בישיבתו "ישיבת הר"ן" ,בה
לימד במשך כעשר שנים את המסכתות כתובות ובבא מציעא בלבד .החידושים נדפסו
מכתב יד בספרו "אבני קודש" (ירושלים תשל"א; ירושלים תשע"ב).
[ ]15דף ( 29עמודים בכתב-יד קדשו של רבי נחום משאדיק) 21.5 .ס"מ .נייר כהה .מצב
בינוני-טוב .כתמים ובלאי .דפים מנותקים .פגיעות בטקסט בשולי הדפים.

פתיחה$8000 :

240. Collection of Leaves Handwritten by Rabbi Nachum of
Shadik – Jerusalem, 1847
Collection of handwritten leaves, novellae on Tractate Bava Metiza
– folio 2-5, 29 pages handwritten by R. Nachum (Weisfish) of Shadik
(Szadek). Jerusalem, 1847.
R. Nachum Rabbi of Shadik (1813-1868), disciple of the Chemdat
Shlomo. Served as rabbi of Shadik, Poland for several years, and
immigrated to Eretz Israel in 1843 where he founded Yeshivat HaRan
and lectured before leading young Torah scholars in Jerusalem.
This work was presumably composed while learning with his disciples
in Yeshivat HaRan.
[15] leaves (29 pages handwritten by R. Nachum of Shadik). 21.5
cm. Browned paper. Fair-good condition. Stains and wear. Detached
leaves. Marginal damage to text.
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Opening price: $8000
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241. Manuscript, Siach David – Novellae
on the Book of Bereshit and Beginning of
Shemot – Städtel (Poland), 1840 – Unpublished
Composition
Manuscript, Siach David, novellae on the Torah
portions and on the Hayah Koreh chapter of tractate
Berachot, by R. David son of R. Eliezer of Städtel.
Städtel (Miejsce, near Breslau, Poland), [1840].
Ashkenazic script.
Two title pages.
Acrostic poem in square, vocalized script at the
beginning of the manuscript, forming the author's
name.
The novellae on the Torah portions cover the Book of
Bereshit and Parashat Shemot.
This manuscript was presumably never published.
[3], 10, [2] leaves (28 written pages). 23 cm. Good-fair
condition. Stains. Worming. Large open tear to first
title page, not affecting text, repaired with paper.
Opening price: $500

 .242כתב יד  -חידושי תורה  -בעל ה"חתן סופר" -
סיקסו ,תרל"ב
שני דפים ( 4עמ') בכתב-יד ,חידושי תורה מאת הגאון רבי שמואל
עהרנפלד ,בעל ספר "חתן סופר" (בן-בתו של ה"חתם סופר").
סיקסו[ ,אדר ב' תרל"ב .]1872
הדפים שלפנינו הם כפי הנראה מ"פנקס התשובות" של ה"חתן
סופר" .כתב היד זהה לצילום כתב-ידו המופיע בספר "חתן סופר"
על התורה (הוצאת מכון שם משמואל ,ברוקלין ,תשס"א ,עמ' ;12
עם הכיתוב" :צילום מכתי"ק רבינו המחבר זצוק"ל").
בדפים שלפנינו העתק תשובה שהשיב ה"חתן סופר" למחותנו
רבי משה עקשטיין מסערענטש (בענין דיני כבוד הכהנים ומצות
"וקדשתו") .תשובה זו נדפסה (במעט שינויים) בספר חתן סופר על
השו"ע (שער התפילה ונשיאת כפיים וקה"ת ,סימן כ) .בתשובה
הנדפסת נשמטה פתיחת המכתב שלפנינו ,בה ברכות ואיחולים
מאת רבי שמואל עהרנפלד "שמחת פורים לאהובי חביב נפשי,
הרבני המופלא ומופלג בתורה ויראת ה' ,"...וכן נשמט תאריך
המכתב" :ג' לסדר ויקרא ...תרל"ב" [ט' אדר ב' תרל"ב] .תחת
זאת מופיעה בנדפס ההקדמה הבאה" :והנה זה כמו ששה שנים
נשאלתי בדבר זה ממחותני ...מו"ה משה עקשטיין ...וכתבתי אז
בענין זה ואעתיקנו כאן מש"כ בפנקס התשובות שלי וז"ל שם".
בנוסף ,ישנם מספר הבדלים בין הנדפס לכתב-היד שלפנינו [כפי
הנראה שינויי עריכה שנעשו ע"י המחבר בעת ההדפסה].
בעמוד האחרון מופיע קטע ,המתחיל במילים" :היום עברתי דרך
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לימודי בסי' תרצ"ד ועמדתי בכמה דברים ."...קטע זה מופיע

 .241כתב-יד ,שיח דוד  -חידושים על חומש בראשית ותחילת שמות  -שטעטל (פולין) ,ת"ר  -חיבור שלא נדפס

במכתב שכתב לאחיו רבי שאול עהרנפלד באותו שבוע ,ביום
ששי י"ב אדר ב' תרל"ב (נדפס בשו"ת חתן סופר ,סימן עב ,אות

כתב-יד" ,שיח דוד" ,חידושים על התורה ועל פרק "היה קורא"

המתחיל" :דגול מרבבה יוצר רוחי בקרבי" ,עם אקרוסטיכון ובו

ה).

במסכת ברכות ,מאת רבי דוד ב"ר אליעזר משטעטל .שטעטל

ראשי תיבות של שם המחבר .בכותרת השיר נכתב" :זמר נאה

הגאון רבי שמואל עהרנפלד בעל ה"חתן סופר" (תקצ"ה-תרמ"ג,

(סמוך לברסלאו ,פולין)[ ,ת"ר  .]1840כתיבה אשכנזית.

לשבת ,ובו רשום שם דוד בן אליעזר בראשי החרוזות" .אחריו

החת"ס ותלמידיו ,עמ' תקמב-תקמג) ,נכדו ,בן-בתו ,של ה"חתם

בראש כתב היד שני שערים .שער ראשון כללי ,ושער שני מפורט.

הועתק השיר "צמאה נפשי" לרבי אברהם אבן עזרא.

סופר" .גאון מופלג ,מגדולי מרביצי התורה בדורו .נולד בפרשבורג

בשער השני נכתב" :שיח דוד – בו יבוארו איזה פסוקי התורה,

החידושים על התורה כוללים את פרשיות ספר בראשית ואת

לאביו רבי דוד צבי עהרנפלד חתן ה"חתם סופר" .משנת תרכ"ו

ופסוקי רש"י וגם איזה חידושי ש"ס בגמרא ובסברא ,וקראתיו בשם

פרשת שמות.

שימש ברבנות בעטלאן ומשנת תרכ"ח כיהן ברבנות סיקסו.

'שיח דוד' לזכר שמי ,וגם לזכר אבי המנוח החבר ר' אליעזר ז"ל

כפי הנראה ,כתב היד לא נדפס.

בשנת תרל"ז עבר לכהן ברבנות מטרסדורף (ועל מקומו ברבנות

העולה למספר שי"ח ,מה שחנני השם יתברך ויתעלה שמו וזכרו

[ ,]3י ]2[ ,דף ( 28עמודים כתובים) 23 .ס"מ .מצב טוב-בינוני.

סיקסו עלה לכהן אחיו הצעיר רבי שאול עהרנפלד) .הקים ישיבה

לדור דורים ,הצעיר והשפל דוד בהמנוח החבר ר' אליעזר ז"ל,

כתמים .סימני עש .קרע חסר גדול בדף השער הראשון ,ללא

במטרסדורף ,בה צמחו טובי הלמדנים של ישיבות הונגריה.

פה שטעטל יע"א ,בשנת 'בא יבא גואל וישע יצמיח' לפ"ק" [שנת

פגיעה בטקסט ,משוקם במילוי נייר.

ת"ר].
בתחילת כתב-היד מופיע שיר ,בכתיבה מרובעת ומנוקדת,
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פתיחה$500 :

ספריו שנקראו בשם "חתן סופר" עוררו רושם רב בעולם התורה,
בבהירותם הרבה בהסברת סוגיות סבוכות בהלכה .ה"דברי
יואל" מסאטמר העיד על עצמו שבצעירותו הרבה להתמיד
בספריו של ה"חתן סופר" ,שהדריכו אותו בדרכי הלימוד (פניני
תורה וחסידות – משיחותיו של הגה"צ ר' אליעזר דוד פריעדמאן,
פרשת שופטים ,עמ'  .)306מספרים שה"אמרי אמת" מגור אמר
כי רבי שמואל לא האריך ימים (הוא נפטר בגיל  )48מחמת "עין
הרע" שעוררו חיבוריו המוצלחים ,המלאים בטעם ומתיקות .דודו
הגה"ק רבי שמעון סופר אב"ד דקראקא ,הפליג בשבחו כאשר
התבטא פעם" :מקנא אני להחסידים שכשמגיע ראש השנה
מניחים הם את הכל כאשר הוא ונוסעים לרבם להסתופף בצל
הקודש בימים הנוראים ואני הריני טרוד ברבנותי ואין ביכלתי
לעזוב את בני עירי לעת כזאת ,ולו היה הדבר באפשרותי הייתי
עוזב את הכל כאשר לכל והייתי נוסע לר"ה למאטעסדארף,
להסתופף בצל קדשו כפי שהחסידים נוסעים לאדמו"ר שלהם
בזימנא דא" (פניני תורה וחסידות ,שם עמ'  .)306חיבוריו יצאו
תחת השם "חתן סופר" ,ובהם ספר שו"ת ,חידושים על התורה,
על שו"ע או"ח ,על הגדה של פסח ,ועוד .בנו רבי שמחה בונם
עהרנפלד (תרט"ו-תרפ"ו) ונכדו רבי שמואל עהרנפלד (תרנ"א-
תש"מ) כיהנו על מקומו ברבנות העיר מטרסדורף .לימים עבר
נכדו רבי שמואל לארה"ב ,בה הקים קהילה גדולה ,ואף יסד את
"קרית מטרסדורף" בירושלים עיר הקודש.
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[ ]2דף 34 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי קל .קרעים
בשוליים .פגעי חלודה קלים .סימני קיפול.

פתיחה$400 :
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242. Manuscript – Torah Novellae – The Chatan Sofer – Sikso, 1872
Two handwritten leaves (4 pages), Torah novellae by R. Shmuel Ehrenfeld, the Chatan Sofer (grandson
of the Chatam Sofer). Sikso (Szikszó), [Adar II 1872].
The present leaves are presumably from the Chatan Sofer's responsa notebook. The handwriting
is identical to that in the picture of his manuscript appearing in the book Chatan Sofer on the Torah
(Brooklyn: Shem MiShmuel institute, 2001, p. 12; captioned there "Picture of the author's manuscript").
The present leaves contain a transcript of a responsum the Chatan Sofer sent to his mechutan R. Moshe
Eckstein of Szerencs (regarding the honor accorded to Kohanim). This responsum was published (with
slight variations) in Chatan Sofer on Shulchan Aruch.
R. Shmuel Ehrenfeld, the Chatan Sofer (1835-1883), grandson of the Chatam Sofer. Outstanding Torah
scholar, amongst the leaders of his generation. Served as rabbi of Bethlen, Szikszó and Mattersdorf.
[2] leaves. 34 cm. Good-fair condition. Stains and minor wear. Marginal tears. Minor foxing. Folding
marks.
Opening price: $400

 .243פני זקן  -העתק ליטוגרפי של חיבור בכתב יד  -פרנקפורט
דמיין ,תרמ"ז
ספר פני זקן – שארית יוסף – חכמת הזקן" ,ביאורים ופירושים ...במקרא
במשנה ובגמרא בהלכות ובאגדות" ,מאת הגאון רבי יוסף אלטמן הכהן
"ראש היועצים (אבערראטה) במדינת באדען בק"ק קארלסרוהע" .פרנקפורט
דמיין ,תרמ"ז [ .]1887דפוס ליטוגרפי של מחברת בכתב יד" ,העתקת חיים
מאיר הורוויץ הלוי ,מוכר ספרים בק"ק פראנקפורט דמיין" .עברית ויידיש.
הגאון רבי יוסף הכהן אלטמן (תקע"ח-תרל"ה) ,מגדולי רבני גרמניה בדורו.
"אובר-ראט" [ראש המועצה העליונה של הקהילה היהודית] במדינת באדן.
ראש ישיבה ,רב ופוסק הלכה בעירו קרלסרוהא .מתלמידי ה"ערוך לנר".
המחברת שלפנינו היא ליקוט עשיר ומגוון של אמרות ופנינים ,מתוך כתבי
התלמידים שרשמו במשך השנים מתורתו ומדרשותיו .ראה אודותיו :הרב
יוסף שלמה מאיר" ,ויחי יוסף – תולדות חייו של הרב יוסף הכהן אלטמן",
ירושתנו ,א ,עמ' רנג-רצ.
הקונטרס שלפנינו מוזכר במאמר הנ"ל ,בו נכתב כי הספר פני זקן "נשאר רק
בהעתקי כתבי יד המצויים ברשות המשפחה".
[ 50 ,II-XIV ,]1עמ' 22 .ס"מ .נייר שביר .מצב בינוני .דפים נפרדים .כתמים,
קרעים חסרים (עם פגיעות בטקסט) ובלאי .לא כרוך.

פתיחה$300 :

כתבי יד

213

243. Pnei Zaken – Lithographed Manuscript – Frankfurt am Main,
1887
Pnei Zaken – She'erit Yosef – Chochmat HaZaken, commentaries on the
Bible, Mishnah and Talmud, Halachah and Aggadah, by R. Yosef Altman
HaKohen "Chief Counselor (Oberrat) of the State of Baden, in Karlsruhe".
Frankfurt am Main, 1887. Lithographed manuscript, "copied by Chaim
Meir Horowitz HaLevi, bookseller in Frankfurt am Main". Hebrew and
Yiddish.
R. Yosef HaKohen Altman (1818-1875), leading German rabbi in his times.
Dean, rabbi and posek in Karlsruhe, disciple of the Aruch LaNer. The
present work is a rich and varied compilation of sayings and thoughts,
selected from his teachings and sermons recorded by his disciples over
the years.
[1], II-XIV, 50 pages. 22 cm. Brittle paper. Fair condition. Separate leaves.
Stains, open tears (affecting text) and wear. Not bound.
Opening price: $300

244

244. Varied Collection of Manuscript Leaves of Torah Thoughts – Europe and
Eretz Israel, 18th-20th Centuries

 אירופה וארץ- יד בנושאים תורניים- אוסף מגוון של דפים בכתב.244
18-20- המאות ה,ישראל

Assorted collection of leaves and letters of Torah thoughts (most are unsigned and
unidentified), by various writers (Ashkenazic script), from different places and periods.
[Europe and Eretz Israel, 18th, 19th and 20th centuries].
Complete essays and fragments of compositions: halachah and Talmudic novellae;
homiletics, Chassidut and kabbalah; Bar Mitzvah sermons; letters and draft letters; Torah
thoughts in Yiddish; and various other notes.
The leaves include Torah thoughts handwritten by the authors, as well as transcripts of
responsa by renowned Torah scholars.
25 items, comprising approx. 34 leaves. Size and condition vary.

 מכותבים,)אוסף מגוון של דפים ומכתבים בדברי תורה (רובם לא חתומים ולא מזוהים

Opening price: $300

 שנות, [אירופה וארץ ישראל. מארצות שונות ומתקופות שונות,יד אשכנזי-שונים בכתב
.]20- וה19- ה,18- הת"ר והת"ש בקירוב – המאות ה,הת"ק
; חסידות וקבלה, הלכה וחידושי סוגיות; דברי דרוש:מאמרים שלמים וקטעי חיבורים
,דרשות לבר מצוה; מכתבים וטיוטות מכתבים (בהם מכתב ארוך מהעיר פרוסקרוב
. "שמעון ליב"); חידושי תורה ביידיש; ועוד רשימות שונות:בחתימת הכותב
 וחלקם העתקות (ביניהן העתקה,חלק מהכתבים בכתיבה אוטוגרפית של המחברים
מתשובת רבי יעקב קלמס בענין נישואין אזרחיים; העתקה מתשובת הגאון ראי"ה קוק כפי
.)הנראה בכת"י בנו הרצי"ה; טיוטת מכתב אל רבי עקיבא גלאזנער מרבני קלויזנבורג; ועוד
. גודל ומצב משתנה. דף34- הכוללים כ, פריטים25

$300 :פתיחה
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 .246כתב-יד ,חיבור שלא נדפס  -מאת רבי אברהם בן דוד (הראב"ד)
משאלוניקי בעל "תפארת אדם"
קונטרס בכתב-יד ,חיבור הלכתי על שלחן ערוך ו"זכרונות" ,מאת רבי חיים אברהם בן דוד
אב"ד שירון ומחכמי שאלוניקי ,בעל ספר "תפארת אדם"[ .שאלוניקי ,המאה ה.]19-
קונטרס שלם שלא נדפס בספרו "תפארת אדם" .כולל :חידושים על שלחן ערוך ,חושן
משפט ,אבן העזר ואורח חיים; "זכרונות" – כללים ומערכות הלכתיות .כתיבה אוטוגרפית
של המחבר עם מחיקות ,תיקונים והוספות .כתב-יד זה היה מוכר בין חכמי טורקיה,
וציטוטים ממנו מוזכרים בספרי רבי דוד פיפאנו "חושן האפוד" ו"אבני האפוד" בשם
"הראב"ד ז"ל בע"ס תפארת אדם בתשובות כ"י" (ראה חושן האפוד ,סימן קנג ,א; סימן שיב,
ט; אבני האפד ,סימן קיב ,ב) .כל הציטוטים הללו נמצאים בכתב היד שלפנינו ,שהיה לנגד
עיניו של הרב פיפאנו.
הגאון רבי חיים אברהם בן דוד אב"ד שירון – המכונה "הראב"ד משאלוניקי" (נפטר בשנות
הת"ר-התר"י בקירוב) ,מחכמי שאלוניקי ,בה ישב בבתי מדרשותיה ועסק בתלמודו ,כאשר
אביו רבי דוד בן משה היה מחזיקו ומפרנסו [על שם ולכבוד אביו ,קרא רבי אברהם את
שם ספרו :תפארת אד"ם – אברהם דוד משה] .לאחר פטירת אביו נאלץ לקבל עליו עול

רבנות בעיר שירון [סירוס  ,Serresהסמוכה לשאלוניקי – על מקומו של רבי חיים אברהם
אישטרושה בעל "ירך אברהם" ו"בן אברהם" ,שכיהן שם ברבנות עד שנת תקע"ד] .לאחר
תקופה בה כיהן שם ברבנות ,נפטר רבי אברהם בעיר שירון ושם מנוחתו כבוד .היה
מתלמידי רבי יהושע הכהן פרחיא (נפטר תק"ע) ורבי רפאל יעקב מנשה בעל "באר המים"
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(תקכ"ב-תקצ"ב; ספרו נדפס בשנת תקצ"ו) .בכתב היד שלפנינו (חושן משפט סימן שיב)
דן המחבר ומקשה על דברי מורו ורבו בעל "באר המים" .דבריו אלו הוזכרו בקיצור בספר
"חושן האפוד" הנ"ל ,הכותב" :והראב"ד ז"ל בע"ס [בעל ספר] תפארת אדם בכ"י [בכתב יד]
הביא דברי רבו באה"מ הנז' [בעל באר המים הנזכר] במ"ש ע"ד מוהריט"ץ [במה שכתב על
דברי מוהרי"ט צהלון] ,וכתב שדבריו תמוהים".

 .245שרידי דפי קלף עתיקים בכתב-יד

ספרו "תפארת אדם" נדפס לאחר פטירתו (שאלוניקי ,תרכ"ג) ונערך מתוך כתבי היד

שרידי דפי קלף מכתבי-יד עתיקים שהוצאו מ"גניזת כריכות".

שהותיר רבי חיים אברהם .חיבורו זה מובא בספרי הפוסקים עד ימינו אלה .בחיבור הנדפס

· דף קלף ,פירוש רש"י על התורה [כתיבה אשכנזית איטלקית] .כולל את סיום ספר בראשית ותחילת ספר שמות.

מופיעים חידושים ותשובות על ארבעה חלקי שלחן ערוך ,ובסופו רשימת "זכרונות" עפ"י

· חמשה שרידי דפי קלף בכתב-יד ,משנה תורה להרמב"ם [כתיבה ספרדית] .קטעים מספר שופטים ,הלכות

סדר א-ב .כתב-היד שלפנינו נעלם כנראה מעיני עורכי הספר.

מלכים והלכות אבל.

כ 39-עמודים כתובים 20 .ס"מ .נייר איכותי .מצב טוב-בינוני .כתמים ,קרעים ובלאי ,עם

 6קטעי קלף .גודל ומצבי פגיעה משתנים כתוצאה מהכריכה.

פגיעות קלות בטקסט.

פתיחה$400 :

פתיחה$1500 :

245. Fragments of Early Parchment Manuscripts
Fragments of early parchment manuscripts from a "bindings genizah".
Parchment leaf, Rashi commentary on the Torah (Ashkenazic Italian script). End of the
Book of Bereshit and beginning of the Book of Shemot.
Five parchment manuscript fragments, Mishneh Torah by the Rambam (Sephardic script).
Sections of the book of Shoftim, laws of kings and laws of mourning.
6 parchment fragments. Size and degree of damage vary due to use in binding.

·
·

Opening price: $400
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 על מלחמת- "ידו של רבינו ה"בן איש חי- דף בכתב.247
היצר ומצוות התשובה
יד קדשו של רבינו יוסף חיים מבגדאד- בכתב, קטע מדרשה,יד-דף בכתב
.] בקירוב19- מחצית שניה של המאה ה, [בגדאד."בעל "בן איש חי
 בה מדבר ה"בן איש חי" על מלחמת היצר,קטע מדרשה בענייני מוסר
אך באשר כל איש ישראל יש לו נשמה קדושה..." :ומצוות התשובה
וא"א שיהיה נטמע בסט"א על כן מוכרח שסופו לעשות תשובה ולתקן
."... או בגלגול זה או בגלגולים אחרים,אשר עוית
" בעל "בן איש חי,)תרס"ט-הגאון רבינו יוסף חיים מבגדאד (תקצ"ג
 בנו של רבי אליהו חיים בן רבי משה.ועוד עשרות ספרים חשובים
 מנערותו. תלמידו של רבינו עבדאללה סומך.חיים רבה של בגדאד
 כשהיה רק, לאחר פטירת אביו בשנת תרי"ט.נודע בגאונותו ובצדקותו
 ומאז דרש, עלה על מקומו לדרוש בבית הכנסת הגדול,בן כ"ו שנה
 בדרשותיו בשבתות המיוחדות כשבת.שם מדי שבת כחמישים שנה
,תשובה ושבת הגדול היו מתאספים למעלה מארבעת אלפים אנשים
 כשהוא,והיה דורש לפניהם ומרתק את הקהל כארבע וחמש שעות
 דרשותיו היו בלולות בהלכה.מתבל את דבריו במשלים נעימים
, על דרך הפשט, פסקי הלכות ופירושי פסוקים ואגדות חז"ל,ובאגדה
.על דרך הרמז ועל דרך חכמת הסוד
 כל הרבנים והדיינים,רבינו ה"בן איש חי" היה גדול חכמי עירו וארצו
בבגדאד נכנעו למוצא שפתיו והוא היה המנהיג הבלתי מעורער של
 גדולתו כ"חד בדרא" בנגלה ובנסתר," עסק ב"תורה לשמה.יהדות בבל
 בשנת תרכ"ט. ונודע בקדושתו הרבה,התפרסמה בכל קצוי תבל
 ואז נתגלה אליו,נסע לארץ ישראל להשתטח על קברות הצדיקים
מן השמים שהוא משורש נשמת בניהו בן יהוידע ולכן קרא לרבים
 עוד יוסף, רב פעלים, בן יהוידע, בן איש חיל, בן איש חי:מחיבוריו
 שו"ת תורה, אדרת אליהו, לשון חכמים: ספריו הנוספים הם. ועוד,חי
. ברכת אבות ועוד, חסדי אבות,)לשמה (שהדפיס בעילום שם
. כמה מן המילים נמחקו או דהו. מריחות דיו. מצב טוב. ס"מ13 .] דף1[

$400 :פתיחה

247. Leaf Handwritten by the Ben Ish Chai – On
the Battle of the Inclinations and Repentance
Manuscript leaf, section of a sermon, handwritten by R.
Yosef Chaim of Baghdad, the Ben Ish Chai. [Baghdad, ca.
second half of 19th century].
Section of an ethical sermon, discussing the battle between
the inclinations and the commandment of repentance.
[1] leaf. 13 cm. Good condition. Ink smudges. Some
words deleted or faded.

246. Manuscript, Unpublished
Composition – By Rabbi
Avraham ben David (the
Raavad) of Salonika, Author of
Tiferet Adam
Handwritten booklet, Halachic
composition on Shulchan Aruch,
with "Zichronot", by R. Chaim
Avraham ben David, rabbi of Serres
and Torah scholar of Salonika,
author of Tiferet Adam. [Salonika,
19th century].
Complete booklet, which was
not published in his book Tiferet
Adam. Includes: Novellae on
Shulchan Aruch, Choshen Mishpat,
Even HaEzer and Orach Chaim;
"Zichronot" – principles and
Halachic treatises.
Manuscript handwritten by the
author, with deletions, corrections
and additions. This manuscript
was known to the Torah scholars
of Turkey, and is quoted in the
books of R. David Pipano, Choshen
HaEfod and Avnei HaEfod.
R. Chaim Avraham ben David –
known as the Raavad of Salonika (d.
ca. 1840-1850s) was a Torah scholar
of Salonika. After his father's
passing, he assumed a rabbinical
position in Serres (near Salonika).
246
Disciple of R. Yehoshua HaKohen
Perachya and of R. Refael Yaakov Menashe, author of Be'er HaMayim. Tiferet Adam, which was printed after
R. Chaim Avraham's passing from the manuscripts he left behind, is quoted in halachic literature until this
day. The present manuscript was presumably not known to those who compiled the book, as it should have
been included.
Approx. 39 written pages. 20 cm. High-quality paper. Good-fair condition. Stains, tears and wear, slightly
affecting text.
Opening price: $1500

Opening price: $400
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 .248כתב-יד  -קונטרס "היתר עגונה" מרבי מסעוד חי
בן שמעון  -עם תשובת רבי אהרן מענדל הכהן  -קהיר
(מצרים) ,תרס"ז " -קבלה היא ...שאם יתגייר גר ישמעאלי
יהיה אתחלתא דגאולה"
קונטרס "היתר עגונה" בכתב-יד ,תשובה ארוכה מאת רבי מסעוד חי
בן שמעון – מרבני מצרים ,עם תשובת רבי אהרן מענדל הכהן – הרב
האשכנזי של מצרים[ .קהיר ,תרס"ז  1907בקירוב].
בירור הלכתי נרחב על אודות ישמעאלי [=מוסלמי] שנתן עיניו בבת
ישראל יפה ,יתומה ועניה .לשם כך ,הצליח להערים על בית הדין
ולהתגייר בשם בדוי .התגיירותו היתה למראית עין ולמעשה הוא
המשיך להחזיק בדת האיסלאם והצהיר שלא התגייר .בקונטרס
מתואר כיצד הפיל את הנערה ברשתו ונשאה ,אך לאחר מכן עזב
אותה והיא נותרה עגונה.
בתחילת הקונטרס הועתקה גביית עדות על הסיפור ,מחודש אב
תרס"ז ,עם העתקת חתימות הדיינים מקבלי העדות :רבי מסעוד חי ן'
שמעון ,רבי אברהם פריסקו ורבי אהרן מענדל בהר"ן הכהן .בהמשך
הקונטרס תשובה ארוכה בחתימת רבי מסעוד חי בן שמעון ,ואחריה
העתקת תשובת רבי אהרן מענדל הכהן ששלח אליו" :וזאת אשר
דיבר בקדשו מע'[לת] רב אחאי גאון ,הרה"ג כמוהר"ר אהרן מענדל
הכהן נ"י רב לקהילת אחינו האשכנזים פה מצרים יע"א ,מה שכתב לי

247a

בנדון זה" .הרבנים מבטלים את ה"גירות" המזוייפת ואת ה"נישואין",
ומתירים את הנערה להינשא לאחר.
בתוך דברי תשובתו כותב רבי אהרן מענדל הכהן דבר מעניין ומספר
על הסיבה שהביאה ל"קבלת" הגר ע"י הרבנים..." :ומעשה שטן
הצליח אשר הבד"צ לא דקדקו אחריו הרבה ,כי יקר הוא במציאות
אשר גוי ישמעאלי יתגייר ,וקבלה היא בפי ההמון עם ,שאם יתגייר גר
ישמעאלי יהי'[ה] אתחלתא דגאולה."...

248a

בספר "אגרת שבוקין" לרבי מסעוד חי בן שמעון (קהיר תרפ"ד;
עמ' סו-פד) ,מתואר בהרחבה המשך הסיפור :לאחר שנכתב הפסק

הגאון רבי מסעוד חי בן שמעון (תרכ"ט-תרפ"ה) ,מראשי הדיינים

שלפנינו ,בו התירו אותה הרבנים בלי גט ,נוצרה הזדמנות להשיג גט

במצרים בעת כתיבת התשובה שלפנינו .חתנו וממלא מקומו של

מהגוי ,כשזה בא לבקש עזרה עם סידור תשלומי המזונות שהושת

אחיו הגדול רבי רפאל אהרן בן שמעון (שניהם היו בניו של הרב דוד

עליו על ידי בית הדין הממשלתי .הגט סודר באותה עת על ידי הרב

בן שמעון רבה של עדת המערביים בירושלים) .לאחר פרישת אחיו

בן שמעון ורבי אהרן מענדל הכהן ,וניתן לאשה .הרבנים כתבו פסק

מן הרבנות במצרים בשנת תרפ"א ,עלה רבי מסעוד חי על מקומו

ארוך בנידון בו פירטו את כל השאלות והספיקות שנתעוררו בעניין

וכיהן כרבה הראשי של מצרים .מצאצאיו נודעו הרבנים רבי אהרן

הזה ,ושלחוהו אל רבי אברהם יצחק הכהן קוק אב"ד יפו ,שכתב אף

בן שמעון מצפת ורבי מנצור בן שמעון מרבני ישיבת "פורת יוסף"

הוא פסק בנידון ובו התיר את האשה.

בירושלים.

הגאון רבי אהרן מענדל הכהן (תרכ"ו-תרפ"ז) .יליד טבריה ,גאון

[ ]23דף (הכוללים כ 44-עמ' כתובים) 20.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים

ומחבר ספרים .שימש כרבה האשכנזי של קהיר כשלושים שנה .ידוע

ובלאי .ללא כריכה .שבעת הדפים האחרונים הם מהעתקה אחרת

במיוחד בפעילותו הענפה והמסועפת לחידוש ה"סמיכה" .במסגרת זו

של הקונטרס .דפים אלה מנותקים ,קצוצים בשוליהם ,עם פגיעה

ארגן את "אסיפת קראקא" בשנת תרס"ג ( ,)1903הקים את "אגודת

בטקסט.

הרבנים" ,ולאחר מלחמת העולם הראשונה הקים את אגודת "כנסת

פתיחה$500 :

ישראל" ופעל להקמת בית דין מרכזי [כעין סנהדרין] בירושלים.

247b
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248. Manuscript Responsum to Permit an
Agunah by Rabbi Masoud Chai Ben Shimon
– With Responsum by Rabbi Aharon Mendel
HaKohen – Cairo (Egypt), 1907 – "We Have a
Tradition… That the Conversion of a Muslim
Heralds the Beginning of the Redemption"
Manuscript responsum to permit an agunah, by R.
Masoud Chai Ben Shimon – a rabbi of Egypt, with
a responsum by R. Aharon Mendel HaKohen –
Ashkenazi rabbi of Egypt. [Cairo, ca. 1907].
Comprehensive halachic study of a case of a Muslim
who coveted a beautiful and poor orphaned Jewish
girl. To that end, he succeeded in tricking the
Beit Din and converted under a fictitious name.
His conversion was insincere, and he continued
practicing Islam and declaring himself a Muslim.
The manuscript describes how he married the girl
and later abandoned her as an agunah.
The manuscript begins with a copying of a testimony
received on the affair, dated Av 1907, with the
copied signatures of the dayanim who received the
testimony: R. Masoud Chai Ben Shimon, R. Avraham
Fresco and R. Aharon Mendel Baharan HaKohen.
This is followed by a lengthy responsum signed
by R. Masoud Chai Ben Shimon, and a copying
of a responsum by R. Aharon Mendel HaKohen.
The rabbis annul the fictitious conversion and the
marriage, and permit the girl to remarry.
In his responsum, R. Aharon Mendel explains that
the rabbis were hasty in accepting the conversion,
since converts from Islam are rare, and states: "We
have a tradition… that the conversion of a Muslim
heralds the beginning of the redemption".
Eventually, the rabbis succeeded in getting the
runaway husband to give his wife a get.
R. Aharon Mendel HaKohen (1866-1927), outstanding

248b

Torah scholar and author. Served as Ashkenazi rabbi
of Cairo for thirty years. He is particularly renowned
for his efforts to reinstate Semichah.
R. Masoud Chaim Ben Shimon (1869-1925), leading
dayan in Egypt and later chief rabbi of Egypt.
[23] leaves (approx. 44 written pages). 20.5 cm.

Good condition. Stains and wear. Without binding.
Seven final leaves from a different copying of the
responsum. These leaves are detached, with margins
trimmed affecting text.
Opening price: $500
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Chassidut – Letters and Manuscript

חסידות – מכתבים וכתבי יד

 .249דף בכתב-יד קדשו של בעל ה"הפלאה"  -חידושים שלא נדפסו
דף (שני עמודים כתובים 43 ,שורות) ,בכתב-יד קדשו של רבי פנחס

הוא מזכירו בפירוש רק במקום אחד בלבד,

הלוי הורוויץ אב"ד פרנקפורט דמיין ,בעל ה"הפלאה" – חידושים

בפרשת בשלח (דף נז )2/בדיבור המתחיל

על מסכת סוכה (דף ב ,ב) ועל מסכת ראש השנה (דף יג ,ב).

"ויבאו מרתה" (יש שטענו שהשמטת שמו של

תוכן הדף שלפנינו לא נדפס בסדרת הספרים "חידושי הפלאה"

המגיד מהספר "פנים יפות" נעוצה באשמת

על מסכתות הש"ס ,שיצאה לאור בשנים תר"ס ותשנ"ד ,וכפי

המעתיקים של כתב היד .בהקדמת המו"ל רבי

הנראה לא נדפס באף מקום אחר.

אפרים זלמן מרגליות נכתב כי הספר "פנים

הדף שלפנינו הוא ,כפי הנראה ,מתוך כרך כתב-יד שהיה ברשותו

יפות" לא נדפס מתוך אוטוגרף המחבר ,אלא

של רבי אפרים זלמן הורוויץ מקומרנא ,נינו של בעל ה"הפלאה",

מהעתק שהעתיק אחד מנכדי המחבר מ"העתק

שחלקו נדפס בספר "חידושי הפלא"ה" (מונקאטש תרנ"ה) .מו"ל

הספר שהיה בכתב ידי סופרים משונים",

הספר – רבי סענדר חיים מקאזאווע – מספר בהקדמתו כי רבי

כלומר שהספר נדפס מכלי שלישי .טענה זו

אפרים זלמן נתן לו את כתב היד להעתיקו לצורך ההדפסה,

עדיין לא מיישבת את העובדה ששמו לא נזכר

אך למעשה הוא העתיק ממנו והדפיס בספר הנ"ל בעיקר ענייני

אף בספריו שהדפיס בעל ה"הפלאה" בחייו,

הלכה של "אורח חיים" ו"יורה דעה" .בהקדמתו הוא מזכיר גם

גם באותם מקומות בהם מקור הרעיונות הוא

את החידושים על הש"ס שמופיעים בכתב היד ומביע תקווה

מתורת המגיד) .בתקופת שהותו הקצרה אצל

להוציאם לאור ,אולם אלה לא נדפסו.

המגיד התיידד ה"הפלאה" עם כמה מתלמידי

הגאון הקדוש רבי פנחס הלוי איש הורוויץ (תצ"א-תקס"ה) אב"ד

המגיד ,בהם :בעל התניא ,רבי זושא מאניפולי

פרנקפורט דמיין ,בעל ה"הפלאה" ,כיהן בצעירותו ברבנות בערים

ורבי אברהם מקאליסק (עליו כותב ה"הפלאה",

ויטקוב ולכוביץ .בכ"ו טבת תקל"ב הוכתר כאב"ד ור"מ העיר

בהערכה גדולה ,בשנת תקנ"ב" :רעי וחביבי

פרנקפורט דמיין ,שהיתה באותה תקופה מרכז התורה הגדול

הרב המאור הגדול החסיד המפורסם כמוהר"ר

בגרמניה ,ושם כיהן ברבנות למעלה משלושים ושלוש שנים ,עד

אברהם הכהן מטבריא") .את הערכתו הגדולה

לפטירתו .בישיבתו העמיד תלמידים הרבה ,שהמפורסם שבהם

אל החסידים עובדי ה' שבטבריה ניתן לראות

הוא תלמידו המובהק הגאון בעל ה"חתם סופר" .היה מראשי

במכתב

"האנשים

הלוחמים בהשכלה וברפורמה .רבי פנחס וחידושי תורתו היו

השלימים חבורתא קדישתא דבארעא קדישא,

נערצים מאד על כל גדולי דורו ,הן על גדולי החסידים והן על

אשר נדבה רוחם ונפשם להסתפח בנחלת ה',

שכתב

בשנת

תקנ"ב:

גדולי המתנגדים.

והשלימו נפשותם להיות מעובדי ה' תמידין

בראשית שנת תקל"ב ,מעט לפני שהגיע לפרנקפורט ,שהה רבי

כסדרם באוירא דארץ ישראל" (ישורון ,כא,

פנחס ,יחד עם אחיו הגה"ק הר"ר שמעלקא אב"ד ניקלשבורג,

עמ' תתנה).

מספר שבועות אצל המגיד ממזריטש ,שם קבלו סתרי תורה

ה"הפלאה" היה ספרא רבה ,והרבה לכתוב

ועבודת ה' מהמגיד וגדולי תלמידיו (על כך מספר האדמו"ר

חידושים על כל חלקי התורה ועל רוב מסכתות

האמצעי מליובאוויטש בהקדמתו המפורסמת לשלחן ערוך

הש"ס .לספריו נתן שם כולל" :הפלאה" .הספר הראשון מסדרה זו

[ ]1דף (שני עמודים כתובים) 19 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים.

הרב שנדפסה לראשונה בשנת תקע"ד) .האדמו"ר ה"צמח צדק"

נקרא ספר "כתובה" על מסכת כתובות (אופיבאך תקמ"ז) ,והשני

קרעים חסרים בשוליים ,ללא פגיעה בטקסט .סימני עש בשוליים

מליובאוויטש מגדיר את רבי פנחס כ"תלמידו של הה"מ נ"ע [הרב

נקרא ספר "המקנה" על מסכת קידושין (אופיבאך תקס"א) .שני

עם פגיעה קלה בטקסט.

המגיד נשמתו עדן]" (לקוטי תורה ,במדבר ,ז'יטומיר תר"ח ,דף

אלו נדפסו בחייו ,ואילו החלק השלישי מסדרה זו ,והוא ספרו

פתיחה$7000 :

כט ,2/בהגהה לדברי זקנו בעל התניא) .בספרו של בעל ההפלאה

"פנים יפות" על התורה ,שנדפס בחמשה כרכים (אוסטרהא

"פנים יפות" מובאים כמה יסודות מתורתו של המגיד ממזריטש

תקפ"ה-תקפ"ו) ,נדפס לאחר פטירתו .תשובותיו בהלכה נדפסו

(ראה :ערכי ההפלאה ,ירושלים תשס"ו ,א ,עמ' מ-מא) ,אך

בשו"ת "גבעת פנחס".
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– 249. Leaf Handwritten by the Haflaa
Unpublished Novellae

 .250כתב-יד ,דפים מחיבורי ה"ישמח משה"  -עם עשרות הגהות בכתב-יד נכדו האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים אב"ד
סיגט בעל ה"ייטב לב" ,ועם מאות הגהות בכתב-יד העורך האדמו"ר רבי משה דוד טייטלבוים אב"ד לאפאש

Leaf (two written pages, 43 lines),
handwritten by R. Pinchas HaLevi
Horowitz Rabbi of Frankfurt am Main,
the Haflaa – novellae on Tractate Sukkah
(folio 2b), and on Tractate Rosh Hashana
(folio 13b).
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).
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. Marginal
open tears, not affecting text. Marginal
worming, slightly affecting text.

כתב-יד ,עשרים ותשעה דפים גדולים – מאמרי חסידות ,חידושי אגדה
ודרוש ,על פרשיות התורה ,נ"ך ,אגדות חז"ל ועניינים שונים ,מאת הגה"ק
רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל ,בעל ה"ישמח משה" – כתיבת סופר,
עם עשרות הגהות ,משפטי קישור ועריכה ,בכתב-יד נכדו ותלמידו
המובהק ,האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים אב"ד סיגט – בעל
ה"ייטב לב"[ .גורליץ או סיגט ,בין השנים תר"ט-תרכ"א 1848-1861
בקירוב]; ועם מאות הגהות עריכה בכתב-יד האדמו"ר רבי משה דוד
טייטלבוים אב"ד מאדיאר-לאפאש[ .מאדיאר-לאפאש ,שנות התר"ס].
דפים בפורמט גדול ,כתובים משני צדיהם (שני טורים בעמוד) ,העתקה
לצורך הדפסה מתוך חידושיו של בעל ה"ישמח משה" .דפי כתב היד
שלפנינו היו תחת ידיהם של האדמו"ר בעל ה"ייטב לב" ושל נכדו
ותלמידו האדמו"ר רבי משה דוד טייטלבוים .שניהם ערכו קטעים מתוך
הדפים שלפנינו והדפיסו אותם בספרי "ישמח משה" שהוציאו לאור.
מסיבה זו מופיעות בדפים שלפנינו עקבות העריכה שלהם – הגהות
והערות רבות בכתב-ידם ,הוספות ,תיקונים והוראות למדפיס.
כשערך ה"ייטב לב" את סדרת ספרי זקנו על התורה ,הוא לקח מספר
קטעים מדפי כתב היד שלפנינו ושיבצם בתוך הספרים "ישמח משה" על
התורה (לבוב ,תר"ט-תרכ"א) .לאחר מכן ליקט האדמו"ר רבי משה דוד
קטעים אחרים מתוך הדפים שלפנינו והוציאם לאור בספרי "ישמח משה"
על נ"ך ואגדות חז"ל (סיגט ,תרס"ו-תרס"ח) .יתכן ומספר קטעים בדפים
שלפנינו לא נדפסו.
בכל אחד מהדפים מופיעות הגהות מבעל ה"ייטב לב" (סך הכל עשרות
הגהות) ולצדן הגהות מנכדו האדמו"ר רמ"ד טייטלבוים (סך הכל מאות
הגהות).
האדמו"ר הקדוש רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל (תקי"ט-תר"א),
מגדולי החסידות בהונגריה ובגליציה .גאון אדיר ומקובל אלוקי ,חריף
ובקי בכל מכמני התורה ,נגלה ונסתר .התפרסם בחייו כאיש אלוקים קדוש
ונורא ,בעל רוח הקודש ופועל ישועות בקרב הארץ .רבנותו הראשונה
הייתה בשיניווא בין השנים תקמ"ה-תקס"ח .בשנת תקס"ח נבחר לרב
ואב"ד אוהעל והגליל .בתחילה היה רבי משה מן ה"מתנגדים" לדרך
החסידות ,ובצעירותו נסע להקביל פני הגר"א בווילנא ולקבל תורה
מפיו (ר"ב לנדוי ,הגאון החסיד מווילנא ,עמ' רצא ,בשם רבי זלמן וובר.
האדמו"ר מקלויזנבורג מביא עדות מעניינת מאותו ביקור ,מה שסיפר
סבו זקנו ה"ישמח משה" בעניני הנהגת הגר"א עם תלמידיו – שו"ת דברי
יציב ,ח"ד ,יורה דעה ,סימן קלא) .במשך השנים התקרב רבי משה אל
החסידות ,בהשפעת חתנו הגאון רבי אריה ליב ליפשיץ מווישניצא ,מחבר
שו"ת "אריה דבי עילאי" ,ששכנעו לנסוע אל החוזה מלובלין .אצל החוזה
מלובלין נוכח לראות גילויי רוח הקודש מובהקים ,ומאז נהיה לתלמידו
המובהק ,התדבק בדרך החסידות והיה למפיצי תורתה בגלילותיו .מהפך
זה חל אצלו בשנות רבנותו בשיניווא .כמו כן ,נסע אל האדמו"ר ה"אוהב
ישראל" מאפטא .משנת תקע"ה החל לחלק קמיעות לנזקקים לישועה.
"הפעולות והמופתים שנעשו ע"י הקמיעות מאתו ,תלאה העט להעריך".
לפי המסופר ,לבו היה מהסס בעניין הקמיעות והוא התלבט האם להמשיך
בכך ,עד ששמע קול משמים שקרא לו בהקיץ" :אל תירא כי אתך אני"

Opening price: $7000
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(תהלה למשה) .עד היום מרבית הקמיעות וה"שמירות" בארצות אשכנז
מיוחסים לתיקוני הקמיעות של בעל ה"ישמח משה" ,ובהם הנוסח הנדפס
של "שמירה לילד וליולדת" ו"שמירה למגפה" .גם נוסח ה"קרעסטירר'ס
קמיעות" המפורסמים ,שנכתבו ע"י אדמו"רים כסגולה לשמירה על הבית
והרכוש ,מקורם מבעל ה"ישמח משה".
מכתביו נדפסו ספרי הדרוש הנודעים שלו "ישמח משה" על התורה
והמגילות ועל אגדות הש"ס" ,תפילה למשה" על תהלים ,שו"ת "השיב
משה" ,ועוד ספרים .בסידורים רבים נספח ספרו "מעין טהור" על הלכות
נדה ,שנכתב ביידיש עבור נשות ישראל.
האדמו"ר הקדוש רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים – בעל ה"ייטב לב"
(תקס"ח-תרמ"ג) ,בן רבי אלעזר ניסן טייטלבוים אב"ד סיגט ,וחתן רבי משה
דוד אשכנזי – הרב מטולטשווא .תלמידו המובהק של אבי-אביו האדמו"ר
בעל ה"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  )25נתמנה 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 סיגט בירת
מחוז מרמורש והקים ישיבה גדולה ,בה למדו בתקופת פריחתה כמאתיים
תלמידים .בין תלמידיו שם נודע הגאון רבי שלמה ליב טאבאק בעל "ערך
שי" וראב"ד סיגט .נכדו מעיד כי "היה להם לאב הרחמן ונשאם על כתפיו
כאשר ישא האומן את היונק ,והשגיח עליהם בפרטיות שילמדו תורה
בקדושה ובטהרה" .מסיגט נתפרסם שמו על פני כל הארץ ,ואלפי חסידים
נהרו אל העיר ,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 פלא
שהתגלו לו ב"רוח הקודש" .מקובל היה בדורו כמי שיודע את מחשבות
העומדים מולו ,וסיפורים מופלאים התפרסמו אודות כך .על מצבתו נכתב:
"הרב המפורסם שמו נודע בשערים ,העמיד תלמידים הגונים וישרים,
השאיר אחריו חיבורים יקרים" .נודע בספריו :ספר ייטב לב על התורה,
ספר ייטב פנים על המועדים ,ספר רב טוב על התורה ושו"ת אבני צדק.
האדמו"ר רבי משה דוד טייטלבוים (תרט"ו-תרצ"ה) ,נכדו ותלמידו
המובהק של האדמו"ר ה"ייטב לב" מסיגט .הוא וזקנו ערכו יחד את
הספר "תפלה למשה" על 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 מוולאווע.
[ ]29דפים כתובים 42 .ס"מ .מצב כללי טוב .כתמים (בהם כתמי רטיבות),
קרעים ובלאי .קרעים חסרים גדולים במספר דפים ,עם פגיעה בטקסט.
על הטקסט הועברו קוים ורישומים בדיו כחולה (כנראה לסימון הקטעים
שהוכנו להדפסה).

פתיחה$20,000 :
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250b
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250. Manuscript, Leaves from the Compositions of the Yismach Moshe
– With Dozens of Glosses Handwritten by Rebbe Yekutiel Yehuda
Teitelbaum Rabbi of Sighet, Author of Yitav Lev, and Hundreds of
Glosses by Rebbe Moshe David Teitelbaum Rabbi of Laposch
Manuscript, twenty-nine large leaves – Chassidic essays, Aggadic novellae and
homiletics on the Torah portions, Neviim and Ketuvim, teachings of the sages
and various topics, by R. Moshe Teitelbaum Rabbi of Ujhel (Sátoraljaújhely),
author of Yismach Moshe. Written by a scribe, with dozens of glosses and
transition sentences handwritten by his grandson and close disciple, Rebbe
Yekutiel Yehuda Teitelbaum Rabbi of Sighet – the Yitav Lev. [Gorlitz/Sighet,
ca. 1848-1861]. With hundreds of glosses handwritten by Rebbe Moshe David
Teitelbaum Rabbi of Laposch (Târgu Lăpuş). [Laposch, 1900s].
Large leaves, written on both sides (two columns per page), copying in
preparation for printing from the novellae of the Yismach Moshe. These leaves
were in the possession of the Yitav Lev and his grandson and disciple Rebbe
Moshe David Teitelbaum. Both of them edited sections of this manuscript and
printed them in the Yismach Moshe books which they published. These leaves
therefore contain their handwritten glosses, notes, additions, emendations and
instructions for the printer.
When the Yitav Lev prepared his grandfather's series of books on the Torah for
print, he selected several sections from the present manuscript and published
them in the Yismach Moshe books (Lviv, 1848-1861). Rebbe Moshe David later
selected other sections from these leaves, and published them in the books
Yismach Moshe on Neviim, Ketuvim and teachings of the sages (Sighet, 19061908). The present manuscript may contain several sections which were never
published.
Rebbe Moshe Teitelbaum Rabbi of Ujhel (1759-1841), prominent Chassidic
leader in Hungary and Galicia. Tremendous Torah scholar and kabbalist,
renowned as a holy man and wonder-worker. Author of the Yismach Moshe
series and other books.
Rebbe Yekutiel Yehuda Teitelbaum, the Yitav Lev (1808-1883), close disciple
of his grandfather the Yismach Moshe and his successor as rabbi of Ujhel. He
later was appointed rabbi of Sighet, where he opened a large yeshiva and drew
thousands of Chassidim seeking his counsel and blessings.
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 from 1882, settling in his final
years in the United States, where he served as the Volova Rav.
[29] written leaves. 42 cm. Overall good condition. Stains (including dampstains),
tears and wear. Large open tears to several leaves, affecting text. Markings and
inscriptions in blue ink in the text (presumably indicating sections to be printed).
Opening price: $20,000

. אגדה דרוש וחסידות,על ה"ישמח משה" כתב כל ימיו חידושים בכל חלקי התורה – הלכה
 לאחר. ולא באופן מסודר, על גבי ניירות ופתקאות,את חידושיו אלה כתב בצורה מזדמנת

ב

 שיעתיקם בצורה, שמסר את הכתבים לידי סופר," עברו כתביו לנכדו ותלמידו ה"ייטב לב,פטירתו

 תוך. לאחר העתקת הכתבים החל ה"ייטב לב" לערוך ולסדר את החידושים לפי נושאים.מסודרת
 מכתבים אלו הדפיס. משפטי פתיחה וקישור ומראי מקומות רבים, הוסיף הגהות,כדי העריכה
. את סדרת הספרים "ישמח משה" על פרשיות התורה,תרכ"א- בין השנים תר"ט,"ה"ייטב לב
, כשנעשה ה"ייטב לב" טרוד בענייני רבנותו וישיבתו ובהרבצת תורה לתלמידיו הרבים,בהמשך
מסר את יתר הכתבים לחתנו – רבי ישראל יעקב יוקל טייטלבוים אב"ד גורליץ ולנכדו רבי משה דוד
. כדי שיערכו ויסדרו חיבורים נוספים מתורת ה"ישמח משה" להדפסה,טייטלבוים אב"ד לאפאש
 רבי.) תרכ"ו,רבי ישראל יעקב יוקל טייטלבוים מגורליץ ערך את שו"ת "השיב משה" (נדפס בלבוב
,) תר"מ,משה דוד טייטלבוים מלאפאש ערך את החיבור "תפלה למשה" על תהלים (נדפס בקראקא
 בהם לקט של עשרה,"ובשנים תרס"ו ותרס"ח ערך והדפיס שני כרכים חדשים בשם "ישמח משה
. אגדות חז"ל ועוד, מגילות,חיבורים קטנים על נ"ך
 ניתן לראות בהם את השלב."הדפים שלפנינו היו הבסיס לחיבוריו השונים של ה"ישמח משה
 עקבות. קודם העריכה והחלוקה לנושאים ולספרים שונים,"הראשוני של כתבי ה"ישמח משה
.יד קדשם של צאצאיו הקדושים הנ"ל מופיעים על הדפים שלפנינו-העריכה בכתב

T

hroughout his life, the Yismach Moshe composed novellae on all parts of the
Torah – Halachah, Aggadah, Derush and Chassidut. He wrote these novellae
sporadically, on pieces of paper, rather than in an organized fashion. After his
passing, his writings were given to the Yitav Lev, his grandson and disciple, who
gave them to a scribe to be copied methodically. After the writings were copied,
the Yitav Lev began editing and arranging the novellae according to topics. While
he was editing them, he added glosses, introductory and transition sentences,
and many sources. From these writings, the Yitav Lev printed the Yismach
Moshe series on the Torah portions, between 1848-1861. In time, when the Yitav
Lev became busy with his rabbinical position, his yeshiva and disseminating
Torah to his many disciples, he handed over the rest of the writings to his sonin-law, R. Yisrael Yaakov Yukel Teitelbaum Rabbi of Gorlitz and to his grandson
R. Moshe David Teitelbaum Rabbi of Laposch, for them to edit and arrange other
works of the Yismach Moshe for print. R. Yisrael Yaakov Yukel Teitelbaum of
Gorlitz edited Responsa Heshiv Moshe (Lviv, 1866). R. Moshe David Teitelbaum
of Laposch edited Tefillah LeMoshe on Tehillim (Krakow, 1880), and in 1906
and 1908, he compiled and published two new volumes of Yismach Moshe,
comprising a compendium of ten small works on Neviim, Ketuvim, Megillot,
Aggadot and more.
These leaves were used in the preparation of several books of the Yismach Moshe,
and show the initial stages of editing – prior to the rearrangement according to
subjects – bearing the handwritten editing notes of his holy descendants.
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 .251כתב-יד ,דרשות בכתב ידו של האדמו"ר רבי צבי הירש מליסקא
 נדפסו בשינויים בספריו "אך פרי תבואה" ו"הישר והטוב"חמשה דפים (תשעה עמודים) ,קטעים מדרשות שונות ,בכתב-יד קדשו של האדמו"ר
רבי צבי הירש פרידמן אב"ד ליסקא[ .ליסקא ,שנות התר"כ .]1860
לפנינו חמשה דפים כתובים בכתב-יד קדשו של האדמו"ר המחבר ,בכתיבה
אוטוגרפית עם תיקונים ומחיקות בגוף הטקסט.
לפנינו קטעים מדרשות שונות ,שנדפסו לאחר פטירת המחבר בספריו "אך פרי
תבואה" חלק א' (מונקאטש תרל"ה) ו"הישר והטוב" חלק א' (מונקאטש תר"מ) .שם
מופיעים הדברים לאחר עריכה .לפנינו המקור כפי שיצא מעטו של המחבר ,עם
שינויים והבדלי נוסח מהנדפס (ראה את דברי המו"ל רבי זאב וואלף ,נכד המחבר,
בהקדמה לספר "אך פרי תבואה" ,שם מתאר כיצד ערך ותיקן את הנוסח המקורי,
באישור סבו).
שני דפים הם מדרשה לחנוכת בית הכנסת ,בראש הדף הראשון נכתב" :בעז"ה מה
שאמרתי על חנוכת הבה"כ [הבית הכנסת]".
הגאון הקדוש רבי צבי הירש פרידמן – הרב מליסקא (תקנ"ח-תרל"ד) ,מגדולי
האדמו"רים בהונגריה בדור 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" .תלמידו הגדול
הוא רבי ישעיה מקרסטיר ,שנהג לחתום" :שהיה משמש בקודש אצל הרב הצדיק
מליסקא זי"ע".
[ ]5דף (תשעה עמודים כתובים) 25 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .קרעים בשוליים (באחד
הדפים פגיעה קלה בטקסט).

פתיחה$5000 :

251. Manuscript, Sermons Handwritten by Rebbe Tzvi Hirsh
of Liska – Published with Variations in His Books Ach Pri
Tevuah and HaYashar VehaTov
Five leaves (nine pages), sections of various sermons handwritten
by Rebbe Tzvi Hirsh Friedman Rabbi of Liska (Olaszliszka). [Liska,
1860s].
Five leaves handwritten by the author, Rebbe Tzvi Hirsh, with his
emendations and deletions in the body of the text. The leaves contain
sections of various sermons, which were later published after the
)author's passing in his books Ach Pri Tevuah Part I (Munkacs, 1875
and HaYashar VehaTov Part I (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.
Two leaves are from a sermon for the inauguration of a synagogue.
[5] leaves (nine written pages). 25 cm. Good condition. Stains.
Marginal tears (with slight damage to text in one place).
Opening price: $5000
251
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 .253מכתב האדמו"ר הראשון מדעעש ,רבי מנחם
מנדל פנט ,תלמיד ה"חתם סופר"
מכתב ( 6שורות) בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי מנחם
מנדל פנט .דעעש" ,יום ד' ויגש" [ללא תאריך השנה].
המכתב נשלח "לכבוד י"נ [ידיד נפשי] הרב החריף ובקי ...מה"ו
יחזקאל נ"י" [כפי הנראה נשלח אל רבי יחזקאל וינברגר אב"ד
מארוש-אויוואר ,ראה אודותיו להלן] .בתוך הדברים מתייחס
האדמו"ר למכתבו הקודם בדברי תורה" :ועל ד"ת שהקשה
מעכ"ת על דברי ,גם אני עמדתי בזה ואין עת להאריך מחמת רב

252

 .252כתב-ידו וחתימתו של רבי יוסף מברדיטשוב ,נכד
הגה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב  -בוטושאן ,תקצ"ג

252. Handwriting and Signature of Rabbi Yosef
of Berditchev, Grandson of Rabbi Levi Yitzchak
of Berditchev – Botoshan, 1833

בבוטושאן ,עם שלוש שורות בכתב-ידו וחתימתו של רבי יוסף

Piece of paper from the Pinkas of the Poalei Tzedek
– Shoemakers' society in Botoshan, with three lines
handwritten and signed by R. Yosef son of R. Meir
of Berditchev (grandson of Rabbi Levi Yitzchak of
Berditchev, the Kedushat Levi). Botoshan (Botoșani),
1833.
The piece of paper was cut out of the Pinkas of the
Poalei Tzedek – Shoemakers' society in Botoshan.
One side of the paper is dated Thursday, 3rd
day of Chol HaMoed Pesach 1832, Botoshan, and
contains an inscription concerning the institution
of practices and regulations by members of the
society (interrupted after two lines).
The verso contains a recommendation by R. Yosef
of Berditchev in support of the society's regulations.
Dated Tuesday, Erev Rosh Chodesh Av 1833, with
his signature.
R. Yosef Yisrael of Berditchev was the son of R. Meir
of Berditchev, author of Keter Torah, son of R. Levi
Yitzchak of Berditchev, the Kedushat Levi. R. Yosef
of Berditchev first printed in 1816 in one volume the
two parts of the book Kedushat Levi – on the Torah
portions and the festivals. The Ohev Yisrael of Apta,
in his approbation to this edition, refers to R. Yosef
with many titles of honor.
[1] leaf. 21.5 X 5.5 cm. Good condition. Stains.

פיסת נייר ,קטע מדף של פנקס חבורת "פועלי צדק – סנדלרים"
ב"ר מאיר מברדיטשוב (נכד הגה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעל
"קדושת לוי") .בוטושאן ,תקצ"ג [.]1833
פיסת הנייר נגזרה מפנקס של "פועלי צדק – סנדלרים" בעיר
בוטושאן .בצדה האחד מופיעה כותרת" :יום ה' ג' של חה"מ
של פסח התקצ"ב לפ"ק פ' ק' באטשאן" ,ואחריה קטע העוסק
ב"כמה אנשים מהחבורה פועלי צדק סנדלרים ...שרוצים לגשת
אל הקודש לעשות להם מנהגים טובים ותקנות טובות( "...קטע זה
נקטע לאחר שתי שורות).
בצדה השני של פיסת הנייר רישום המלצה בכתב-ידו של רבי
יוסף מברדיטשוב" :הנה ראה ראיתי כמה מעלות טובות בתקנות
החבורה הזאת והוטב מאד בעיני ,לכן הנני נותן תוקף עוז על
דבר זה ,ובאתי עה"ח יום ג' ער"ח מנחם תקצ"ג ,הק' יוסף ישראל
בהרב מוהר"מ זצלה"ה מברדיטשוב".
רבי יוסף ישראל מברדיטשוב היה בנו של הגה"ק רבי מאיר
מברדיטשוב ,בעל "כתר תורה" ,בנו של הגה"ק ,סנגורן של
ישראל ,רבי לוי יצחק מברדיטשוב ,בעל "קדושת לוי" .רבי יוסף
מברדיטשוב הדפיס לראשונה בשנת תקע"ו בכרך אחד את שני
חלקי הספר "קדושת לוי" – על התורה ועל המועדים .ה"אוהב
ישראל" מאפטא כותב בהסכמתו למהדורה זו על רבי יוסף..." :
כבוד ידידי הרב המופלג החריף השנון החכם השלם מו"ה יוסף
נ"י בהרב החריף חסידא ופרישא בוצינא קדישא המנוח מו"ה
מאיר ז"ל ,בן לאותו צדיק."...
[ ]1דף 21.5 X 5.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים.

פתיחה$500 :

Opening price: $500
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הטרדות ...הק' מנחם מענדל פאנעט."...
הגאון הקדוש רבי מנחם מנדל פנט אב"ד דעעש (תקע"ח-תרמ"ה),
בנו של האדמו"ר בעל "מראה יחזקאל" (תלמיד רבי מנדיל
מרימנוב ,שכיהן כאב"ד קארלסבורג ומדינת זיבנבירגן) .למד בשנת
תקצ"ז אצל ה"חתם סופר" ,והוא היה הבחור היחידי בכל ישיבת
פרשבורג שלבש בשבת מלבושי-משי חסידיים .רבו ה"חתם סופר"
קירבו בחביבות רבה והיה מטייל עמו בכל ערב שבת ומשוחח עמו
בלמוד [החתם סופר נהג לכנותו בכינוי החיבה "דער גאלדענער
מאנדעל"] .בזמן לימודיו אצל ה"חתם סופר" זכה ל"גילוי אליהו"
ונתן לו "שלום" כשהופיע בבית-המדרש בדמות עני .משנת תר"ב
כיהן כאב"ד ארישאר ומשנת תרי"ח אב"ד דעעש .משנת תרט"ו
בערך שימש כרב הראשי של מדינת זיבנבירגן (טרנסילבניה).
מחבר ספר "מעגלי צדק" על התורה וסדרת ספרי השו"ת "אבני
צדק"" ,שערי צדק" ו"משפט צדק".
מקבל המכתב הוא כנראה הגאון רבי יחזקאל ויינברגר אב"ד
מארוש-אויוואר ,מתלמידיו של הגאון רבי יהודה אסאד .התכתב
רבות עם הרב מדעעש בהלכה ,ראה שו"ת שערי צדק (חלק
או"ח ,סימן סד; חלק יו"ד ,סימן קיז)[ .בעירו מארוש-אויוואר
כיהנו לימים ברבנות ,האדמו"רים רבי יחזקאל פנט בעל ה"כנסת
יחזקאל" ובנו רבי יעקב אלימלך פנט ,לפני שעברו לכהן ברבנות
ואדמו"רות דעעש] .עלה לירושלים בתחילת שנות התר"ן בקירוב,
וכיהן במשך עשרות שנים כממונה כולל "אהבת ציון – זיבנבירגן"
בירושלים (ראה אודותיו במאמרו של רמ"ז קינסטליכר ,צפונות,
ו ,עמ' ק-קא; ובמאמרו של רב"צ גרינפלד ,עלי זכרון ,גליון ,45
עמ' לד-מא).
[ ]1דף 15.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .בלאי וקמטים .סימני
קיפול וקרעים.

פתיחה$2000 :

254. Letter from Rebbe Yechezkel Paneth,
the Knesset Yechezkel of Deyzh – Deyzh,
1903
Letter handwritten and signed by Rebbe
Yechezkel Paneth Rabbi of Deyzh. Deyzh (Dej),
[Iyar] 1903.
Recommendation to provide financial assistance
for the wedding expenses of a groom, who had
served as the attendant of his father Rebbe Moshe
of Deyzh. The letter also mentions his uncle R.
Yechezkel Weinberger (rabbi of Marosújvár, see
previous item).
Rebbe Yechezkel Paneth, author of Knesset
Yechezkel (1870-1930), leading Hungarian
Tzaddik in his times. Son and successor of Rebbe
Moshe Paneth of Deyzh, grandson of Rebbe
Menachem Mendel Paneth Rabbi of Deyzh.
The letter was published in Knesset Yechezkel
and other places.
[1] leaf, official stationery. 22.5 cm. Fair condition.
Stains. Folding marks, tears and wear. Dark tape
repairs.
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Opening price: $500
254

 תרס"ג, דעעש- " מכתב האדמו"ר רבי יחזקאל פנט מדעעש בעל "כנסת יחזקאל.254
 כיהן. ונכד האדמו"ר רבי מנחם מנדל פנט אב"ד דעעש,דעעש

ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי "יחזקאל-מכתב בכתב

 ובשנת תרס"ג עלה,אויוואר-ברבנות באהרישאר ובמארוש

.]1903[  [אייר] תרס"ג, דעעש.פאנעט" אב"ד דעעש

 המכתב שלפנינו הוא מהתקופה.על כסא אבותיו בדעעש

מכתב המלצה לבוא לעזרת הבחור החתן שמואל בנימין

הראשונה בה עלה רבי יחזקאל והתמנה לרב ולאדמו"ר בעיר

, מנאמני ביתו של אביו האדמו"ר רבי משה מדעעש,][פורקוש

 עסק רבות בענייני ארץ ישראל ועמד יחד עם אחיו.דעעש

 העומד,""שהיה משרת באמונה את כ"ק אדאמו"ר הק' זי"ע

ת"ש) בנשיאות כולל-האדמו"ר רבי יצחק יחיאל פנט (תרכ"ג

לנסוע לארץ ישראל ולהתחתן עם נכדת הגאון רבי יצחק

."אהבת ציון" לאנשי זיבנבירגן בירושלים

אחלה פני אוהבי וידידי ואנ"ש..." :באהם – הדיין מקראלי

מכתב זה נדפס – בהעתקה משובשת – בספר כנסת יחזקאל

 כי היה חביב אצל, לקרבו ולסעדו ולתמכו,של אאמו"ר זצ"ל

 לאחר.) עמ' יא, מכתב ו,(במהדורתו החדשה – אגרות קודש

 במכתב מוזכר גם דודו."...אאמו"ר זצ"ל ושרת אותו באמונה

מכן נדפס בנוסח מתוקן (בתוספת צילום) בקובץ נחלת צבי

 ממונה כולל,אויוואר-רבי יחזקאל ויינברגר [הרב ממארוש

,)ו- עמ' ה,43  עמ' קיז) ובקובץ "עלי זכרון" (גלין,(גליון טז

"אהבת ציון – זיבנבירגן" בירושלים – ראה אודותיו בפריט

.ראה שם את הרקע למכתב זה

. הנוסע עמו יחד לירושלים,]הקודם

. כתמים. מצב בינוני. ס"מ22.5 . נייר מכתבים רשמי.] דף1[

,תר"צ-האדמו"ר רבי יחזקאל פנט בעל "כנסת יחזקאל" (תר"ל

. הדבקות נייר דבק כהה. קרעים ובלאי,סימני קיפול

 מגדולי צדיקי הונגריה,)קעה- עמ' קעד,' ב,אנצ' לחסידות

$500 :פתיחה

 בנו וממלא מקומו של האדמו"ר רבי משה פנט אב"ד.בדורו

חסידות – מכתבים וכתבי יד
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253. Letter from the First Rebbe of Deyzh, Rebbe
Menachem Mendel Paneth, Disciple of the Chatam
Sofer
Letter (6 lines) handwritten and signed by Rebbe Menachem
Mendel Paneth. Deyzh (Dej), Wednesday Parashat Vayigash
(year not indicated).
The letter is addressed to R. Yechezkel (presumably R.
Yechezkel Weinberger Rabbi of Marosújvár, see below), and
relates to the Torah thoughts the latter sent him.
R. Menachem Mendel Paneth Rabbi of Deyzh (1818-1885),
son of the Mareh Yechezkel. Studied under the Chatam
Sofer, who cherished him greatly. Served as rabbi of Urișor
and Deyzh, and later as chief rabbi of Transylvania.
The recipient of the letter is presumably R. Yechezkel
Weinberger Rabbi of Marosújvár (Ocna Mureș), disciple
of R. Yehuda Aszód. Exchanged extensive halachic
correspondence with the rebbe of Deyzh.
[1] leaf. 15.5 cm. Good-fair condition. Stains. Wear and
creases. Folding marks and tears.
Opening price: $2000

 .255מכתב האדמו"ר הראשון מבאבוב רבי שלמה הלברשטאם  -באבוב ,תרס"ה  -ברכת "שנה טובה
ומבורכת" וברכות לעשירות ובריאות שלימה
מכתב בחתימת ידו של האדמו"ר רבי "שלמה הלברשטאם" .באבוב ,תשרי תרס"ה [.]1904
נשלח אל הנגיד החסיד רבי ישעיה משה גרוס ,בברכות חמות מלבו הטהור והקדוש של האדמו"ר..." :והנני מברכו
השי"ת ירום קרנו בעושר וכבוד ,ויעזור לו שיראה ברכה מרובה בעסקיו ובכל אשר יפנה ...ויראו רק נחת מכל יו"ח שי'
[יוצאי חלציו שיחיו] ויתמיד בבריאות השלימות עם כל ב"ב [בני ביתו] ,וישמע בביתו אך טוב סלה בכל עניניו".
בחתימת המכתב ברכות לשנה טובה" :הדו"ש בלונ"ח [הדורש שלומו בלב ונפש חפיצה] ומברכו בגמ"ט [גמר טוב] בשנה
טובה ומבורכת בכ"ט [בכל טוב] הק' שלמה הלברשטאם".
האדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם (הראשון) מבאבוב (תר"ז-תרס"ו) ,בן-בנו של בעל האדמו"ר בעל "דברי חיים" מצאנז,
ובן-בתו של האדמו"ר רבי אליעזר הורביץ מדזיקוב-רופשיץ .נתייתם בילדותו מאביו רבי מאיר נתן הלברשטאם ,וגדל
והתחנך אצל שני סביו הגדולים .לאחר נישואיו עם בתו של האדמו"ר רבי יהושע מקאמינקא ,נתמנה בשנת תרכ"ד לרבה
של בוקוביסק (בהיותו בן  ,)17משם עבר לכהן ברבנות אושפיצין (אושוויץ) ,ובשנת תרל"ה היה מהנכדים שנשלחו ע"י
הסבא הגדול להוציא את ספרו שו"ת דברי חיים .בשנת תרל"ח עבר לכהן ברבנות העיר ווישניצא .בערך בשנת תר"מ
ייסד ישיבה בווישניצא והיה מרצה בה שיעורים דבר יום ביומו לפני מאות תלמידים .ישיבה זו הייתה הישיבה הראשונה
שנפתחה בגליציה .מישיבתו יצאו מאות רבנים ודיינים חשובים בגליציה .בשנת תרנ"ב עבר לכהן ברבנות העיר באבוב,
שעל שמה נתפרסם .היה אדמו"ר לאלפי חסידים .עסק בפרט בקירוב בני נוער לדרכי החסידות ,ובעקבות כך הפכה
חסידות באבוב למרכז גדול של אלפי חסידים צעירים ,ששינו את עולם היהדות בגליציה בהפצת תורה וחסידות .בעירו
באבוב הקים ישיבה גדולה ,שהיו לה עשרות סניפי משנה בערי הסביבה .רבי שלמה היה ממנהיגי היהדות החרדית
בגליציה והצטרף לארגון "מחזיקי הדת" (בניגוד לשאר אדמו"רי בית צאנז שלא תמכו בהצטרפות לארגון זה) .כתב
תשובות רבות בהלכה .בנו האדמו"ר רבי בן ציון הכין להדפסה ספר מכתבי אביו לפני מלחמת העולם הראשונה ,אך
אלו אבדו במהלך המלחמה .בנו האדמו"ר רבי בן ציון הלברשטאם הי"ד בעל "קדושת ציון" הוא אביו של האדמו"ר רבי
שלמה הלברשטאם (השני) ,האדמו"ר מבאבוב-ארה"ב שהקים את ממלכת החסידות הגדולה של חסידי באבוב בארה"ב.
סבו ה"דברי חיים" אהבו וחשיבו מאד .במכתב הלכתי משנת תרל"א הוא מכנהו" :נכדי הרב החריף המפורסם ,שלשלת
היוחסין ,החסיד ,גדול בתורה ...מו"ה שלמה" (שו"ת דברי חיים ,יורה דעה ,סימן ל"ב) .באותה תשובה מבקש ממנו הסב
הגדול" :והתפלל נא בעדי כי חלוש אני מאוד ,יעזור לו ד' באריכות ימים ושנים ...דורש שלום תורתך ומצפה לראותך
בשלום".
[ ]1דף .כ 21.5-ס"מ .נייר דק וחומצי .מצב בינוני .כתמים ובלאי .סימני קיפול וקמטים .מודבק על גבי נייר לשימור.

פתיחה$8000 :

– 255. Letter from the First Rebbe of Bobov, Rabbi Shlomo Halberstam – Bobov, 1904
Blessings for a "Good and Blessed Year" and Blessings for Prosperity and Good Health
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Letter signed by Rebbe Shlomo Halberstam. Bobov (Bobowa), Tishrei 1904.
Addressed to the philanthropist R. Yeshaya Moshe Gross, with heartfelt blessings from the Rebbe
for increased wealth and honor, blessing in all his endeavors, satisfaction from all his descendants
and good health.
The letter concludes with blessings for the New Year, and is signed "Shlomo Halberstam".
R. Shlomo Halberstam, first Rebbe of Bobov (1847-1905) was the grandson of the Divrei Chaim,
rebbe of Sanz. He served as rebbe to thousands of Chassidim, developing Bobov into a large center
of thousands of young Chassidim, who transformed Galician Jewry by disseminating Torah and
Chassidism. Leader of Orthodox Jewry in Galicia and member of the Machzikei HaDat organization.
[1] leaf. Approx. 21.5 cm. Thin, acidic paper. Fair condition. Stains and wear. Folding marks and
creases. Mounted on paper for preservation.
Opening price: $8000
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 .256מכתב מהאדמו"ר רבי חנוך הניך הכהן מאלכסנדר  -ווארשא ,שנות התר"כ בקירוב
מכתב ( 5שורות ארוכות) בכתב-יד-קדשו וחתימתו של הגאון הקדוש האדמו"ר רבי חנוך הניך הכהן
מאלכסנדר[ .ווארשא ,שנות התר"כ בקירוב].
נשלח ללודז' אל בנו רבי יחיאל אפרים פישל הכהן .במכתבו הוא מזכיר אגרת המצורפת עבור רבי ישראל
מאיר הכהן מביאלה (חתן האדמו"ר מגור בעל חידושי הרי"מ) לרגל חתונת בנו עם בת הגביר רבי יעקב
קרוהל..." :את האגרת הלוטה פה תשגר למו"ה ישראל מאיר הכהן נ"י מבייאלע חתן רבינו הגדול והקדוש
[מק"ק] גור ,כי קרא אותי על ראש שמחתו בחתונת בנו שיחי'."...
מעבר לדף מופיעים כתובת בעיר לודז' וחותמות דואר ,עם רישום בכתב-יד קדשו של רבי חנוך הניך" :נא
למסור האגרת הזה ליד בני המופ'[לג] הנגיד מו"ה יחיאל אפרים פישל הכהן נ"י ממאלויץ".
האדמו"ר רבי חנוך הניך הכהן לוין מאלכסנדר (תקנ"ח-תר"ל) ,מגדולי תלמידי רבי שמחה בונים מפשיסחא,
ורבו "היהודי הקדוש" מפשיסחא .כיהן ברבנות קרוב ל 40-שנה .בתחילה כיהן כרב באלכסנדר ובנאווי-
דוואהר ,ומשנת תרי"ט כיהן כרב בפרושניץ (בשנת תרכ"ה עזב את הרבנות ,וחזר לעיר אלכסנדר) .מצאצאי
רבי שמואל שאטין הכהן מפרנקפורט (המהרשש"ך – שהיה גם סבו של בעל ה"חתם סופר") .לאחר שתמך
ב"מרד הפולני" בשנת תקצ"א ( )1830נאלץ להחליף את שם משפחתו "שאטין" לשם "לוין" .נודע מנעוריו
בגאונותו ובחריפותו הרבה בנוסח פשיסחא-קוצק .כל מעשיו היו בהסתר ובחכמה נפלאה .אמרותיו היו
חריפות ומתובלות בהומור חד ,ואף במילתא דבדיחותא שלו נסתתרו עניינים נעלים וטמירים .בפיו היתה
שגורה אמרתו של רבו ר' בונים מפשיסחא :כל מצוות ה"לא תעשה" שבתורה נכללים אצלנו ב"לאו" אחד
– "אל תהי שוטה!!" [והיה אומר זאת בשפה הפולנית" :ניע באנדזש גלאפי!"] ,וכל ה"מצוות עשה" שבתורה
נכללים אצלנו ב"עשה" אחד – "תהיה חכם!" [בפולנית" :באנדזש מאנדרי!"].
עוד בהיותו אברך צעיר לימים הכתירו רבו "היהודי הקדוש" לאדמו"ר ,כשהסיר מעל ראשו את כובע ה"ספודיק"
שלו ,וחבשו לראש תלמידו הצעיר רבי הניך באמרו" :נאה ספודיק זה לראשך ."...כשנה לאחר פטירת רבי בונים
מפשיסחא ,קיבל על עצמו ר' הניך את מרות רעו האדמו"ר רבי מנדלי מקוצק .גם לאחר פטירת "השרף" מקוצק,
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קיבל עליו ר' הניך את מרות רעו הצעיר ממנו רבי יצחק מאיר אלטר מגור ,בעל "חידושי הרי"מ" ,ורק לאחר
פטירתו בשנת תרכ"ו ( )1866נאות רבי הניך הישיש לקבל עליו את עול האדמו"רות ולהנהיג את עדת חסידי
קוצק וגור .תלמידיו ובני משפחתו כותבים עליו כי ראו אצלו בעיניהם גילויי רוח הקודש ,מופתים ומעשי פלא.
אחיינו מעיד עליו כי היה אצלו בעת שהגיעו אליו נשמות מהעולם העליון ,כדי לזכות בתיקון .סיפורים אלו
לוקטו במהדורה החדשה של ספרו "חשבה לטובה וליקוטים" (הוצאת מוסד הרי"מ לוין ,ירושלים ,תש"ן).
במבוא למהדורה החדשה הנ"ל מופיע תיאור נאה על הדרך בחסידות אותה הנחיל ר' הניך לדורות אשר
תרמה לעיצוב דמותה של חסידות גור" :אלכסנדר של הרבי רבי העניך היתה חבויה וסתומה במשך כשבעים
שנה בהן התענפה והסתלסלה החסידות הפשיסחאית לשבעים פנים .עשרות בשנים עמד כתלמיד לפני
חבריו ,קיבל עליו מרותם ונהנה במסתורי הנפש מהתעלות והתרוממות פשיסחאית ,עד שכתר ההנהגה הוטל
עליו ...הרבי רבי העניך מאלכסנדר איחד בהנהגתו את כל המעיינות אשר יצאו מפשיסחה .בחכמה נדירה
ובלתי מצויה מיזג לחטיבה אחת עדת חסידים מסולאים עובדי ה' דורשי אמת ,ויחדיו עלו ונתעלו במעלותיה
של תורה ועבודת השי"ת .הוא כינס את פשיסחה וקוצק וגור ,את המיוחד שבכולן ,את המאור שבהיכליהן
לפונדק אחד של תורה ,חסידות ,חריפות ,קדושה ומסירות נפש".
מרבותיו של האדמו"ר מגור בעל "שפת אמת" (נכד ה"חידושי הרי"מ") ,שהוכתר על ידו כממלא מקומו .צאצאיו
היו מהיושבים ראשונה במלכות בית גור ,ונכדו רבי חנוך צבי הכהן לוין אב"ד בנדין היה חתנו של ה"שפת
אמת" .תלמידיו היו מגדולי גאוני ואדמו"רי פולין ,בהם :רבי זאב נחום מביאלה ובנו האדמו"ר רבי אברהם
מסוכוטשוב בעל "אבני נזר"; האדמו"ר רבי אברהם מפוריסוב; רבי פנחס מנחם יוסטמן אב"ד פילץ; רבי יואב
יהושע מקינצק בעל "חלקת יואב"; רבי יצחק פייגנבוים מוורשא ,ועוד .תורתו נדפסה בספר "חשבה לטובה".
[ ]1דף 15 X 21 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .בלאי וסימני קיפול.
מכתב זה וצילומו נדפסו בספר "מכתבים ואגרות קודש" ,ניו יורק ,תשס"ג ,עמ' ( 38-39כנראה נעתק עפ"י
צילום ,שכן מופיע שם צילום שונה של צדו האחורי של הדף ,שהגיע ממכתב אחר .ראה חומר מצורף).

פתיחה$700 :

256b

חסידות – מכתבים וכתבי יד
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256. Letter by Rebbe Chanoch Henich HaKohen of Alexander – Warsaw,
Ca. 1860s
Letter (5 long lines) handwritten and signed by Rebbe Chanoch Henich HaKohen
of Alexander. [Warsaw, ca. 1860s].
Sent to Lodz to his son R. Yechiel Efraim Fishel HaKohen. He mentions that he
has enclosed a letter intended for R. Yisrael Meir HaKohen of Biala (son-in-law
of the Chiddushei HaRim of Ger), on the occasion of his son's wedding with the
daughter of the wealthy R. Yaakov Krohl.
The address in Lodz and postmarks appear on the verso, with the following
…inscription handwritten by R. Chanoch Henich: "Please give this letter to my son
R. Yechiel Efraim Fishel HaKohen of Mielec".
Rebbe Chanoch Henich HaKohen Levin of Alexander (1798-1870), leading disciple
of R. Simcha Bunim of Peshischa and of the Yehudi HaKadosh of Peshischa. He
held a rabbinic position for close to 40 years.
While still a young man, his teacher the Yehudi HaKadosh appointed him rebbe,
yet he preferred to subject himself to the authority of his colleagues, Rebbe Mendel
of Kotsk and later Rebbe Yitzchak Meir Alter of Ger. Only after the passing of the
Chiddushei HaRim in 1866 did the elderly R. Henich agree to serve as rebbe and
lead the Chassidic courts of Kotzk and Ger.
[1] leaf. 15 X 21 cm. Good-fair condition. Stains. Wear and folding marks.
Opening price: $700
 .257מכתב מעניין מהאדמו"ר רבי דוד מקוצק  -תרכ"ג " -ימחול להגיד לו שהוא
עיקש גדול"
מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי דוד מורגנשטרן מקוצק ,החותם "דוד בהרב זללה"ה
מארגענשטערין" .קוצק ,תרכ"ג [.]1863
נכתב אל אחד מחסידיו בשם ר' יצחק ,שנשלח על ידו לפשר בעסקי ממונות משפחתיים ובהתחייבויות
כספיות הקשורות לנישואין .האדמו"ר מייעץ בפרוטרוט על כל העניינים ,כיצד לפתור את כל הבעיות
שהתגלעו בין בני אותה משפחה..." :אשר רוצה ליתן לאחיו הקטן רק שני מאות ר"ט [=רייכסטלר] ולא
שני מאות רו"כ [=רובל כסף] ,ימחול להגיד לו שהוא עיקש גדול לעמוד על זה ,ובפרט שהוא בשביל
אחיו הקטן ."...בהמשך המכתב הוא כותב" :ואודות האלמנה .גם לפי דעתי שלא יכביד עליה לשלם
לו ...כי להיות עמה שותף בשענק [=בית מזיגה] ...הלא כעת הוא בלתי אפשרי ,ולמה לעשות לה ע"נ
[=עגמת נפש] בחנם ולריב עמה ,מוטב שיהיה בטוב ולפשר ...יראה כמע"ת לפשר ביניהם כראוי."...
הגאון הקדוש רבי דוד מורגנשטרן – האדמו"ר השני מקוצק (תקס"ט-תרל"ג) ,בנו הבכור של רבי מנדלי
"השרף" מקוצק וממלא מקומו באדמו"רות .תלמיד רבי בונים מפשיסחא .נודע בגאונותו ובקדושתו
הרבה .לאחר פטירת אביו בשנת תרי"ט הלכו רוב החסידים אחרי ה"חידושי הרי"מ" מגור ,אולם חלק
נכבד מחריפי הקוצקאים נטו אחרי ֵרעֹו הטוב רבי דוד ,שהיה ביטוי נאמן לתורת אביו "השרף" מקוצק.
אמרותיו היו חריפות וקצרות ,יורדות לעומקה של נפש ,ומביאות את השומע לתביעה עצמית להגיע
למעלת השלימות מתוך הכרה עמוקה.
[ ]1דף 21 .ס"מ .מצב בינוני .קמטים וקרעים .כתמים ובלאי רב .מודבק על דף מחברת פשוט ,לשימור.

פתיחה$2500 :
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257. Interesting Letter from Rebbe David of Kotsk – 1863 – "Tell Him That
"He is Very Stubborn
Letter handwritten and signed by Rebbe David Morgenstern of Kotsk: "David son
of the rabbi Morgenstern". Kotsk (Kock), 1863.
Addressed to R. Yitzchak, one of his Chassidim, to whom he had delegated the
task of mediating between family members in a familial monetary matter. The
rebbe offers detailed advice on every issue, how to resolve all the problems that
arose between the members of that family: "…and regarding the fact that he wishes
to give his youngest brother only… tell him that he is very stubborn to insist on
this, especially since this is for his youngest brother…".
R. David Morgenstern – second rebbe of the Kotsk dynasty (1809-1873), eldest son
of R. Mendel – the "Saraf" of Kotsk, and his successor as rebbe. He was renowned
for his brilliance and great holiness.
[1] leaf. 21 cm. Fair condition. Creases and tears. Stains and extensive wear.
Mounted on a notebook leaf for preservation.
Opening price: $2500
 .258חמישה מכתבים מאת רבי יעקב מאיר בידרמן ,גיסו וחותנו של האדמו"ר מגור
בעל ה"אמרי אמת"  -עניני "כולל פולין"
חמישה מכתבים מאת הגאון החסיד רבי יעקב מאיר בידרמן מווארשא ,נשיא הנהלת "קופת רמבעה"נ
כולל פולין" בפולין .ווארשא ואוטבוצק ,תרצ"א-תרצ"ד [.]1931-1934
· מכתב בכתב-ידו וחתימתו ,שנשלח לטורונטו אל הגאון רבי יהודה ליב גרויבארט ,בענייני מגביות
וחלוקת קופות בקנדה – "כאשר הכנסת הקופה שבמדינתנו אינה מספיקה אפילו לחצי פרנסתם".
ווארשא .ניסן תרצ"א.
· מכתב פולמוסי מעניין בכתב-ידו וחתימתו ,שנשלח אל מנהלי "כולל פולין" ,אודות חילוקי הדעות
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נגד הנהלת הכולל ,והוראות פעולה בעניינים שונים .בתוך הדברים הוא כותב" :מאד נפלאתי על
הרה"ג רצ"פ פראנק נ"י אשר נמשך אחרי מתנגדינו ...כעת ראיתי הקול קורא מהתאחדות החדשה,
אשר בטח זאת היא הוצאות שלנו ...ולמה לנו ליתן לו פתחון פה להיות לעזר לבעלי המחלוקת".

הגאון החסיד רבי יעקב מאיר בידרמן (תר"ל-נספה בשואה תש"א) ,גאון מופלג ,חתנו ועורך ספריו של

ר' יעקב מאיר מתייחס גם לנושא שנדון באותו זמן ,האם לצרף את יוצאי פולין בבני ברק למקבלי

האדמו"ר מגור בעל "שפת אמת" .כיהן כדיין וכחבר ועד הרבנים בעיר וורשא .חותנו בזיווג שני של גיסו

התמיכה מה"כולל" ,והוא מזכיר בהקשר זה בקשה ששלח הרב קוק אל "כ"ק גו"ח מרן שליט"א"

האדמו"ר מגור בעל "אמרי אמת" (מזיווג זה נולד האדמו"ר רבי פנחס מנחם) ,וחותנו בזיווג ראשון של

[האדמו"ר מגור ,שהיה גיסו וחתנו] .כמו כן הוא מזכיר את דרישות "הרב מבני ברק ,אשר נוגש אותי

האדמו"ר בעל "בית ישראל" .רבי יעקב מאיר היה מהיושבים ראשונה במלכות בית גור ,ועמד בנשיאות

בתחבולות שונות להקציב לו פרס מיוחד בתור רב לבני הכולל" .ווארשא ,אייר תרצ"ב.

"קופת רמבעה"נ" [רבי מאיר בעל הנס] בפולין .הוא וגיסו רבי מנדל מפביאניץ היו מעורבים בהשכנת שלום

· מכתב בכתב-ידו וחתימתו ,שנשלח לירושלים אל רבי אברהם פיש ורבי יעקב העניך סנקביץ .הוראות

ובמשא ובמתן עם כל הצדדים בהנהלת הכולל ,והדברים נגעו בעקיפין גם לחילוקי דעות אחרים שהיו

שונות בענייני ה"כולל" והשכנת השלום בהנהלת הכולל בירושלים .אוטבוצק ,אב תרצ"ד.

בין החצרות החסידיות בפולין :גור ואלכסנדר ,פוריסוב ,אמשינוב וחסידויות אחרות .במכתבים שלפנינו

· מכתב נשיאות הכולל ,אל רבי אברהם פיש מזכיר הכולל בירושלים .בחתימות ידם של הרבנים

מתגלים פרטים הקשורים לאותן פרשיות עלומות ,ועל מעורבותם של אישים שונים בפרשיות אלו.

חברי הנשיאות" :יעקב מאיר בההגר"ב ז"ל בידערמאן"" ,יחזקאל שפיגעלגלאס" ו"נתן פנחס ערליך".

חמישה מכתבים ,שלושה מהם על נייר מכתבים רשמי .גודל ומצב משתנים .בלאי ונקבי תיוק ,עם פגיעות

ווארשא ,ניסן תרצ"ב.

קלות בטקסט.

· מכתב נשיאות הכולל ,אל רבי אברהם פיש – מזכיר הכולל בירושלים ,בחתימת ידו של נשיא הכולל

פתיחה$500 :

רבי "יעקב מאיר בההגר"ב ז"ל בידערמאן" .ווארשא ,אייר תרצ"ד.

חסידות – מכתבים וכתבי יד
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, מכתב "שנה טובה" מהגה"ק רבי יחזקאל הלוי הלשטוק.259
 תרע"ג,' אינובלודז- האדמו"ר השני מאוסטרובצה
,ידו וחתימתו של הגאון הקדוש רבי יחזקאל הלוי הלשטוק-מכתב בכתב
 אלול," "אינאוואלאדז.) פולין,Inowłódz( 'בתקופת כהונתו כרב באינובלודז
.]1913[ תרע"ג

258. Five Letters from Rabbi Yaakov Meir
Biederman, Brother-in-Law and Father-in-Law
of the Imrei Emet, Rebbe of Ger – Regarding
Kollel Polin

Letter handwritten and signed by Rebbe Yechezkel HaLevi Halstock, during his tenure as rabbi of Inowłódz
(Poland). Inowłódz, Elul 1913.
Addressed to one of his disciples, the rebbe confirms the reception of his letter containing Torah thoughts, and
promises to study it and write him a longer response in the future. The letter concludes with blessings for the
new year, and is signed "Yechezkel HaLevi, rabbi of this community, son of the rebbe".
R. Yechezkel HaLevi Halstock, second Ostrovtza Rebbe (1887-1942, perished in the Holocaust), was the son of
Rebbe Meir Yechiel HaLevi Rabbi of Ostrovtza ("the tzaddik who fasted for 40 years"). An outstanding Torah
scholar and holy man. He served as rabbi of Inowłódz, Nasielsk and later as rebbe and rabbi of Ostrovtza. He
founded the Beit Meir network of yeshivot, where many students studied following the special study method
of the Ostrovtza rebbes – sharpness and erudition in all areas of Torah study. He and all his descendants (seven
sons, daughters-in-law and grandchildren) were murdered in the Holocaust.
Postcard. 14 cm. Good-fair condition. Stains and creases. Postmarks.

Five letters from R. Yaakov Meir Biederman of
Warsaw, president of the administration of "Kupat
Rabbi Meir Baal HaNes, Kollel Polin" in Poland.
Warsaw and Otwock, 1931-1934.
Letter in his handwriting and with his signature,
addressed to R. Yehuda Leib Graubart, regarding
fundraising and distribution of charity boxes in
Canada. Warsaw, Nisan 1931.
Interesting polemic letter in his handwriting and
with his signature, addressed to the directors of
Kollel Polin, regarding a controversy against the
Kollel administration, and directives on various
matters. Warsaw, Iyar 1932.
Letter in his handwriting and with his signature,
addressed to R. Avraham Fish and R. Yaakov Henich
Sankevitz in Jerusalem. Various directives regarding
the Kollel, and reconciling the Kollel management in
Jerusalem. Otwock, Av 1934.
Letter from the Kollel administration, addressed to
R. Avraham Fish secretary of the Kollel in Jerusalem.
Signed by the members of the board: "Yaakov Meir
son of R. B. Biederman"; "Yechezkel Spiegelglass"
and "Natan Pinchas Ehrlich". Warsaw, Nisan 1932.
Letter from the Kollel board of directors, addressed to
R. Avraham Fish – secretary of the Kollel in Jerusalem,
signed by the president of the Kollel, R. "Yaakov Meir
son of R. B. Biederman". Warsaw, Iyar 1934.
R. Yaakov Meir Biederman (1870-1941, perished in the
Holocaust), outstanding Torah scholar, son-in-law of
the Sefat Emet of Ger, father-in-law of his brother-inlaw the Imrei Emet of Ger and father-in-law of the Beit
Yisrael. He served as dayan and was on the board of
rabbis of the Warsaw community. Administrator of
the Rabbi Meir Baal HaNes fund in Poland.
Five letters, three of them on official stationery. Size
and condition vary. Wear and filing holes, slightly
affecting text.

Opening price: $700

Opening price: $500

 מפולפל, החריף ובקי... "שלום לידידי שאהבה נפשי:מכתב לאחד מתלמידיו
 "מכתבך עם חידושי: בתחילת המכתב הוא כותב לו." ה' יעקב נ"י...נחמד
 ושמחתני בקראי, נכון קיבלתי,תורתך היקרים והנעימים החביבים עלי מאד
 ואיה"ש [ואם ירצה השם] ברוב רחמיו וחסדיו אקח מועד לעיין,נעימות דבריך
."...היטב בדבריך וכשאחדש בזה ברצה"ש [ברצות השם] אכתוב אליך בארוכה
 "ועתה אברכך בברכת כוח"ט [כתיבה וחתימה:בסיום המכתב ברכת שנה טובה
." בלאאמו"ר שליט"א, יחזקאל הלוי החופ"ק...טובה] ושנה טובה
הגאון הקדוש רבי יחזקאל הלוי הלשטוק – האדמו"ר השני מאוסטרובצה
 בן האדמו"ר הגאון הקדוש רבי מאיר,)נספה בשואה י' בטבת תש"ג-(תרמ"ז
 חתן האדמו"ר.]"יחיאל הלוי אב"ד אוסטרובצה ["הצדיק שצם ארבעים שנה
 נודע בדרך לימודו, גאון מופלג ואיש קדוש.רופשיץ-רבי נפתלי ממעליץ
' בשנת תרע"א נתמנה לרב באינובלודז.הגאונית בשיטת אביו הגאון הקדוש
 בשנת תרפ"ח נתמנה. ובשנת תרפ"א עבר לכהן בנאשיילסק,ליד טומשוב
 הקים רשת ישיבות.לאדמו"ר ואב"ד אוסטרובצה על מקום אביו הקדוש
 בישיבות אלו למדו תלמידים רבים בדרך הלימוד."בית מאיר" ועמד בראשן
 בימי.המיוחדת לאדמו"רי אוסטרובצה – חריפות ובקיאות בכל חלקי התורה
, כלותיו ונכדיו) ע"י הנאצים,השואה נרצחו הוא וכל צאצאיו (שבעת בניו
 נדפסו, דרשות על התורה ועוד, שרידי חידושי תורתו על סדר קדשים.הי"ד
."בספר "קדשי יחזקאל
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. חותמות דואר. כתמים וקמטים.בינוני- מצב טוב. ס"מ14 .גלויית דואר

$700 :פתיחה

259. Letter of Good Year Wishes from Rebbe Yechezkel HaLevi Halstock, Second Rebbe of Ostrovtza
– Inowłódz, 1913

·
·
·
·
·

2021 אוגוסט
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טברסקי

260. Letter from Rebbe Yehuda Leib Twersky of
Hornosteipel – United States, 1940s

מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר מהורניסטייפול רבי "בן

Letter handwritten and signed by Rebbe Ben Tzion
Yehuda Leib Twersky of Hornosteipel (Hornostaypil).
[Chicago, United States, ca. 1940s].
In the letter, which is addressed to his sons, the Rebbe
blesses them that they be saved from any sorrow and
fear, and discusses the obtention of immigration
documents for them.
Rebbe [Ben Tzion] Yehuda Leib Twersky (Tishrei
1867-1951), son of Rebbe Mordechai Dov of
Hornosteipel and grandson of the Divrei Chaim of
Sanz. A tremendous Torah scholar and Tzaddik,
renowned for his great charitability. He succeeded
his father as rebbe of Hornosteipel. Escaped to
the United States from Belgium just before the
Nazi invasion, and established his Beit Midrash in
Chicago, where he continued his charitable activities.
[1] leaf, official stationery. 28 cm. Good condition.
Stains and some wear.

 .260מכתב האדמו"ר רבי יהודה
מהורניסטייפול  -ארה"ב ,שנות הת"ש

ליב

ציון יהודא ליב" טברסקי[ .שיקגו ,ארה"ב ,שנות הת"ש בקירוב].
המכתב נשלח אל בניו "אהוביי בניי היקרים שליט"א" .האדמו"ר
מודה להם על מכתביהם ,בהם הודיעו על שלומם הטוב ,ומברך
אותם כי השי"ת ישמור אותם מכל צער ופחד" :שוכט"ס לאהוביי
בני היקרים שליט"א ,ע"ש ב"ב [עם שאר בני ביתם] היקרים שיחי'
בטוב .אחדשה"ט .מכתבכם מין ג' חוהמ"פ וכן השני מין פ'[רשת]
תזו"מ קבלתי לנכון ת"ל [תהלה לא-ל] ששמעתי משלומכם הטוב.
יתן ד' שאזכ[ה?] לראותם בהרחבה ונחת והשי"ת ישמור אותם
מכ'[ל] צער ופחד ויהיו כלכם בבריאות השלמות".
בהמשך המכתב מדובר על השגת מסמכי הגירה לארה"ב לבני
המשפחה ,והאדמו"ר כותב כי כבר נשלח מסמך לבנו ר' חיים
ומשפחתו ,ובימים הקרובים אמור להישלח מסמך גם לבנו ר'
נחום ומשפחתו .בחתימת המכתב חוזר האדמו"ר על הברכה
להנצל מצער ופחד..." :אביכם הדוש"ת בלונ"ח ומברכם שהשי"ת
יהי' אתכם לשמור מכל מפג[ע?] וכל רע ח"ו .בן ציון יהודה ליב".
האדמו"ר רבי [בן ציון] יהודה ליב טברסקי (תשרי תרכ"ח-תשי"א),
בנו של האדמו"ר רבי מרדכי דוב מהורניסטייפול ונכדו של ה"דברי
חיים" מצאנז .בשנת תרס"ג נבחר למלא את מקום אביו (על אף

Opening price: $300

שהיה הבן השלישי של אביו) ,וניהל את החצר בהורניסטייפול
במשך אחת עשרה שנה .חתן האדמו"ר רבי יצחק יואל רבינוביץ
מקנטיקוזיבה .איש גדול בתורה וצדיק מופלג .פיזר מכספו לצדקה
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וגמל חסדים כסבו ה"דברי חיים" שלא הניח פרוטה ללון בביתו.
לאחר מלחמת העולם הראשונה נדד רבות ,עלה לארץ ישראל,

חיים (אהרן; חיימ'ל) ,עלו לארץ ישראל .רבי חיימ'ל טברסקי ,בנו

חזר לאוקראינה ,ולאחר המהפכה הקומוניסטית ברח לפולין.

הרביעי ,הקים בית מדרש קטן ברח' מלצ'ט בתל אביב הנקרא

בשנת תרצ"ז עבר לאנטוורפן .הצליח להמלט מבלגיה ארבעה

"בית יהודה" ,על שם אביו האדמו"ר זצ"ל .נפטר בתל אביב

ימים קודם כניסת הגרמנים אליה במלחמת העולם השנייה,

בחודש חשון תשט"ז .רבי נחום ,בנו השלישי ,הדפיס בשנת תשכ"ז

והיגר לארה"ב .הקים את בית מדרשו בשיקגו והמשיך במעשי

את ספר "מדור אל דור" (תל אביב ,תשכ"ז) ,בו הוא מספר על

הצדקה ,כדרכו מאז ומתמיד ,אולם הפסיק לקבל קהל ,מלבד

תולדות אביו האדמו"ר ובני המשפחה ,ומציג את אילן היוחסין.

מספר מצומצם של חסידיו הוותיקים.

[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 28 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ומעט בלאי.

ממלא מקומו הוא בנו החמישי האדמו"ר רבי יעקב ישראל

פתיחה$300 :

טברסקי (תרס"ח-תשל"ג) ,שהגיע לארה"ב כבר בשנת תרפ"ח.
בניו האחרים המוזכרים במכתב שלפנינו ,רבי (מנחם) נחום ורבי

חסידות – מכתבים וכתבי יד

231

Chabad – Manuscripts, Letters and Documents

חסידות חב"ד – כתבי יד ,מכתבים ומסמכים

261. Three Manuscript Leaves – Selections from
Rebbes of Chabad – Words of the Tzemach
Tzedek About the Be'er Mayim Chaim, and
Other Topics

 .261שלושה דפים בכתב-יד  -ליקוטים מאדמו"רי
חב"ד  -דברי ה"צמח צדק" אודות בעל "באר מים
חיים" ,ועניינים נוספים
שלשה דפים בכתב-יד ,ליקוטים מעניינים מאדמו"רי חב"ד.
[רוסיה ,המאה ה 19-בקירוב].
· דף בכתב-יד ,קטע ממאמר של אחד מאדמו"רי חב"ד ,שלא

·

נדפס ,ובו דברים מופלאים ולא ידועים בשם ה"צמח צדק" על בעל
"באר מים חיים"..." :וכמו שמצינו בצדיקים גדולים שבשבת היה
מאיר עליהם גילוים עליונים עד שהי'[ו] משתנים בעצם מהותם,
כמו שידוע על בעמ"ה ס' סדורו של שבת שבשבת הי'[ה] גבוה
בקומתו בראש יותר מבחול ,והצ"צ נ"ע [=והצמח צדק נשמתו
עדן] אמר בזה"ל [בזה הלשון] ,ווער עס האט אים גיזעה'[ן] בחול
[=מי שראה אותו בחול] ,לא הי'[ה] מכיר אותו בשבת ,מפני
שהי'[ה] משתנה בעצם מהותו( "...התייחסות בנוסח אחר של
הצמח צדק לסיפור על ה"באר מים חיים" ,ראה :הרב י' מונדשיין,

·

מגדל עז ,עמ' רמח-רמט .שם מובא כי כאשר שמע הצמח צדק
שחסידי חב"ד צוחקים על חסידי פולין שסיפרו זאת ,התבטא:
"אפשר להאמין בזה ,שהרי בעינינו ראינו שזקנינו אדמו"ר הזקן
נ"ע ביום שנתמנה לנשיאות ורבי על החסידים נתגבה קומתו
במדת ראש אחד וכן נשאר כל ימי חייו").
· דף בכתב-יד ,מתוך "ביכל" חב"די .בעמוד השני העתקת פסק
הלכה של ה"צמח צדק" בעניין ברכת שהחיינו על קריאת המגילה
ביום .בסוף ההעתקה נכתב" :הועתק מכ"י אדמו"ר (מ"מ נבג"מ)
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ממ"ש [=מנחם מנדל נשמתו בגנזי מרומים ,ממה שכתב] על סידור
שלו שנת תרכ"ה".

העתקה "מגוף אגרת של אדמו"ר הזקן נבג"מ שנת תק"ע" ,על

האדמו"ר הזקן פסק בסידורו שאין לברך "שהחיינו" בפורים על

נפוליאון ומלחמתו ברוסיה (על האותנטיות של מכתב זה קמו

קריאת המגילה ביום ,וכך נהגו בקהילות חב"ד עשרות שנים אחר

ערעורים ,ראה :אגרות קודש אדמו"ר הזקן ,מהדורת תשע"ב ,עמ'

פטירת אדמו"ר הזקן .אמנם בשנת תרכ"ה (או תרכ"ד) כתב נכדו

שצו); העתקות מפנקס ה"חברא קדישא" של ליאזנא ,בו מופיע

האדמו"ר ה"צמח צדק" כמה שורות בכתב-ידו על גבי העותק

התיעוד הראשון על האדמו"ר הזקן; מכתבו של רבי שמעון מנשה

של סידור האדמו"ר הזקן (מהדורת ז'יטומיר תרכ"ג) ,ובו הכריע

חייקין רבה האשכנזי של חברון ,נכדו של האדמו"ר האמצעי,

כאותם פוסקים הסבורים שיש לברך "שהחיינו" גם על קריאת

בעניין חשיבות ההתיישבות היהודית בחברון .בשולי ההעתקה

המגילה שביום (ראה חומר מצורף) .שורות אלו נדפסו לראשונה

נכתב" :העתקתי זה מגוף הכתב הרש"מ ...ג' אלול תרמ"ד פ"ק

ב"צמח צדק" ,חלק פסקי דינים (ווילנא תרמ"ד) ,ולאחר מכן

ליבאווי"; העתקת קטע ממכתב הגה"ק רבי גרשון מקיטוב אל גיסו

בהוצאה החדשה של שו"ת "צמח צדק" חלק אורח חיים ,סימן

הבעש"ט ,לאחר בואו לירושלים ,אודות ה"אור החיים" הקדוש;

קיד.

נוסח המצבה של האדמו"ר הזקן.

· דף בכתב-יד ,רשימות והעתקות בענינים שונים :מכתב

 3דפים .גודל ומצב משתנים.

האדמו"ר האמצעי שכתב בשנת תקפ"ז בעניין עבודה בחקלאות;

פתיחה$300 :
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Three manuscript leaves, interesting selections from
rebbes of Chabad. [Russia, ca. 19th century].
Handwritten leaf, unpublished section of a
discourse by one of the rebbes of Chabad, containing
wondrous and unknown teachings in the name of the
Tzemach Tzedek about the Be'er Mayim Chaim. The
Tzemach Tzedek explained that great Tzaddikim
would receive Divine revelations on Shabbat, which
changed them fundamentally, as is known about the
Be'er Mayim Chaim, who would grow a head taller
on Shabbat: "Whoever saw him on weekdays, did
not recognize him on Shabbat…".
Handwritten leaf from a Chabad "bichel", with a
copying of a ruling of the Tzemach Tzedek regarding
reciting the blessing of Shehecheyanu on Purim
morning. The copying concludes: "Copied from the
manuscript of Rebbe Menachem Mendel, from
what he wrote in his siddur in 1865".
The Baal HaTanya ruled in his siddur that
Shehecheyanu is not recited before the reading of the
Megillah on Purim morning, and this was practiced
in Chabad communities for decades after his
passing. However, in 1865 (or 1864), his grandson the
Tzemach Tzedek, in a note he wrote in a copy of the
siddur of the Baal HaTanya, ruled like the opinion
that Shehecheyanu is recited (see enclosed material).
Handwritten leaf, notes and copyings on various
topics: copying of a letter of the Mitteler Rebbe,
copying of a letter from the Baal HaTanya regarding
Napoleon, copyings from the Pinkas of the Chevra
Kadisha of Liozna, with the first documentation of
the Baal HaTanya, and more.
3 leaves. Size and condition vary.

·

Opening price: $300

 .262כתב-יד ("ביכל") ,מאמרי האדמו"ר רבי שלמה זלמן
שניאורסון ,בעל ה"מגן אבות" מקאפוסט  -וילקומיר,
תרל"ג
כתב-יד ["ביכל" חב"די] ,מאמרי חסידות מאת האדמו"ר רבי שלמה
זלמן שניאורסון – בעל ה"מגן אבות" מקאפוסט .וילקומיר ,בסביבות
תרל"ג [.]1873
מאמרים אלו נאמרו ונכתבו במקור על ידי האדמו"ר רבי שלמה זלמן
שניאורסון ה"מגן אבות" מקאפוסט .בהמשך נוצרו העתקות מכתב-
ידו של האדמו"ר והופצו בקרב חסידי קאפוסט.
ה"ביכל" שלפנינו כולל  17מאמרים ,שהועתקו על ידי מספר מעתיקים
ונכרכו יחד .הגהות בכתב-יד שונה במספר דפים .כל המאמרים נדפסו
בסדרת הספרים "מגן אבות" (ברדיטשוב תרס"ב).
בדף כ 1/נכתב" :מכאן עד סוף הדרוש הוא לשון כ"ק אאזמו"ר נ"ע
[ה"צמח צדק"] ...והגה[ו]תי ע"ז בשני חצאי עיגול" (הדברים נדפסו
ב"מגן אבות" כרך ה ,סה .)1/בדף סט 1/נכתב" :כל אות ג' הם דברים
כהוויתן אשר שמעתי מפ"ק אאזמו"ר נ"ע זיע"א [ה"צמח צדק"]
קיץ תרט"ז תו'[רה] ברבים ,ודבריו הקדושים צריכים ביאור קצת" (
הדברים נדפסו ב"מגן אבות" כרך ה ,כו.)1/
בסיום אחד מהמאמרים (דף צז )2/נכתב" :סליק ביום ב' בא שנת
תרל"ג פה ווילקאמיר" .רישומים רבים בדפי המגן ,בהם" :הביכעל
הזה שייך להרבני רי"מ לוריא שי' מווילקאמיר"; "שייך הביכעל הלז
לר' ישראל משה לוריא ."...בדף המגן הקדמי מופיע "לוח המפתחות".

262

האדמו"ר רבי שלמה זלמן שניאורסון מקאפוסט (תק"ץ-תר"ס) ,נכדו
ותלמידו המובהק של ה"צמח צדק" מליובאוויטש .לאחר פטירת

262. Manuscript ("Bichel"), Discourses of Rebbe Shlomo Zalman Schneersohn, the Magen Avot of
Kopust – Vilkomir, 1873

אולם כחצי שנה לאחר פטירת אביו ה"צמח צדק" ,נפטר רבי יהודה

the discourses were published in the Magen Avot
series.
Rebbe Shlomo Zalman Schneersohn (1830-1900),
grandson and close disciple of the Tzemach Tzedek
of Lubavitch. He succeeded his father R. Yehuda
Leib, the Maharil of Kopust, as rebbe of ChabadKopust.
[1], 207, [1] leaves. Lacking leaf 197. 21 cm. Good
condition. Stains and wear. Marginal tears. New
leather binding.

ה"צמח צדק" ,הכתירו רוב חסידי חב"ד לאדמו"ר עליהם את בנו
השני רבי יהודה ליב (מהרי"ל) מקאפוסט (אביו של רבי שלמה זלמן).
ליב (חשון תרכ"ז) ,ובנו רבי שלמה זלמן התמנה על מקומו לרבם
של חסידי חב"ד-קאפוסט .לאחר פטירתו נדפס חלק ממאמריו בסדרת
הספרים "מגן אבות" ,שבעה כרכים (ברדיטשוב תרס"ב).
הרבי מליובאוויטש אמר על מאמרי ה"מגן אבות" שהם "געשמאקע
מאמרים" [=מאמרים ערבים] .על הגותו המיוחדת והמעמיקה של
ה"מגן אבות" ,כתב הסופר ואיש הרוח ר' הלל צייטלין במכתב לידיד:
"איעצך להשיג את הספר 'מגן אבות' מהצדיק מקאפוסט ,וללמוד שם
בעיון בהגבהת הלב ,את המאמרים על פסוק ויכל אלוקים ...וביחוד
את הדרוש לפרשת שמיני ,שמאחד הוא מסר נורא עם שעשוע חב"די
מסתורי שקשה למצוא כמוהו .אם תקרא כל אלו המאמרים לא
בהעברה בעלמא כפי שנוהגין ,כי אם בעיון עמוק בהדרגה ובסדר,

Opening price: $300

Manuscript (Chabad "bichel"), Chassidic discourses
– delivered by Rebbe Shlomo Zalman Schneersohn
the Magen Avot of Kopust. Vilkomir (Ukmergė), ca.
1873.
These discourses were delivered and recorded by
Rebbe Shlomo Zalman Schneersohn, the Magen
Avot of Kopust, and later copied and disseminated
amongst Kopust Chassidim.
The present "bichel" comprises 17 discourses,
copied by various writers and bound together.
Glosses in another hand on several leaves. All

מובטחני שישיב לי תודה עמוקה בעד עצתי זאת" (הרב ,ליקווד
תשע"ה ,עמ' תשנג).
[ ,]1רז ]1[ ,דף .חסר דף קצז 21 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ובלאי .קרעים
בשולי דפים .כריכת עור חדשה.

פתיחה$300 :
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 .263שלושה מכתבים מאת האדמו"ר הריי"ץ
מליובאוויטש  -תש"ח-תש"ט  -ברכות לשנה טובה,
לבריאות ולרגל קישורי תנאים
שלושה מכתבים מאת רבי יוסף יצחק שניאורסון – האדמו"ר הריי"ץ
מליובאוויטש .ברוקלין ,ניו-יורק ,תש"ח-תש"ט [.]1947-1948
מודפסים במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הריי"ץ
וחתומים בחתימת יד קדשו "יוסף יצחק" (באחד מהם חתימתו
המלאה "יוסף יצחק שניאורסאהן") .שניים מהם עם תוספת
מילים בכתב ידו.
נשלחו אל העסקן והנדבן אלחנן גלזר (גלאזער) .במכתב הראשון
(מיום ח' תשרי תש"ח) מברכו הריי"ץ לרגל אירוסיו" :בזה הנני
לברכם בברכת מזל טוב עבור קשורי התנאים שלהם למזל טוב,
ותהא חתונתם בשעה טובה ומוצלחת ויסתדרו בחיים טובים
ונעימים בגשמיות וברוחניות" ,ממשיך בברכה לרגל השנה
החדשה" :הנני בזה לברכם בברכת חתימה וגמר חתימה טובה",
וחותם בחתימת ידו המלאה.
שני המכתבים הנוספים כוללים ברכות לבריאות עבור בני
משפחתו" :במענה על כתבו ...אשר תודה לאל הוטבה מצב
בריאות הילדה בת אחותו תחי' השי"ת ישלח לה רפואה והורי'
יחיו יגדלוה מתוך הרחבה" (ט"ז תמוז תש"ח); "אודות חלישות
בריאות אמה זקנתה של זוגתו תחי' השי"ת ישלח לה רפואה
בגשמיות וברוחניות" (ח' תשרי תש"ט) – ובסופם ,לצד חתימתו,
הוסיף הריי"ץ בכתב יד קדשו את המילים" :בגשמיות וברוחניות".
[ ]3דף ,נייר מכתבים רשמי 21.5 .ס"מ ו 28-ס"מ .מצב טוב .סימני
קיפול .כתמים ,קמטים ובלאי קל.

פתיחה$1800 :
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263b

263. Three Letters from Rebbe Rayatz of Lubavitch – 1947-1948 – Blessings for a Good Year, Good
Health and Engagement Wishes
Three letters from Rebbe Yosef Yitzchak Schneersohn – Rebbe Rayatz of Lubavitch. Brooklyn NY, 1947-1948.
Typewritten on the official stationery of the Rayatz, with his signature "Yosef Yitzchak" (one with his full
signature "Yosef Yitzchak Schneersohn"). Two of the letters with additions in his handwriting.
Addressed to the philanthropist Elchanan Glazer. In the first letter (dated 8th Tishrei 1947), the rebbe congratulates
him for his engagement, with blessings for the upcoming wedding and good year wishes. With the rebbe's full
signature.
The other two letters contain blessings for his family members: blessings for recovery for his niece (16th Tammuz
1948) and blessings for recovery for his wife's grandmother (8th Tishrei 1948). At the end of both letters, near his
signature, the Rayatz added in his handwriting: "In material and spiritual matters".
[3] leaves, official stationery. 21.5 cm and 28 cm. Good condition. Folding marks. Stains, creases and minor wear.
Opening price: $1800
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 .264שלושה מכתבים מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש -תש"ט-תש"י  -ברכות
לבריאות ואריכות ימים ,לפרנסה ולהריון ולידה קלים  -עם האות יו"ד בכתיבה
אשורית בחתימתו
שלושה מכתבים מאת רבי יוסף יצחק שניאורסון – האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש .ברוקלין ,ניו-יורק,
תש"ט-תש"י [.]1949
המכתבים מודפסים במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הריי"ץ ,וחתומים בחתימת יד קדשו
"יוסף יצחק" עם האות יו"ד בכתיבה אשורית – חתימתו המיוחדת בשנה האחרונה לחייו .באחד
המכתבים נוספו מספר מילים בכתב יד קדשו.
נשלחו אל העסקן והנדבן אלחנן גלזר (גלאזער) .במכתב הראשון (מיום ז' אלול תש"ט) מברך הריי"ץ
להריון ולידה קלים" :השי"ת ימלא ימי הריונה של זוגתו הכבודה תחי' ותהי' הלידה בעתה ובזמנה
בנקל כשורה ולד חייא וקיימא" ,ומסיים בברכה ל"פרנסה טובה בהרחבה".
שני המכתבים הנוספים (מיום ח' מרחשון תש"י) כוללים ברכות לפרנסה ולבריאות בני משפחתו:
"במענה על כתבו על אודות הנתוח שעשו לחמותו תחי' ,השי"ת ישלח לה רפואה ויתן לה אריכות
ימים"; "במענה על כתבו ,ת"ל [תודה לאל] שהוטבה בריאות בת אחותו תחי' ויחזק השי"ת את
בריאות כולם ויתן לכולם פרנסה טובה בהרחבה".
[ ]3דף ,נייר מכתבים רשמי 21.5 .ס"מ .מצב טוב .סימני קיפול וקמטים קלים.

פתיחה$1800 :

264. Three Letters from Rebbe Rayatz of Lubavitch – 1949 – Blessings for
– Good Health and Longevity, Livelihood and Easy Pregnancy and Birth
Signature with Yud in Ashuri Script
Three letters by Rebbe Yosef Yitzchak Schneersohn – Rebbe Rayatz of Lubavitch.
Brooklyn NY, 1949.
The letters are typewritten on the official stationery of the Rayatz, with his
signature "Yosef Yitzchak" with the letter Yud in Ashuri script – his famous
signature in the final year of his life. One letter contains several words in his
handwriting.
Addressed to the philanthropist Elchanan Glazer. In the first letter (dated 7th
Elul 1949), the rebbe extends his blessings for an easy pregnancy and birth, and
concludes with blessings for abundant livelihood.
The other two letters (8th Marcheshvan 1949) contain blessings for livelihood and
good health for his family members.
[3] leaves, official stationery. 21.5 cm. Good condition. Folding marks and minor
creases.
Opening price: $1800
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 .265שבעה מכתבים מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש  -תש"ד-תש"ח  -אל
עסקנים ,רבנים ופעילי ציבור שונים  -העסקן אלחנן גלזר ,הרב חנוך הענדיל הבלין,
הוועדה לטהרת המשפחה במונטווידאו ,ואחרים
שבעה מכתבים מאת רבי יוסף יצחק שניאורסון – האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש .ברוקלין ,ניו-יורק,
תש"ד-תש"ח [ .]1944-1947עברית ויידיש.
המכתבים מודפסים במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הריי"ץ ,וחתומים בחתימת יד קדשו
"יוסף יצחק" ,שניים מהם עם תוספת מילים בכתב ידו.
 .1מכתב אל הרב חנוך הענדיל הבלין ,הממונה הרשמי על נחלות הריי"ץ בארץ ישראל .ד' אייר תש"ד
[.]1944
המכתב עוסק בעניינים כספיים הנוגעים למכירת נחלותיו של הריי"ץ בעיר חברון ,ורכישת נחלה
חלופית תמורתם בירושלים ובתל-אביב .בסיום מכתבו מברך הריי"ץ" :ישלח לו השי"ת רפואה ויחזק
את בריאות ב"ב יחיו ויוכל להמשיך את עבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת בגשמיות
וברוחניות" (נדפס באגה"ק של הריי"ץ ,כרך ח ,אגרת ב'שסח; וראה גם אגרות ב'קסח ,ב'שסז ,ב'שסט,
ב'תקנז ,ב'תרצט ,ב'תשב).
 .2מכתב אל הוועדה לטהרת המשפחה אצל ועד העיר במונטווידאו ,אורגוואי ("טהרת המשפחה
קאמיסיאן בא דעם ועד העיר אין מאנטעווידעא") .י"א מרחשון תש"ו [ .]1945יידיש.
מכתב ארוך (שני עמודים) אודות בניית מקווה טהרה במונטווידאו" :הזמן והמקום נוצרו עבור יהודים
שיקיימו את התורה ,ולפיכך בשום מקום ובשום זמן לא אמורה להיות עכבה שתפריע ליהודים לשמור
על יסודות היהדות .מקווה בקיבוץ יהודי הנו שאלת חיים ."...הריי"ץ כותב שהוא מצרף למכתבו
המחאה של  200דולר לטובת העניין ומברך את כל המשתתפים בעבודה" :בבני חיי ומזוני מתוך
הרחבה בגשמיות וברוחניות" (לא נדפס באגה"ק הריי"ץ).
 .3-6ארבעה מכתבים אל העסקן והנדבן אלחנן גלזר:
· מכתב מיום ה' טבת תש"ה [ .]1944יידיש .בראשית מכתבו מאריך הריי"ץ לספר אודות בריאותו
הרופפת (בכ"ו חשוון לקה הריי"ץ בלבו והוא נאלץ לשכב במשך מספר שבועות במיטתו .גם לאחר
שהתאושש מעט ציוו עליו רופאיו לנוח מעט מעבודתו הקשה) .המשך המכתב עוסק בעניינים כספיים
הנוגעים להדפסת סדרת הספרים "צמח צדק" (הספרים נדפסו בעזרת תמיכתו הנדיבה של מר גלזר),
ובסיום מברכו הריי"ץ (תרגום מיידיש)" :השם יתברך יחזק את בריאותך וייתן לך פרנסה טובה
בהרחבה גדולה ויעניק לך הצלחה במימוש הפעולות הגדולות שלך לטובת הישיבה שלי כפי שהצעת,
זוהי תכנית מאוד טובה" (מצורף תרגום המכתב לאנגלית ,מודפס על נייר מכתבים רשמי של הריי"ץ,
ללא חתימתו .נדפס באגה"ק של הריי"ץ ,כרך יג ,אגרת ד'תתפא) · .מכתב מיום י"ט אייר תש"ו [.]1946
יידיש .בראשית מכתבו מודה לו הריי"ץ על השתתפותו ונאומו בשמחת חנוכת הבית של "ישיבת

265a

ליובאוויטש המרכזית" .בהמשך מבקש ממנו הריי"ץ לפעול למען שתי משפחות ניצולות שואה מפולין
ולסייע להם בהשגת ויזות לארה"ב ,ומסיים בברכה" :השם יתברך יעניק לך הצלחה בעסקיך האישיים

מצורפים · :מכתב על נייר מכתבים רשמי של הריי"ץ (לא חתום) :תרגום לאנגלית של מכתבו אל

ויחזק את בריאותם של הוריך יחיו וימלא את כל משאלותיך בגשמיות וברוחניות" .בסוף המכתב,

העסקן בנימין גלזר בעניין כינוס בארגונו של גלזר שערך הג'וינט ,ובו דיבר נציגו של הריי"ץ הרה"ח

לצד חתימתו ,הוסיף הריי"ץ בכתב יד קדשו את המילים "בגשמיות וברוחניות" (לא נדפס באגה"ק

בנימין גורודצקי אודות מצב הפליטים באירופה · .מברק מאת מזכירות הריי"ץ (על נייר מברקה של

של הריי"ץ) · .מכתב מיום כ"ד מנחם אב תש"ז [ .]1947יידיש .מכתב ברכה לבריאות ולאריכות ימים

חברת התקשורת "וסטרן יוניון"

בגשמיות וברוחניות · .מכתב "שנה טובה" ,מערב ראש השנה תש"ח [.]1947

לרגל חג הגאולה י"ט כסלו · .דף מודפס על נייר מכתבים של הריי"ץ ,עם שמותיהם של מספר אישים

Union

 ,)Westernאל בנימין גלזר ,בעניין מכתב כללי מהריי"ץ

 .7מכתב "אל ידידנו אנ"ש ותלמידי התמימים" .י"ד כסלו תש"ח [.]1947

מפולין ,מקום ושנת לידתם ,וכתובתם (עברית ואנגלית) · שש מעטפות ,מודפסות עם הבלאנק הרשמי

המכתב עוסק בהדפסת ספרים בנגלה ובחסידות של אדמו"רי חב"ד והזכות הבלעדית של הוצאת

של הריי"ץ.

קה"ת להדפיס ספרים אלו" :ומבלעדי המוסד קה"ת בל יהין שום אחד מכם להדפיס שום ספר

גודל ומצב משתנים.

מהספרים הנ"ל" .בסוף המכתב ,לצד חתימתו ,הוסיף הריי"ץ בכתב יד קדשו את המילה "בגו"ר

פתיחה$4000 :

[בגשמיות וברוחניות]" (נדפס באגה"ק של הריי"ץ ,כרך ט' ,אגרת ג'קמה).
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265. Seven Letter from Rebbe Rayatz of
Lubavitch – 1944-1947 – To Various Rabbis and
Communal Workers – Elchanan Glazer, Rabbi
Chanoch Hendel Havlin, Commission for
Family Purity in Montevideo, and Others
Seven letters from Rebbe Yosef Yitzchak Schneersohn
– Rebbe Rayatz of Lubavitch. Brooklyn NY, 19441947. Hebrew and Yiddish.
The letters are typewritten on the official stationery
of the Rayatz, with his signature "Yosef Yitzchak".
Two letters contain additions in his handwriting.
1. Letter to R. Chanoch Hendel Havlin, official trustee
of the Rayatz's property in Eretz Israel. 4th Iyar 1944.
The letter discusses the sale of the Rayatz's property
in Hebron, and the purchase of land in Jerusalem
and Tel Aviv instead. The Rayatz concludes with
blessings for recovery and good health.
2. Letter to the Commission for Family Purity in
Montevideo, Uruguay. 11th Marcheshvan 1945.
Yiddish.
Lengthy letter (2 pages) regarding the building of
a mikveh in Montevideo. The Rayatz writes that he
encloses his participation of 200 dollars, and blesses
all those involved in the work with sons, life and
sustenance.
3-6. Four letters to the philanthropist Elchanan
Glazer:
Letter dated 5th Tevet 1944. Yiddish. The Rayatz
first describes his state of health, then discusses
financial matters pertaining to the printing of the
Tzemach Tzedek series of books (sponsored by Mr.
Glazer). With blessings for good health, plentiful
livelihood and success in his endeavors on behalf of
the Rayatz's yeshiva. Letter dated 19th Iyar 1946.
Yiddish. The Rayatz asks him to try to attain visas
to the United States for two families of Holocaust
survivors from Poland. With blessings for success
in his business and good health for his parents. At
the end of the letter, near his signature, the Rayatz
added in his handwriting "in material and spiritual
Letter dated 24th Av 1947. Yiddish.
matters".
Blessings for good health and longevity. Letter of

·

·

·

 מכתבים ומסמכים,חסידות חב"ד – כתבי יד

237

·

265c

265b

good year wishes, Erev Rosh Hashana 1947.
7. Letter addressed to Chabad Chassidim and
students of the Chabad yeshivot. 14th Kislev 1947.
The letter discusses the exclusive rights of the Kehot
publication society to publish the books of rebbes of
Chabad. At the end of the letter, near his signature,
the rebbe added in his handwriting "in material and
spiritual matters".
Enclosed: Letter on the official stationery of the
Rayatz (unsigned): English translation of a letter to
the Chabad activist Binyamin Glazer regarding the
conference of the Joint the latter arranged, where
a representative of Rebbe Rayatz spoke regarding

·

·

the situation of the refugees in Europe. Telegram
from the secretariat of the Rayatz (on Western Union
telegram form) to Binyamin Glazer, regarding
a public letter from the Rayatz in honor of Chag
HaGeulah of Yat Kislev. Printed leaf on official
stationery of the Rayatz, with the names of several
figures in Poland, their place and year of birth, and
their address (Hebrew and English). Six envelopes,
with the official letterhead of the Rayatz.
Size and condition vary.

·

·

Opening price: $4000

 .266מכתב מיוחד לרגל ח"י אלול מאת האדמו"ר
הריי"ץ מליובאוויטש  -תש"ג " -היום הקדוש
והבהיר ...אשר בו נולדו המאורות הגדולים...
מאור החסידות ...הבעל שם טוב ,...מאור חסידות
חב"ד ...רבינו הזקן בעל התניא"

266. Special Letter from Rebbe Rayatz of
Lubavitch, in Honor of Chai (18th) Elul
1943 – Birthday of the Great Chassidic
Luminaries, the Baal Shem Tov and the
Baal HaTanya

מכתב מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ

Letter from Rebbe Yosef Yitzchak
Schneersohn – the Rayatz of Lubavitch, with
his signature. Brooklyn NY, 12th Tammuz
1943.
Typewritten on the official stationery of the
rebbe, with his signature.
Public-private letter which the Rayatz sent
(on 12th Tammuz – Chag HaGeulah, holiday
commemorating his liberation from Soviet
imprisonment in 1927), in honor of Chai
(18th) Elul, birthday of the Baal Shem Tov
and the Baal HaTanya.
In his letter, the Rayatz explains the day's
import for Chassidim in general, for whom
this day brings heavenly blessing in material
and spiritual matters, and in particular for
Chabad Chassidim, for whom this day
carries a double measure of holiness and
blessing.
Further in the letter, the Rayatz relates to the
terrible situation of European Jewry under
the Nazis, and the weak spiritual state of
American Jewry, and prays that G-d will
take pity in the merit of the two luminaries
266
born on this day.
The Rayatz concludes with the motto he coined and publicized in 1941 – "Immediate
repentance – immediate redemption".
[1] leaf, official stationery. Approx. 28 cm. Good condition. Folding marks and
minor creases. Minor marginal tear.

מליובאוויטש ,חתום בחתימת ידו .ברוקלין ,ניו יורק ,י"ב
תמוז תש"ג [.]1943
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי,
וחתום בחתימת יד קדשו.
מכתב "כללי-פרטי" (מכתב שנשלח למספר אנשים בנוסח
זהה) ,ששלח הריי"ץ (ביום חג הגאולה י"ב תמוז ,יום בו
שוחרר בשנת תרפ"ז ממאסרו ברוסיה הסובייטית) לרגל
"היום הקדוש והבהיר" ח"י אלול ,יום הולדתם של "מאור
החסידות ומורה דרך החסידים הוד כ"ק הבעל שם טוב"
– הבעש"ט (ח"י אלול נח"ת) ,ושל "מאור חסידות חב"ד
ומורה דרך המסירות נפש על החסידות ודרכי החסידות" –
רבי שניאור זלמן מלאדי ,האדמו"ר הזקן בעל התניא (ח"י
אלול תק"ה) – שני "המאורות הגדולים אשר האירו מוחם
ולבם של אלפי אלפים וריבוי רבבות משפחות בישראל באור
תורה ועבודה ,באהבת ישראל ובמדות טובות ,במסורת אבות
לבנים ולבני בנים".
במכתבו" ,אל ידידינו אנ"ש ומפלגות החסידים ומחבבי תורה
ויראה שלומי אמוני ישראל" ,מסביר הריי"ץ את משמעותו
של היום עבור כלל החסידים ,שמתברכים בו ב"ברכת שמים
מעל בגשם וברוח" ,ואת חשיבותו בפרט עבור חסידי חב"ד,
"אשר הוכפלה קדושת היום וברכתו לחסידי חב"ד ,הם ביתם
וזרעם וזרע זרעם ,ה' עליהם יחיו".
בהמשך המכתב ,מתייחס הריי"ץ למצבם הגשמי הנורא של
יהודי אירופה הכבושים בידי הנאצים מחד ,ולמצבם הרוחני
הירוד של יהודי אמריקה מאידך ,ומבטא את תפילתו וברכתו" :ואני תפלה לה' ,בזכות הוד כ"ק
אבותינו רבותינו הקדושים ,ובזכות בעלי השמחה ,אשר השי"ת יחוס וירחם עלי וישמח את לבבי
השבור והנדכא ממצבם הנורא של אחינו בני ישראל בכל המדינות מעבר לים מזה בגשמיות ,ומעבר
לים מזה ברוחניות ...והנני ידידם עוז הדורש שלומם ושלום ב"ב טובם והצלחתם ומברכם בגשמיות
וברוחניות" .בסוף המכתב חותם הריי"ץ בפתגם שטבע בשנת תש"א והורה להפיצו ולפרסמו בציבור:
"לאלתר לתשובה – לאלתר לגאולה".
[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 28 .ס"מ בקירוב .מצב טוב .סימני קיפול וקמטים קלים .קרע קטן בשוליים.

פתיחה$500 :
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הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב-תשל"ח) ,מחשובי חסידי חב"ד בארה"ב ומתלמידי ישיבת

בנו ,הרה"ח שלום דובער קובלסקי ,היה חסיד ועסקן ,רב קהילת "ישראל הצעיר" (Israel

תומכי תמימים בליובאוויטש דליובאוויטש ,זכה להיות מקושר לשלושה דורות של אדמו"רי חב"ד.

בניו-יורק .היה מראשי "הסתדרות הרבנים דאמריקה" ( )RCAבתקופה בה כיהן הגאון הרב יוסף

)Young

נולד למשפחת חסידי קוצק בוורשה ,ובהיותו בגיל " 18נתפס" לחסידות על ידי מספר אברכים חסידי

דוב סולובייצ'יק כנשיא ההסתדרות ,ובין השניים נוצרו קשרים אישיים הדוקים .מחבר הספר "פניני

חב"ד ,ביניהם הרה"ח שרגא פייביש זלמנוב ,אשר נתנו לו לטעום מטעמה של חסידות חב"ד ושכנעו

התורה".

אותו לנסוע אל הרבי הרש"ב לליובאוויטש .כששמע על כך אביו ר' משה ,שהיה חסיד קוצק נלהב

הרב קובלסקי נולד ביו"ד כסלו תרפ"א ,והיה בין הראשונים שנקראו על שמו של האדמו"ר הרש"ב.

ומ"היושבים" אצל ה"אבני נזר" מסוכוטושב ,נסע במשך ארבעה ימים ברכבת כדי להשיב את בנו

תחילה התחנך ברוח חסידות סוכוצ'וב ,בבית סבו ר' אלעזר מקוטובסקי באוטבוצק .לאחר מכן

הביתה .אולם כשהגיע לליובאוויטש ושהה שבת שלמה במחיצתו של הרש"ב ושמע ממנו מאמרי

עבר ללמוד בישיבות תומכי תמימים בוורשה ובאוטבוצק ,שם למד אצל ראש הישיבה הרה"ח

חסידות ,החליט שבנו יישאר ללמוד במקום .ואכן ,ר' חיים נחמן נותר בישיבת תומכי תמימים

יהודה עבער והמשפיע הרה"ח ברוך פרידמן (פוילישער) .בשנות לימודיו בתומכי תמימים שהה

בליובאוויטש במשך ארבע שנים ,תר"ע-תרע"ד ,והפך לחסיד חב"ד מן המניין.

פעמים רבות בהתוועדויות של האדמו"ר הריי"ץ .בשנת תרצ"ט הגיע לארה"ב והמשיך את לימודיו

בסוף שנות התר"פ היגר לארה"ב .תחילה התגורר בבולטימור ולאחר מכן בניו-יורק .בארה"ב

בישיבת "נר ישראל" בבולטימור .לאחר הסתלקות הריי"ץ ,נעשה מקושר בחתנו וממלא מקומו

המשיך לעסוק בענייני הכלל ובהפצת מעינות תורת החסידות .הוא היה חבר אגודת התמימים

הרבי מליובאוויטש ,ואף זכה להשתתף במעמד קבלת הנשיאות ביו"ד שבט תשי"א .כיהן כרבה של

וחבר ועד הישיבות שעל יד אגודת חסידי חב"ד ,פעל כשד"ר לטובת ישיבות חב"ד ונטל חלק

קהילת הילקרסט בניו-יורק במשך שלושים שנים ,וייסד בה בית כנסת גדול ,בית ספר יהודי ומוסדות

בהצלת תלמידי התמימים בתקופת השואה .כשהגיע הריי"ץ בשנת ת"ש לארה"ב היה ר' חיים

נוספים .נהג לשאול ולהתייעץ עם הרבי בכל נושא וענין הנוגעים לקהילתו ,וקיבל הוראות ,הנחיות

נחמן בין מקבלי פניו ואף זכה לערוך עמו את סדר פסח בעיירת הנופש לייקווד .לאחר הסתלקותו

והדרכות מפורטות בנוגע לפעילותו הציבורית הענפה .בשנת תשי"ח הקים את ארגון "עזרה"

של הריי"ץ נעשה קשור בלב ונפש בחתנו הרבי מליובאוויטש .במשך שנים נהג להביא לרבי מנחת

לטובת יהודי רוסיה ,ובמשך שנים רבות עסק במשלוח חשאי של תשמישי קדושה ,מצות ,אתרוגים

"ביכורים" ,שהונחה על שולחנו של הרבי במהלך ההתוועדות של חג השבועות .נפטר בכ"ד טבת,

ומזון כשר למדינות ברית המועצות וחלוקתם בקרב היהודים מאחורי מסך הברזל .לפני כל נסיעה

יום ההסתלקות של האדמו"ר הזקן בעל התניא ,ומנוחתו כבוד בסמיכות לאוהל האדמו"ר הריי"ץ

היה נכנס אל הרבי ליחידות ומתייעץ עמו על כל צעד ושעל ,ובשובו היה מוסר לרבי דוח מפורט על

והרבי מליובאוויטש.

פעילותו .בשנת תשנ"ו עלה לארץ ,קבע את מגוריו בירושלים ועבד במועצת הרבנות הראשית עד
לפטירתו בטבת תשנ"ז .לאחר פטירתו חנכה עיריית ניו-יורק רחוב על שמו ברובע קווינס.

His son, R. Sholem Ber Kowalsky (1920-1997), Chassid and Chabad activist,
rabbi of Young Israel in New York and a leader of the Rabbinical Council of
America (RCA) during Rabbi Joseph B. Soloveitchik's tenure as its president.
He served as rabbi of Hillcrest NY for thirty years, where he established many
Torah institutions. He founded Ezra, an organization assisting Russian Jewry
behind the Iron Curtain. He would consult the Lubavitcher Rebbe on every issue
pertaining to his communal work, and received the latter's detailed guidance. In
1996, he immigrated to Eretz Israel, settled in Jerusalem and worked in the Chief
Rabbinate of Israel until his passing.

R. Chaim Nachman Kowalsky (1892-1978), prominent Chassid of Chabad in
the United States, connected to three generations of Chabad rebbes. Originally a
Chassid of Kotsk, he was drawn to Rebbe Rashab and studied under him.
In the late 1920s, he immigrated to the United States where he was involved in
communal work, spreading Chassidut, raising funds for Chabad yeshivot and
rescuing Chabad students during the Holocaust. He was associated with the
Rayatz, and after the latter's passing, he became very attached to the Lubavitcher
Rebbe.
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-  אלול תש"ט-  מכתב מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש.268
... "השי"ת יחזק את בריאותו- ברכה לבריאות ופרנסה בהרחבה
ויתן לכולם פרנסה טובה בהרחבה ויצליח בעבודתו לטובת
 עם האות יו"ד בכתיבה אשורית בחתימת יד קדשו- "הישיבות
מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ
.]1949[  ו' אלול תש"ט, ניו יורק, ברוקלין.מליובאוויטש
 חתום,מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ
.ידו- ובתוספת מילים בכתב,"בחתימת יד קדשו "יוסף יצחק
 במכתבו מברך.)תשל"ח-נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב
 "השי"ת יחזק את בריאותו ובריאות זוגתו תחי' ובריאות ילידיהם:הריי"ץ
ובני ביתם יחיו ויתן לכולם פרנסה טובה בהרחבה ויצליח בעבודתו לטובת
."הישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש
 "בכל טוב בגשמיות:יד קדשו את המילים-בסוף המכתב הוסיף הריי"ץ בכתב
– וברוחניות"; וחתם (בתחילת שמו השני) עם האות יו"ד בכתיבה אשורית
.חתימתו המיוחדת בשנה האחרונה לחייו
. סימני קיפול וקמטים. מצב טוב. ס"מ21.5 . נייר מכתבים רשמי,] דף1[
.קרעים קלים בשוליים

$500 :פתיחה

268. Letter from Rebbe Rayatz of Lubavitch – Elul 1949
– Blessings for Good Health and Abundant Livelihood
– "May G-d Strengthen His Health… and Grant
Everyone Good, Plentiful Livelihood, May He Succeed
in His Work on Behalf the Yeshivot" – Signature with
the Yud in Ashuri Script
Letter signed by Rebbe Yosef Yitzchak Schneersohn – the
Rayatz of Lubavitch. Brooklyn NY, 6th Elul 1949.
Typewritten on the official stationery of Rebbe Rayatz, with
his signature "Yosef Yitzchak", and the addition of several
words in his handwriting.
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky (1892-1978). The
rebbe blesses him with good health and abundant livelihood
for himself and all his family members, and wishes him
success in his work on behalf the Tomchei Temimim yeshivot.
At the end of the letter, the Rayatz added in his handwriting:
"All goodness in material and spiritual matters"; signing
with his famous signature in the final year of his life, with the
letter Yud in Ashuri script.
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition. Folding
marks and creases. Minor marginal tears.
Opening price: $500

268
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267. Letter of Good Year Wishes from Rebbe
Rayatz of Lubavitch – Elul 1948

 מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר הריי"ץ.267
 אלול תש"ח- מליובאוויטש

Letter of good year wishes from Rebbe Yosef
Yitzchak Schneersohn – the Rayatz of Lubavitch,
with his signature. Brooklyn NY, Erev Rosh
Hashanah 1948.
Typewritten on the official stationery of Rebbe
Rayatz, with his signature "Yosef Yitzchak".
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky
(1892-1978), with wishes for a good year.
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good
condition. Folding marks and creases. Minor
marginal tears.

מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון

Opening price: $500

 ניו, ברוקלין. חתום בחתימת ידו,– הריי"ץ מליובאוויטש
.]1948[  ערב ראש השנה תש"ח,יורק
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר
." וחתום בחתימת יד קדשו "יוסף יצחק,הריי"ץ
.)תשל"ח-נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב
 הנני בזה... "לקראת השנה החדשה:במכתבו מברך הריי"ץ
 בברכת בכתיבה...לברך אותו ואת ב"ב [בני ביתו] יחיו
."וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות
 סימני קיפול. מצב טוב. ס"מ21.5 . נייר מכתבים רשמי,] דף1[
. קרעים קלים בשוליים.וקמטים

$500 :פתיחה

2021 אוגוסט
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 .270אוסף פריטי חב"ד  -שישה מכתבים מהאדמו"ר הריי"ץ ומהרבי מליובאוויטש
(חתומים בידי המזכירים) ,מכתב מעניין מאת מזכירו של הריי"ץ יחזקאל פייגין ,ועוד

 .269מכתב "שנה טובה" מאת
האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש
 אלול תש"ט  -עם האות יו"דבכתיבה אשורית בחתימת יד
קדשו
מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר
רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ
מליובאוויטש,

חתום

בחתימת

ידו.

ברוקלין ,ניו יורק ,אלול תש"ט [.]1949
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים
רשמי של האדמו"ר הריי"ץ ,וחתום
בחתימת יד קדשו "יוסף יצחק" ,עם
האות יו"ד בכתיבה אשורית (בתחילת
שמו השני) – חתימתו המיוחדת בשנה
האחרונה לחייו.
נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי
(תרנ"ב-תשל"ח).

במכתבו

מברך

הריי"ץ" :לקראת השנה החדשה ...הנני
בזה לברך אותו ואת ב"ב [בני ביתו]
יחיו ...בברכת בכתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה .הדו"ש [הדורש
שלומם] ומברכם בגשמיות וברוחניות".
[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 21.5 .ס"מ.
מצב טוב .סימני קיפול וקמטים .קרעים
קלים בשוליים.
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פתיחה$500 :

269. Letter of Good Year Wishes from Rebbe Rayatz of Lubavitch – Elul
1949 – Signature with the Yud in Ashuri Script
Letter of good year wishes from Rebbe Yosef Yitzchak Schneersohn – the Rayatz of
Lubavitch, with his signature. Brooklyn NY, Elul 1949.
Typewritten on the official stationery of Rebbe Rayatz, with his signature "Yosef
Yitzchak, with the letter Yud in Ashuri script – the famous signature of the Rayatz
in the final year of his life
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky (1892-1978), with good year wishes.
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition. Folding marks and creases.
Minor marginal tears.
Opening price: $500

 14מכתבים ,קבלות ופריטי נייר שונים מאת האדמו"ר הריי"ץ והרבי מליובאוויטש ,ומטעם אישים
ומוסדות חב"ד בארה"ב .אוטבוצק וניו-יורק ,תרצ"ח-תשכ"ד ()1938-1964
 .1-4ארבעה מכתבים מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש .אוטבוצק,
תרצ"ח (.)1938
שלושה מן המכתבים מודפסים על נייר מכתבים רשמי של הריי"ץ ואחד על נייר מכתבים של מזכירות
האדמו"ר .המכתבים חתומים בחתימת ידו של המזכיר הרה"ח יחזקאל (חאצ'ע) פייגין (באחד מהם
החתימה מצולמת); שניים מהם נושאים את חותמת הדיו "מזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש,
הרב יחזקאל פייגין".
שנים מן המכתבים (כ"ו ניסן  /א' אייר) נשלחו אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי ,באחד מהם מברכו
הריי"ץ" :יברך השם יתברך ...בשפעת חיים וברכה מרובה בגשמיות וברוחני' ויאהיל עליהם אור זכות
קדש הקדשים מנפש ועד בשר" .שני המכתבים האחרים (כ"ט סיון) נשלחו אל הרה"ח אברהם שלמה
הכהן (מצ'צ'רסק?) ,באחד מהם מברכו הריי"ץ בבריאות ובפרנסה" :השם יתברך יחזק את בריאותו
ובריאות חתנו ...ויזמין להם השם יתברך פרנסה בריוח" (בשוליו מופיע" :כ"ק אדמו"ר שליט"א מתענין
לדעת איך הוא הנהגת בנותיו וחתנו יחיו ויודיע") ,ובשני מברכו הריי"ץ" :יברך השם יתברך ...בשפעת
חיים וברכה מרובה בגשמיות וברוחני' ויאהיל עליהם אור זכות קדש הקדשים מנפש ועד בשר".
 .5מכתב מאת המזכיר הרה"ח יחזקאל (חאצ'ע) פייגין .כ"א אייר תרצ"ח.
מודפס על נייר מכתבים של "מזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א ,הרב יחזקאל פייגין" ,וחתום בחתימת-ידו
של הר"י פייגין.
המכתב נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי ,ובו מספר הר"י פייגין על מצב בריאותו הירוד של
הריי"ץ" :כ"ק אדמו"ר שליט"א בא צלחה לביתו י"ב ניסן ,האמת ניתן להאמר אשר לדאבון לב אין
נראה הטבה ממשית בבריאותו ,איזה הטבה קטנה ...נראה בדיבורו אבל מעט מזעיר באופן אשר כמעט
אין נרגש"; ומתאר את חג הפסח במחיצתו של הריי"ץ" :בחג הפסח הי' הסדר כי בימים הראשונים לא
אמר חסידות כנראה הי' עיף מעמל הדרך ,בכל זה היינו נכנסים בסעודות החג לשמוע שיחות קדש
ממנו ...בשביעי של פסח אמר מאמר חסידות עמוק וארוך וגם באחרון של פסח אמר מאמר קצר וכן
בכל השבתות אחר חג הפסח ...אבל עם זה נראה חלישותו ביותר וכפי הנראה גם בקיץ זה יהי' מוכרח
ליסע לסנטאריום" [בכ"ד טבת תרצ"ח נסע הריי"ץ לבית המרפא פרכטלדסדורף שבפרברי וינה ושהה
בו עד ו' אדר שני (שלושה ימים קודם לסיפוחה של אוסטריה לגרמניה הנאצית) .מווינה נסע לפריז,
וכאמור במכתב שלפנינו ,בי"ב ניסן ,לקראת חג הפסח ,חזר הריי"ץ לעיר מושבו אוטבוצק .ראה "אגרות
קדש" הריי"ץ ,מבוא ,עמ' .]14-15
 .6-7שני מכתבים מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש .כ"ח ניסן תשי"ג
( / )1953י"ח שבט תשכ"ב (.)1962
המכתבים מודפסים על נייר מכתבים רשמי של המזכירות של הרבי ,האחד חתום בחתימת המזכיר
חיים ליברמן (ובחותמת הדיו "מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א – מליובאוויטש") והשני בחתימת המזכיר
שלום מנחם מנדל סימפסון .נשלחו אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי ,באחד מהם מברכו הרבי" :יברך
השם יתברך ...בשפעת חיים וברכה מרובה בגשמיות וברוחניות ,ויאהיל עליהם אור זכות קדש הקדשים
מנפש ועד בשר".
 .8מעטפת מכתב עם הבלנק הרשמי של הרבי מליובאוויטש .נשלח ב 1964-אל הרה"ח שלום דובער
קובלסקי.
 .9-14שש קבלות של מוסדות חב"ד "מחנה ישראל"" ,לשכת חשאין ע"י מחנה ישראל" ו"מרכז
הישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש" ,על תרומות שהתקבלו מאת הרה"ח חיים נחמן קובלסקי
בשנים תשט"ז-תשי"ט.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה$500 :

חסידות חב"ד – כתבי יד ,מכתבים ומסמכים
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270. Collection of Chabad Items – Six Letters from Rebbe Rayatz and the Lubavitcher Rebbe (Signed by Secretaries), Interesting Letter from Rabbi
Yechezkel Feigin Secretary of the Rayatz, And More
14 letters, receipts and various paper items from Rebbe Rayatz and the Lubavitcher
Rebbe, and from Chabad figures and institutions in the United States. Otwosk and
New York, 1938-1964.
1-4. Four letters from Rebbe Yosef Yitzchak Schneersohn – the Rayatz of Lubavitch.
Otwosk, 1938.
Three of the letters are typewritten on the official stationery of the Rayatz, and one
on the stationery of the rebbe's secretariat. The letters are signed by the secretary
R. Yechezkel Feigin (one letter with his photocopied signature); two letters are
stamped "Secretary of the rebbe of Lubavitch, R. Yechezkel Feigin". Two of the
letters were sent to R. Chaim Nachman Kowalsky, and the other two to R. Avraham
Shlomo HaKohen (of Chachersk?).
5. Letter from the secretary R. Yechezkel Feigin. 21st Iyar 1938.
Typewritten on the official stationery of the rebbe's secretary, R. Yechezkel Feigin,
with the latter's signature

Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky, with a report of the poor state of
health of the Rayatz and a description of Passover in the rebbe's presence.
6-7. Two letters from Rebbe Menachem Mendel Schneersohn – the Lubavitcher
Rebbe. 28th Nissan 1953 / 18th Shevat 1962.
Typewritten on the official stationery of the rebbe's secretariat, one signed by the
secretary R. Chaim Lieberman (with ink stamp of the rebbe's secretariat) and the
second signed by the secretary R. Shalom Menachem Mendel Simpson. Addressed
to R. Chaim Nachman Kowalsky.
8. Envelope with letterhead of the Lubavitcher Rebbe. Sent to R. Sholem Ber
Kowalsky in 1964.
9-14. Six receipts from Chabad institutions for donations received from R. Chaim
Nachman Kowalsky in 1956-1959.
Size and condition vary.
Opening price: $500

2021 אוגוסט

242

 .272מכתב "שנה טובה" מהרבי מליובאוויטש  -אלול
תשי"ג
מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון –
הרבי מליובאוויטש ,חתום בחתימת יד קדשו .ברוקלין ,ניו יורק,
שלהי אלול תשי"ג [.]1953
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי ,חתום
בחתימת יד קדשו ,בתוספת מילה בכתב-ידו.
נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב-תשל"ח) .במכתבו
מברך הרבי" :לקראת השנה החדשה ...הנני בזה להביע ברכתי
לו ולב"ב [ולבני ביתו] שיחיו ,ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה
טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות".
בסוף המכתב ,לאחר המילה "בברכת" ,הוסיף הרבי בכתב-יד
קדשו את המילה" :הצלחה".
[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 21 .ס"מ .מצב טוב .סימני קיפול
וקמטים.

פתיחה$500 :

272. Letter of Good Year Wishes from the
Lubavitcher Rebbe – Elul 1953

271
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 .271מכתב "שנה טובה" מהרבי מליובאוויטש  -אלול
תשי"ב

271. Letter of Good Year Wishes from the
Lubavitcher Rebbe – Elul 1952

מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון –

Letter of good year wishes from Rebbe Menachem
Mendel Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe, with
his signature. Brooklyn NY, end of Elul 1952.
Typewritten on the official stationery of the rebbe,
with his signature.
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky (18921978), with good year wishes.
[1] leaf, official stationery. Approx. 22 cm. Good
condition. Folding marks and creases. Minor stains.

[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 22 .ס"מ בקירוב .מצב טוב .סימני

Opening price: $500

הרבי מליובאוויטש ,חתום בחתימת יד קדשו .ברוקלין ,ניו יורק,
שלהי אלול תשי"ב [.]1952
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי ,וחתום
בחתימת יד קדשו.
נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב-תשל"ח) .במכתבו
מברך הרבי" :לקראת השנה החדשה ...הנני בזה להביע ברכתי
לו ולב"ב [ולבני ביתו] שיחיו ,ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה
טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות".
קיפול וקמטים .כתמים קלים.

Letter of good year wishes from Rebbe Menachem
Mendel Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe, with
his signature. Brooklyn NY, end of Elul 1953.
Typewritten on the official stationery of the rebbe,
with his signature and the addition of one word in
his handwriting.
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky (18921978), with good year wishes.
At the end of the letter, after "with blessings", the
rebbe added in his handwriting: "for success".
[1] leaf, official stationery. 21 cm. Good condition.
Folding marks and creases.
Opening price: $500

פתיחה$500 :

חסידות חב"ד – כתבי יד ,מכתבים ומסמכים
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 .274מכתב "שנה טובה" מהרבי מליובאוויטש  -אלול
תשי"ח
מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון –
הרבי מליובאוויטש ,חתום בחתימת יד קדשו .ברוקלין ,ניו יורק,
אלול ("ימי הסליחות") תשי"ח [.]1958
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי ,חתום
בחתימת יד קדשו ,בתוספת מילה בכתב-ידו.
נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב-תשל"ח) .במכתבו
מברך הרבי" :לקראת השנה החדשה ...הנני בזה להביע ברכתי לו
ולכל אשר לו ,ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה
בגשמיות וברוחניות".
בסוף המכתב ,לאחר המילה "בברכה" ,הוסיף הרבי בכתב-יד
קדשו את המילה" :לבשו"ט [לבשורות טובות]".
[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 21.5 .ס"מ .מצב טוב .סימני קיפול
וקמטים .כתמים ,ובהם כתמי דיו.

פתיחה$500 :

274. Letter of Good Year Wishes from the
Lubavitcher Rebbe – Elul 1958

273

274

 .273מכתב "שנה טובה" מהרבי מליובאוויטש  -אלול
תשי"ז

273. Letter of Good Year Wishes from the
Lubavitcher Rebbe – Elul 1957

מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון –

Letter of good year wishes from Rebbe Menachem
Mendel Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe, with
his signature. Brooklyn NY, Elul 1957.
Typewritten on the official stationery of the rebbe,
with his signature, and the addition of one word in
his handwriting.
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky (18921978), with good year wishes.
At the end of the letter, after "with blessings", the
rebbe added in his handwriting: "for good tidings".
[1] leaf, official stationery. 22.5 cm. Good condition.
Folding marks.

הרבי מליובאוויטש ,חתום בחתימת יד קדשו .ברוקלין ,ניו יורק,
אלול ("ימי הסליחות") תשי"ז [.]1957
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי ,חתום
בחתימת יד קדשו ,בתוספת מילה בכתב-ידו.
נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב-תשל"ח) .במכתבו
מברך הרבי" :לקראת השנה החדשה ...הנני בזה להביע ברכתי לו
ולכל אשר לו ,ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה
בגשמיות וברוחניות".
בסוף המכתב ,לאחר המילה "בברכה" ,הוסיף הרבי בכתב-יד
קדשו את המילה" :לבשו"ט [לבשורות טובות]".
[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 22.5 .ס"מ .מצב טוב .סימני קיפול.

פתיחה$500 :

אוגוסט 2021
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Opening price: $500

Letter of good year wishes from Rebbe Menachem
Mendel Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe, with
his signature. Brooklyn NY, Elul 1958.
Typewritten on the official stationery of the rebbe,
with his signature and the addition of one word in
his handwriting.
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky (18921978), with good year wishes.
At the end of the letter, after "with blessings", the
rebbe added in his handwriting: "for good tidings".
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition.
Folding marks and creases. Stains, including ink
stains.
Opening price: $500

 .275מכתב "שנה טובה" מהרבי מליובאוויטש  -אלול
תש"כ  -שנת המאתיים להסתלקות הבעל שם טוב
מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון –
הרבי מליובאוויטש ,חתום בחתימת יד קדשו .ברוקלין ,ניו יורק,
אלול תש"כ [" .]1960ימי הסליחות ...שנת המאתים להסתלקות
הבעל שם טוב ז"ל".
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי ,וחתום
בחתימת יד קדשו.
נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב-תשל"ח) .במכתבו
מברך הרבי" :לקראת השנה החדשה ...הנני בזה להביע ברכתי
לו ולכל אשר לו שי' ,ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה
ומתוקה בגשמיות וברוחניות".
[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 21.5 .ס"מ .מצב טוב .סימני קיפול
וקמטים .מעט כתמים.

פתיחה$500 :

275. Letter of Good Year Wishes from the
Lubavitcher Rebbe – Elul 1960 – 200th
Anniversary of the Passing of the Baal Shem
Tov
Letter of good year wishes from Rebbe Menachem
Mendel Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe,
with his signature. Brooklyn NY, Elul 1960, "200th
anniversary of the passing of the Baal Shem Tov".
Typewritten on the official stationery of the rebbe,
with his signature.
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky (18921978), with good year wishes.
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition.
Folding marks and creases. Some stains.
Opening price: $500
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 .276מכתב "שנה טובה" מהרבי מליובאוויטש  -אלול
תשכ"א

276. Letter of Good Year Wishes from the
Lubavitcher Rebbe – Elul 1961

מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון –

Letter of good year wishes from Rebbe Menachem
Mendel Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe, with
his signature. Brooklyn NY, Elul 1961.
Typewritten on the official stationery of the rebbe,
with his signature, and the addition of two words in
his handwriting.
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky (18921978), with wishes for a good year.
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition.
Folding marks and creases.

הרבי מליובאוויטש ,חתום בחתימת יד קדשו .ברוקלין ,ניו יורק,
אלול ("ימי הסליחות") תשכ"א [.]1961
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי ,חתום
בחתימת יד קדשו ,בתוספת מילים בכתב-ידו.
נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב-תשל"ח) .במכתבו
מברך הרבי" :ולקראת השנה החדשה ...הנני בזה להביע ברכתי
לו ולכל אשר לו ,ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה
בגשמיות וברוחניות".
[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 21.5 .ס"מ .מצב טוב .סימני קיפול
וקמטים.

פתיחה$500 :

Opening price: $500

חסידות חב"ד – כתבי יד ,מכתבים ומסמכים
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 .278מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש  -י"ב ניסן
תשי"ד  -ברכות לבריאות והצלחה ולרגל חג הפסח
מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי
מליובאוויטש ,חתום בחתימת יד קדשו .ברוקלין ,ניו יורק ,י"ב
ניסן תשי"ד [.]1954
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי ,חתום
בחתימת יד קדשו.
נשלח

אל

הרה"ח

במכתבו

מברך

חיים

נחמן

קובלסקי

הרבי" :השי"ת

(תרנ"ב-תשל"ח).
יצליחו ...בבריאות

הנכונה והצלחה בענינים הגשמים ובענינים הרוחנים" .בהמשך
מכתבו ,כותב הרבי" :לפלא שאינו מזכיר במכתבו אודות בתו
תחי' אשר בטח חזרה כבר מפלארידא ,ובודאי שלום לה ולכל
ב"ב [בני ביתו] שיחיו" ,ומוסיף בברכה לרגל חג הפסח" :ויחוגו
את חג המצות הבע"ל [הבא עלינו לטובה] בכשרות ובשמחה
בתכ"י [בתוך כל ישראל]".
[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 21.5 .ס"מ .מצב טוב .סימני קיפול
וקמטים .כתמים קלים.

פתיחה$500 :

278. Letter from the Lubavitcher Rebbe – 12th
Nissan 1954 – Blessings for Good Health and
Success – Passover Wishes
277

278

 .277מכתב "שנה טובה" מהרבי מליובאוויטש  -אלול
תשכ"ד

277. Letter of Good Year Wishes from the
Lubavitcher Rebbe – Elul 1964

מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון –

Letter of good year wishes from Rebbe Menachem
Mendel Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe, with
his signature. Brooklyn NY, Elul 1964.
Typewritten on the official stationery of the rebbe,
with his signature, and the addition of several words
in his handwriting.
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky (18921978), with wishes for a good year.
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good-fair
condition. Folding marks. Stains, creases and wear.

הרבי מליובאוויטש ,חתום בחתימת יד קדשו .ברוקלין ,ניו יורק,
אלול ("ימי הסליחות") תשכ"ד [.]1964
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי ,חתום
בחתימת יד קדשו ,בתוספת מילים בכתב-ידו.
נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב-תשל"ח) .במכתבו
מברך הרבי" :לקראת השנה החדשה ...הנני בזה להביע ברכתי לו
ולכל אשר לו ,ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה
בגשמיות וברוחניות".
[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 21.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .סימני
קיפול .כתמים ,קמטים ובלאי.

פתיחה$500 :

אוגוסט 2021
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Opening price: $500

– Letter from Rebbe Menachem Mendel Schneersohn
the Lubavitcher Rebbe, with his signature. Brooklyn
NY, 12th Nissan 1954.
Typewritten on the official stationery of the rebbe,
with his signature.
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky (18921978), with blessings for good health and success
both in material and spiritual matters, and Passover
wishes.
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition.
Folding marks and creases. Minor stains.
Opening price: $500

 .280מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש  -י"א ניסן
תשכ"א  -ברכה לרגל חג הפסח
מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי
מליובאוויטש ,חתום בחתימת יד קדשו .ברוקלין ,ניו יורק ,י"א
ניסן תשכ"א [.]1961
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי ,וחתום
בחתימת יד קדשו.
נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב-תשל"ח) .במכתבו
מברך הרבי" :לקראת חג המצות ,זמן חירותנו ...הנני בזה להביע
ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית ,חירות מדאגות בגשם
ומדאגות ברוח – מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.
ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה".
בשולי המכתב ,הרבי מודה למכותבו על ברכתו שמסר לרגל יום
הולדתו ביום י"א ניסן ומברכו" :נתקבל מכתבו ברכה ...כל המברך
יתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר".
[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 21.5 .ס"מ .מצב טוב .סימני קיפול.
כתמים קלים.

פתיחה$500 :

279

280

 .279מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש  -י"א ניסן
תשי"ח  -ברכה לרגל חג הפסח

279. Letter from the Lubavitcher Rebbe – 11th
Nissan 1958 – Passover Wishes

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי

– Letter from Rebbe Menachem Mendel Schneersohn
the Lubavitcher Rebbe, with his signature. Brooklyn
NY, 11th Nissan 1958.
Typewritten on the official stationery of the rebbe,
with his signature.
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky (18921978). The rebbe wishes him a kosher and joyous
Passover, in true freedom from both material and
spiritual worries. The rebbe continues to bless him
that the freedom and joy should be drawn over to the
entire year, and thanks him for the wishes he sent on
the occasion of the rebbe's birthday.
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition.
Folding marks and creases. Minor stains.

מליובאוויטש ,חתום בחתימת יד קדשו .ברוקלין ,ניו יורק ,י"א
ניסן תשי"ח [.]1958
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי ,וחתום
בחתימת יד קדשו.
נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב-תשל"ח) .במכתבו
מברך הרבי" :לקראת חג המצות ,זמן חירותנו ...הנני בזה להביע
ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית ,חירות מדאגות בגשם
ומדאגות ברוח – מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.
ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה".
בשולי המכתב ,הרבי מודה למכותבו על ברכתו שמסר לרגל יום
הולדתו ביום י"א ניסן ומברכו" :וכל המברך יתברך בברכתו של ה'
וכמש"נ [וכמו שנאמר] ואברכה מברכיך".
[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 21.5 .ס"מ .מצב טוב .סימני קיפול
וקמטים .כתמים קלים.

פתיחה$500 :

280. Letter from the Lubavitcher Rebbe – 11th
Nissan 1961 – Passover Wishes
– Letter from Rebbe Menachem Mendel Schneersohn
the Lubavitcher Rebbe, with his signature. Brooklyn
NY, 11th Nissan 1961.
Typewritten on the official stationery of the rebbe,
with his signature.
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky (18921978), with blessings for a kosher and joyous
Passover, in true freedom, both from material and
spiritual worries. The rebbe continues to wish him
that the freedom and joy should be drawn over into
the entire year, and concludes by thanking him for
the wishes he sent on the occasion of the rebbe's
birthday.
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition.
Folding marks. Minor stains.
Opening price: $500

Opening price: $500
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 .281מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש  -י"א ניסן
תשכ"ד  -ברכה לרגל חג הפסח

 .282מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש  -י"ב ניסן
תשכ"ה  -ברכה לרגל חג הפסח

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי

מליובאוויטש ,חתום בחתימת יד קדשו .ברוקלין ,ניו יורק ,י"א

מליובאוויטש ,חתום בחתימת יד קדשו .ברוקלין ,ניו יורק ,י"ב

ניסן תשכ"ד [.]1964

ניסן תשכ"ה [.]1965

מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי ,חתום

מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי ,חתום

בחתימת יד קדשו ,בתוספת מילים בכתב-ידו.

בחתימת יד קדשו ,בתוספת מילים בכתב-ידו.

נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב-תשל"ח) .במכתבו

נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב-תשל"ח) .במכתבו

מברך הרבי" :ולקראת חג המצות ,זמן חירותנו ...הנני בזה להביע

מברך הרבי" :ולקראת חג המצות ,זמן חירותנו ...הנני בזה להביע

ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית ,חירות מדאגות בגשם

ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית ,חירות מדאגות בגשם

ומדאגות ברוח – מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ומדאגות ברוח – מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה".

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה".

בסוף המכתב ,לאחר המילים "בברכת החג" ,הוסיף הרבי בכתב-

בסוף המכתב ,לאחר המילים "בברכת החג" ,הוסיף הרבי בכתב-

יד קדשו את המילים" :ולבשו"ט [ולבשורות טובות] בכלל ובפרט".

יד קדשו את המילים" :ולבשו"ט [ולבשורות טובות]".

בשולי המכתב ,הרבי מודה למכותבו על ברכתו שמסר לרגל יום

בשולי המכתב ,הרבי מודה למכותבו על ברכתו שמסר לרגל יום

הולדתו ביום י"א ניסן ומברכו" :ת"ח [תשואות חן] על הברכות.

הולדתו ביום י"א ניסן ומברכו" :ת"ח [תשואות חן] על הברכות.

ואמחז"ל כל המברך מתברך בברכתו של ה' שהיא מרובה על

וכבר מלתי' אמורה שכל המברך מתברך בברכתו של ה' שהיא

העיקר".

מרובה על העיקר".

[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 21.5 .ס"מ .מצב טוב .סימני קיפול

[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 21.5 .ס"מ .מצב טוב .סימני קיפול

וקמטים.

וקמטים .כתמים.

פתיחה$500 :

פתיחה$500 :

281

281. Letter from the Lubavitcher Rebbe – 11th Nissan 1964 – Passover Wishes
Letter from Rebbe Menachem Mendel Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe, with his signature. Brooklyn NY,
11th Nissan 1964.
Typewritten on the official stationery of the rebbe, with his signature, and the addition of several words in his
handwriting.
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky (1892-1978), with blessings for a kosher and joyous Passover, in
true freedom, both from material and spiritual worries. The rebbe continues to bless him that the freedom and
joy be drawn over into the entire year, and concludes by thanking him for the wishes he sent on the occasion of
the rebbe's birthday.
At the end of the letter, after "with holiday wishes", the rebbe added in his handwriting: "for good tidings for
the public and the individual".
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition. Folding marks and creases.
Opening price: $500
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spiritual worries. The rebbe continues to bless him
that the freedom and joy be drawn over into the entire
year, and concludes by thanking him for the wishes
he sent on the occasion of the rebbe's birthday.
At the end of the letter, after "with holiday wishes",
the rebbe added in his handwriting: "for good
tidings".
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition.
Folding marks and creases. Stains.
Opening price: $500

-  מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש.283
י"ג- בסמיכות לחג הגאולה י"ב- תשי"ז
 "בברכה לבשורות טובות ומחג הגאולה,תמוז
"בהצלחה על כל השנה בגשמיות וברוחניות
– מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון
, ברוקלין. חתום בחתימת יד קדשו,הרבי מליובאוויטש
.]1957[  ט"ז תמוז תשי"ז,ניו יורק
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של
 בתוספת תיקונים, חתום בחתימת יד קדשו,הרבי
.ידו-ומספר מילים בכתב
-נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב
 ימים,י"ג תמוז- בסמיכות לחג הגאולה י"ב,)תשל"ח
בהם מציינים את שחרור חמיו של הרבי האדמו"ר
הריי"ץ מליובאוויטש ממאסרו בכלא הסובייטי בשנת
 "שמסוגלים ימים אלו לבשו"ט [לבשורות:תרפ"ז
, שהרי הם המשך הגאולה די"ב וי"ג תמוז...]טובות
 ובאופן נס גלוי שלמעלה מן הטבע,גאולת נשיאנו
."לגמרי
 לאחר המילים "בברכה לבשו"ט ומחג,בסוף המכתב
 הוסיף הרבי בכתב יד קדשו את,"הגאולה בהצלחה
."] "על כל השנה בגו"ר [בגשמיות וברוחניות:המילים
. נייר דק. ס"מ בקירוב28 . נייר מכתבים רשמי,] דף1[
. קרעים בשוליים. קמטים. סימני קיפול.בינוני-מצב טוב

$500 :פתיחה
283

283. Letter of Blessings from the Lubavitcher Rebbe – 1957 – Shortly After Chag HaGeulah, 12th-13th
Tammuz – "Blessings for Good Tidings, May Success be Drawn from Chag HaGeulah Throughout
the Year, Both in Material and Spiritual Matters"
Letter from Rebbe Menachem Mendel Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe, with his signature. Brooklyn NY,
16th Tammuz 1957.
Typewritten on the official stationery of the rebbe, with his signature; with emendations and several words in
his handwriting.
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky (1892-1978), shortly after Chag HaGeulah 12th-13th Tammuz,
holiday commemorating the liberation of the rebbe's father-in-law, Rebbe Rayatz of Lubavitch from Soviet
imprisonment in 1927. The rebbe states that these days are propitious for good tidings, as an extension of the
supranatural redemption the Rayatz experienced.
At the end of the letter, after "blessings for good tidings; may success be drawn from Chag HaGeulah", the rebbe
added in his handwriting: "for the entire year, both in material and spiritual matters".
[1] leaf, official stationery. Approx. 28 cm. Thin paper. Good-fair condition. Folding marks. Creases. Marginal tears.
Opening price: $500

 מכתבים ומסמכים,חסידות חב"ד – כתבי יד
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282

282. Letter from the Lubavitcher Rebbe – 12th
Nissan 1965 – Passover Wishes
Letter from Rebbe Menachem Mendel Schneersohn –
the Lubavitcher Rebbe, with his signature. Brooklyn
NY, 12th Nissan 1965.
Typewritten on the official stationery of the rebbe,
with his signature, and the addition of several words
in his handwriting.
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky (18921978), with blessings for a kosher and joyous
Passover, in true freedom, both from material and

 .285מכתב "כללי פרטי" מהרבי מליובאוויטש  -י"ז
אדר א' תשכ"ה

 .284מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש  -ערב
חג הסוכות תשכ"ה " -בברכה לבשורות טובות
ולחג שמח"

מכתב "כללי פרטי" מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון –

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי

הרבי מליובאוויטש ,חתום בחתימת יד קדשו .ברוקלין ,ניו יורק,

מליובאוויטש ,חתום בחתימת יד קדשו .ברוקלין ,ניו יורק,

י"ז אדר א' ("ועש"ק פרשת כי תשא") תשכ"ה [.]1965

ערב חג הסוכות תשכ"ה [.]1964

מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי ,חתום

נשלח אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב-תשל"ח).

בחתימת יד קדשו ,בתוספת מספר מילים בכתב-ידו.

במכתבו מביע הרבי את תודתו על דברי התנחומים ששלח

מכתב "כללי-פרטי" (מכתב שנשלח למספר אנשים בנוסח זהה),

לו מכותבו לאחר פטירת אמו הרבנית חנה שניאורסון

אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי (תרנ"ב-תשל"ח).

(כ"ח בטבת תר"מ – ו' תשרי תשכ"ה) ,ומברך" :ויהי רצון

המכתב עוסק בביאור הפסוקים הראשונים בפרשת כי תשא:

אשר בקרוב בימינו נזכה ...לראות בנחמת ציון וירושלים".

"וידבר ה' אל משה לאמור ,כי תשא את ראש בני ישראל

בסוף המכתב מברך הרבי לרגל חג הסוכות" :בברכה

לפקודיהם ונתנו איש כפר נפשו ,"...ובתיאור תפקידו של משה

לבשורות טובות וחג שמח" .בשולי המכתב הפניות ומראי

רבינו "ראשם של ישראל" ,שמסוגל לשאת את ראש בני ישראל

מקומות לנושאים ולרעיונות המובאים במכתב.

ולגלות חיבתם לפני המקום .הרבי מסיים בהוראה הנלמדת

[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 28 .ס"מ .מצב טוב .סימני קיפול

מפסוקים אלו ,שעל כל יהודי לגלות את חיבת המקום אליו ואז

וקמטים .כתמים .קרעים קלים בשוליים.

"יתעורר גם הוא לדבקה בו ולהמשיך אוא"ס ב"ה [אור אין סוף

פתיחה$500 :

ברוך הוא] למטה ולהעלות כל העולם כולו לה'".
בשולי המכתב הפניות ומראי מקומות לנושאים ולרעיונות
המובאים במכתב (לפנינו הדף הראשון של המכתב בלבד; הדף
השני ,ובו הפניות ומראי מקומות נוספים ,חסר).
[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 28 .ס"מ .מצב טוב .סימני קיפול
וקמטים קלים .קרעים קלים בשוליים .כתמים קלים.

פתיחה$500 :

284

284. Letter from the Lubavitcher Rebbe – Erev Sukkot 1964 – "Blessings for Good Tidings and a
"Joyous Festival
Letter from Rebbe Menachem Mendel Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe, with his signature. Brooklyn NY,
Erev Sukkot 1964.
Addressed to R. Chaim Nachman Kowalsky (1892-1978), with thanks for the condolences he sent upon the
passing of the rebbe's mother, Rebbetzin Chana Schneersohn (28th Tevet 1880 – 6th Tishrei 1964).
The rebbe concludes the letter with blessings for good tidings and a joyous festival.
[1] leaf, official stationery. 28 cm. Good condition. Folding marks and creases. Stains. Minor marginal tears.
Opening price: $500

אוגוסט 2021
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The letter explains the first two verses of Parashat Ki
Tisa and the lesson drawn from them.
References and sources for the ideas brought in the
letter are listed at the foot of the letter (only the first
leaf of the letter is present. The second leaf, with
additional references and sources, is lacking).
[1] leaf, official stationery. 28 cm. Good condition.
Folding marks and minor creases. Minor marginal
tears. Minor stains.
Opening price: $500

מהרבי
"כללי-פרטי"
מכתב
.286
מליובאוויטש  -חנוכה תשל"ב  -ברכות
לרגל חג הגאולה י"ט כסלו " -בברכת
הצלחה ולאורך ימים ושנים טובות
ולבשורות טובות"
מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון
– הרבי מליובאוויטש ,חתום בחתימת יד קדשו.
ברוקלין ,ניו יורק ,כ"ו כסלו (יום ג' דשבת ,ב' דחנוכה)
תשל"ב [.]1971
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של
הרבי ,חתום בחתימת יד קדשו ,בתוספת מספר
מילים בכתב-ידו.
מכתב "כללי-פרטי" (מכתב שנשלח למספר אנשים
בנוסח זהה) ,אל הרה"ח חיים נחמן קובלסקי
(תרנ"ב-תשל"ח) ,לרגל חג הגאולה י"ט כסלו של
רבי שניאור זלמן מלאדי – האדמו"ר הזקן ,ולרגל חג
החנוכה.
במכתבו הרבי מסביר את עניין "כפילת הטוב"
של י"ט כסלו שנת תשל"ב שחל ביום שלישי "יום
שהוכפל בו טוב" (כשם שחל גם בשנת תקנ"ט ,שנת
הגאולה של אדמו"ר הזקן) ,ומברך ש"כפילת טוב"
זו "תעורר את כל אחד ואחת וביתר שאת וביתר עז
לעשי' כפולה ומכופלת :ת"ת ות"ת [תלמוד תורה]
דרבים ,גמ"ח וגמ"ח [גמילות חסדים] בגשם וברוח
גם יחד ,מיוסדים וחדורים אהבת השם ...ואהבת
ישראל".

285

285. Public-Private Letter from the Lubavitcher Rebbe
– 17th Adar I 1965
Public-private letter from Rebbe Menachem Mendel
Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe, with his signature.
Brooklyn NY, 17th Adar I 1965.
Typewritten on the official stationery of the rebbe, with his
signature, and several words in his handwriting.
Public-private letter, addressed to R. Chaim Nachman
Kowalsky (1892-1978).

בסוף המכתב ,לאחר המילה "בברכת" ,הוסיף הרבי

286

בכתב יד קדשו את המילים" :הצלחה ולאויוש"ט
ולבשו"ט [ולאורך ימים ושנים טובות ולבשורות טובות]".
בשולי המכתב הפניות ומראי מקומות לנושאים ולרעיונות המובאים במכתב (מרבית ההפניות ומראי המקומות נדפסו בדף ב' של
המכתב ,שאינו נמצא לפנינו).
[ ]1דף ,נייר מכתבים רשמי 28 .ס"מ .מצב טוב .סימני קיפול וקמטים .כתמים.

פתיחה$500 :
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 י"א ניסן-  מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש.287
 ברכה לרגל חג הפסח- תשכ"ג
מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי
 י"א, ניו יורק, ברוקלין. חתום בחתימת יד קדשו,מליובאוויטש
.]1963[ ניסן תשכ"ג
 חתום,מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי
.ידו- בתוספת מילה בכתב,בחתימת יד קדשו
 במכתבו.)תשנ"ז-נשלח אל הרה"ח שלום דובער קובלסקי (תרפ"א
 הנני בזה להביע... זמן חירותנו, "לקראת חג המצות:מברך הרבי
 חירות מדאגות בגשם,ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית
.ומדאגות ברוח – מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב
."ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה
יד- הוסיף הרבי בכתב," לפני המילים "בברכת החג,בסוף המכתב
." "בכבוד:קדשו את המילה
 הרבי מודה למכותבו על ברכתו שמסר לרגל יום,בשולי המכתב
' וכבר מילתי. "ברכותיו נתקבלו:הולדתו ביום י"א ניסן ומברכו
." ואברכה מברכיך גו' ובברכתו של ה' המרובה על העיקר:אמורה
. סימני קיפול. מצב טוב. ס"מ21.5 . נייר מכתבים רשמי,] דף1[
.כתמים קלים

$500 :פתיחה

287. Letter from the Lubavitcher Rebbe – 11th
Nissan 1963 – Passover Wishes
287

 אלול-  מכתב "שנה טובה" מהרבי מליובאוויטש.288
תשכ"ח
– מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון
, ניו יורק, ברוקלין. חתום בחתימת יד קדשו,הרבי מליובאוויטש
.]1968[ אלול ("ימי הסליחות") תשכ"ח
 וחתום,מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי
.בחתימת יד קדשו
 במכתבו.)תשנ"ז-נשלח אל הרה"ח שלום דובער קובלסקי (תרפ"א
, הנני בזה להביע ברכתי... "לקראת השנה החדשה:מברך הרבי
 ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,לו ולכל אשר לו
."בגשמיות וברוחניות
 סימני קיפול. מצב טוב. ס"מ21.5 . נייר מכתבים רשמי,] דף1[

Letter from Rebbe Menachem Mendel Schneersohn –
the Lubavitcher Rebbe, with his signature. Brooklyn
NY, 11th Nissan 1963.
Typewritten on the official stationery of the rebbe,
with his signature, and one word added in his
handwriting.
Addressed to R. Sholem Ber Kowalsky (1920-1997),
with blessings for a kosher and joyous Passover
in true freedom, both from material and spiritual
worries.
At the end of the letter, the rebbe thanks him for the
wishes he sent on the occasion of the rebbe's birthday.
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition.
Folding marks. Minor stains.

286. Public-Private Letter from the Lubavitcher
Rebbe – Chanukah 1971 – Blessings for Chag
HaGeulah Yat (19th) Kislev – "With Blessings
for Success, Longevity and Good Tidings"
Letter from Rebbe Menachem Mendel Schneersohn –
the Lubavitcher Rebbe, with his signature. Brooklyn
NY, 26th Kislev 1971.
Typewritten on the official stationery of the rebbe,
with his signature, and the addition of several words
in his handwriting.
Public-private letter addressed to R. Chaim Nachman
Kowalsky (1892-1978), in honor of Chag HaGeulah
of the Baal HaTanya – Yat (19th) Kislev, and in honor
of Chanukah.
In his letter, the rebbe explains the double virtue of
Yat Kislev that year falling on Tuesday, the day on
which G-d declared twice "it was good", and blesses
that this should inspire each and every person to
redouble their efforts and activities, in the study
and teaching of Torah, and performance of acts of
kindness, imbued with a love both for G-d and
fellow Jews.
At the end of the letter, the rebbe added his
handwritten blessings for "success, longevity and
good tidings".
References and sources of the ideas mentioned in the
letter were printed at the foot of the letter (most of
the sources were printed on the second leaf of the
letter, which is not present).
[1] leaf, official stationery. 28 cm. Good condition.
Folding marks and creases. Stains.
Opening price: $500

Opening price: $500

. מעט כתמים.וקמטים

$500 :פתיחה
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289. Letter from the Lubavitcher Rebbe –
11th Nissan 1970 – Passover Wishes – With
the Addition of a Line in His Handwriting,
"Blessings for a Complete and Speedy Recovery,
and for Good Tidings Henceforth"
Letter from Rebbe Menachem Mendel Schneersohn –
the Lubavitcher Rebbe, with his signature. Brooklyn
NY, 11th Nissan 1970.
Typewritten on the official stationery of the rebbe,
with his signature and the addition of one line in his
handwriting.
Addressed to R. Sholem Ber Kowalsky (1920-1997),
with blessings for a kosher and joyous Passover,
in true freedom, both from material and spiritual
worries.
At the end of the letter, the rebbe added in his
handwriting "With blessings for a complete and
speedy recovery, and for good tidings henceforth".
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition.
Folding marks and creases.
Opening price: $500

289

288

,יד קדשו- בתוספת שורה בכתב-  ברכה לרגל חג הפסח-  י"א ניסן תש"ל-  מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש.289
""בברכה לרפואה שלמה וקרובה ולבשורות טובות מכאן ולהבא

288. Letter of Good Year Wishes from the
Lubavitcher Rebbe – Elul 1968

.ומדאגות ברוח – מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי

."ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה

 י"א, ניו יורק, ברוקלין. חתום בחתימת יד קדשו,מליובאוויטש

Letter of good year wishes from Rebbe Menachem
Mendel Schneersohn – the Lubavitcher Rebbe, with
his signature. Brooklyn NY, Elul 1968.
Typewritten on the official stationery of the rebbe,
with his signature.
Addressed to R. Sholem Ber Kowalsky (1920-1997),
with wishes for a good year.
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition.
Folding marks and creases. Some stains.

יד- הוסיף הרבי בכתב," לפני המילים "ובברכת החג,בסוף המכתב

.]1970[ ניסן תש"ל

 "בברכה לרפושו"ק ולבשו"ט [לרפואה שלמה:קדשו את המילים

 חתום,מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי

."וקרובה ולבשורות טובות] מכאן ולהבא

.ידו- בתוספת שורה בכתב,בחתימת יד קדשו

 סימני קיפול. מצב טוב. ס"מ21.5 . נייר מכתבים רשמי,] דף1[

 במכתבו.)תשנ"ז-נשלח אל הרה"ח שלום דובער קובלסקי (תרפ"א

.וקמטים

 הנני בזה להביע... זמן חירותנו, "ולקראת חג המצות:מברך הרבי

$500 :פתיחה

 חירות מדאגות בגשם,ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמתית

Opening price: $500
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Rabbinic Letters and Manuscripts

מכתבי רבנים וכתבי יד

 .290כתב-יד ,תנאי הרבנות של רבי אברהם פרוסטיץ
(בוימגרטן) ,תלמיד רבי יהונתן אייבשיץ  -גאיא,
תקמ"ה

290. Manuscript, Terms of the Rabbinical
Position
of
Rabbi
Avraham
Prostitz
(Baumgarten), Disciple of Rabbi Yehonatan
Eybeschutz – Gaya, 1785

הרבנות של הגאון רבי אברהם פרוסטיץ אב"ד גאיא ואויסע

Handwritten leaf, signed by seven community
notables, terms of the rabbinical position of R.
Avraham Prostitz Rabbi of Gaya (Gyjov) and Aussee
(Úsov), Moravia. [Gaya?], 19th Shevat 1785.
Decisions of the community leaders, regarding the
functions and privileges granted to the rabbi of the
community.
At the foot of the leaf, signatures of seven community
notables.
R. Avraham Prostitz (ca. 1730 – Tishrei 1798), close
disciple of R. Yehonatan Eybeschutz. A holy, ascetic
man and outstanding Torah scholar. During the
famous polemic between his teacher R. Yehonatan
Eybeschutz and R. Yaakov Emden, R. Avraham fled
the city after one side tried bribing him to testify in
their favor. His work Kapot HaMan'ul on Pirkei Avot
was published after his passing.
[1] leaf. Approx. 28 cm. Good-fair condition. Stains.
Marginal wear and tears, with traces of mold.
Marginal paper repair.

דף בכתב-יד ,בחתימת ידם של שבעת טובי הקהל ,על תנאי
במדינת מוראביה[ .גאיא?] ,י"ט שבט תקמ"ה [.]1785
החלטות ראשי הקהל על התפקידים והזכויות המוענקים לרב
הקהילה" :כתוב זאת זכרון בספר מה שעלה בהסכמת אלופי קרו"ט
[קצינים ,ראשים וטובים] ....כשנתקבל הרב מה"ו אברהם פרוסטיץ
מקרעמזיר להיות רב בקהילתנו ,הן הן המה הכנסות שיהי' לו."...
בשולי הדף שבע חתימות של ראשי הקהל ("ז' טובי העיר"):
"הק' ישראל זעקל בר"א ז"ל"; "הק' יצחק בר"מ ז"ל"; "הק' דוד...
ברמז"ל"; "איצק בר"מ ז"ל"; "אהרן בר"ה י"צ"ו"; "הק' אייזיק
בר"ה"; "יצחק מרדכי בר"א סג"ל"[ .שם העיר נמחק מהמסמך
שלפנינו .כנראה מדובר ברבנות העיר גאיא ,בה כיהן רבי אברהם
פרוסטיץ בתחילה לפני שעבר לכהן ברבנות אויסע].
הגאון המקובל רבי אברהם פרוסטיץ (ת"צ בערך-תשרי תקנ"ט),
תלמיד מובהק של רבי יהונתן אייבשיץ .איש קדוש ,גאון מופלג
ומרביץ תורה .חסיד ופרוש" ,לא אכל כי אם שני פעמים בשבוע,
ביום ג' בערב ובש"ק ,ולא אכל דבר מן החי" ("פרדס יוסף" ,לונדון,
תשט"ו ,עמ' ז ,בהערה) .בתחילה לא רצה לשמש ברבנות אלא
שימש כ"מנהיג הקהילה" בקרמזיר בלבד .לאחר שירד מנכסיו

נתמנה לרבנות העיר גאיא ( ,Gayaכיום )Kyjov :במורביה,

ולאחר כמה שנים עבר לכהן ברבנות אויסע ( ,Ausseeכיום:
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אבות (וינה ,תקע"ח) ואילו שאר חיבוריו על הש"ס ועל התורה

עשיר ונכבד מראשי הקהלה .פ"א במש"ק [פעם אחת במוצאי

 .)Úsovלאחר פטירתו נדפס חיבורו "כפות המנעול" על פרקי
נותרו בכתבי-יד.

שבת קודש] בא בעה"ב ובקש ממנו להעיד ביום מחר כזאת

מצאצאיו (בן אחר בן) הוא הגה"צ הנודע רבי יוסף בוימגרטן

וכזאת ,ומסר לו טבעת יקרה באבן טוב ,והוא עזב בחצי הלילה את

(תרכ"ד-תרצ"ג) ,מרבני וינה .בהקדמת ספרו "פרדס יוסף",

הבית ואת העיר והניח שם את הטבעת ונסע עד לייפציג .משם

מופיעה רשימה שכתב אודות ייחוסו ,הפותחת" :יוסף בן דוד בן

כתב למורו וביקש ממנו מחילה כי לא נטל רשות ממנו" .מעניין

שמעון בן מו"ה זאב בן מו"ה מענדל בן הג' ר' אברהם פרוסטיץ

לציין כי בגביות העדות שנדפסו בספרי הפולמוס של רבי יעקב

בעה"מ כפות המנעול ,תלמיד מובהק של ר' יונתן באלטונא."...

עמדין ,מוזכר שמו של הבחור "אברהם פרוסטיץ" כאחד מתלמידי

ברשימה זו ,רבי יוסף בוימגרטן מספר על בריחת זקנו הנ"ל

ר' יהונתן (ראה :התאבקות ,מהדורת לבוב תרל"ז ,דף לו.)2/

מהישיבה בתקופת המחלוקת הידועה עם רבי יעקב עמדין ,לאחר

[ ]1דף .כ 28-ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .בלאי וקרעים בשולי

שבעלי-בתים מהעיר ניסו לשחדו להעיד בבית דין בעניין" :כמה

הדף ,עם עקבות פטריה .הדבקת נייר בשולי הדף.

שנים למד בישיבתו והיה לו ממנו התרת הוראה .כאשר התחילה

פתיחה$300 :

המריבה ונחלקה ק"ק אלטונא לשני מחנות ,היה דר אא"ז בבית
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Opening price: $300

 .291מכתבי רבנים ופסקי דין  -גרמניה וקהילות אה"ו,
שנות התק"נ-תק"ע  -חתימות רבי אלעזר לאזי ברלין
ורבני אלטונה והמבורג
אוסף של  11מסמכים ומכתבים בכתב-יד ובחתימות רבנים
(מהמבורג וסביבתה) ,כולל דפים בכתב-ידו וחתימותיו של הגאון
רבי אלעזר לאזי ברלין – ראב"ד בתי הדין של קהילות אה"ו
[אלטונה ,המבורג וונדסבק] .גרמניה ,שנות התק"נ-תק"ע בקירוב.
האוסף כולל שבעה שטרות ופסקי דין ,מרביתם נכתבו ונחתמו על
ידי רבי אלעזר לאזי ראב"ד קהילות אה"ו .מלבדו חתומים גם דייני
קהילות אה"ו :רבי מרדכי גומפא פרידבורג (תצ"ב-תקס"ד; חכמי
אה"ו ,עמ'  ;)98-99רבי יאקב יעקב וואריש (כיהן כדיין החל משנת
תקמ"ט ,נפטר תקס"ח; חכמי אה"ו ,עמ'  ;)100רבי משה יעקב יפה
מברלין (נפטר תקפ"ג; נקרא ע"י רבי רפאל הכהן לכהן בדיינות,
חתום על פסק הדין בשנת תקע"ט נגד הטמפל הרפורמי; חכמי
אה"ו ,עמ'  ;)106-107רבי אשר ניישטעדל דיין בוונדסבק (נפטר
תקע"א; חכמי אה"ו ,עמ'  ;)101-102רבי אליקים געטשליק בן רבי
וואלף; רבי ברוך עוזר'ש (תק"ג-כסלו תקפ"ג .דיין בהמבורג משנת
תקמ"ג .ממלא מקומו של רבי אלעזר לאזי כראב"ד אה"ו .עמד
בראש הלוחמים בשנת תקע"ט נגד הטמפל הרפורמי .את תשובות
הרבנים בענין פרסם בספר "אלה דברי הברית" .ראה אודותיו:
אישים בתשובות חתם סופר ,עמ' קב; או"ה למושב ,עמ' .)93-102
בנוסף לשטרות ופסקי הדין כולל האוסף שלושה מכתבים ,בהם:
מכתב משנת תקע"ג ,שנכתב אל רבני ווילנא ,בחתימת שלושת
הדיינים :רבי "אלעזר לאזי ראב"ד דפה ,בן המנוח מ' יוסף זצ"ל
מברלין"; רבי "ברוך (עוזר'ש) דיין דק"ק המבורג"; ו"הק' משה יעקב
יפה מברלין דיין דק"ק המבורג" .פרט השנה במכתב הוא "בא רעש
לפ"ק תקע"ג" (ימי מלחמת נפוליון ,שכבש את המבורג ,ופיצל את

291a

ג' הקהילות .ראה :או"ה למושב ,עמ'  ;)84-86מכתב מרבי דובער

אב"ד עלמסהארין ( ,Elmshornעיר סמוכה להמבורג) ,אל רבי
אלעזר לאזי ,ובו המלצה לעזור לבחור ישיבה הנוסע להמבורג

291b

תקל"ו להמבורג לכהן ברבנות ג' הקהילות – ק"ק אה"ו [אלטונא,

(ראה פריט הבא) .עמד בקשרי שו"ת עם ה"חתם סופר" (אישים

בענין שידוך ,ושאלה הלכתית בענין ספר תורה שנקרע.

המבורג ,וונדסבק] ,הביא עמו את רבי לאזי לכהן כדיין בבית דינו

בתשובות חת"ס ,עמ' עח).

הגאון רבי אלעזר לאזי (היילבוט) ברלין (תק"א-תקע"ד) ,בעל

בהמבורג .בשנת תקנ"ט פרש רבי רפאל הכהן מרבנות המבורג

 11מסמכים ומכתבים ( 12דף) .גודל ומצב משתנים ,טוב-בינוני.

"משנת דרבי אליעזר" .מגדולי דורו .נולד בעיר ברלין לאביו רבי

וקהילות אה"ו ,ומינה תחתיו את רבי אלעזר לאזי לכהן כראב"ד

בחלקם כתמים ועקבות פטריה קלים ,בלאי וקרעים.

יוסף ונקרא על שם סבו הצדיק רבי לאזי הלברשטט מברלין .לאחר

בתי הדין של ג' קהילות אה"ו .רבי אלעזר לאזי כיהן אז גם

נישואיו גר בעיר פוזן .כיהן כדיין בבית דינו של רבי רפאל הכהן

כממלא מקום זמני לתפקיד "אב"ד ור"מ ג' הקהילות" [רב ראשי],

פתיחה$2000 :

שכיהן כאב"ד פוזן משנת תקל"ג .כשעבר רבי רפאל הכהן בשנת

עד אשר נבחר הגאון רבי נח חיים צבי ברלין בעל "עצי אלמוגים"

מכתבי רבנים וכתבי יד
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291d

291c

291. Rabbinic Letters and Beit Din Rulings – Germany and the Three Communities, 1790s-1810s – Signatures of Rabbi Elazar Lazi Berlin and the Rabbis
of Altona and Hamburg
Collection of 11 documents and letters handwritten and signed by rabbis (of
Hamburg and the surroundings), including leaves handwritten and signed by
R. Elazar Lazi Berlin – head of the Beit Din of the Three Communities (Altona,
Hamburg and Wandsbek). Germany, ca. 1790s-1810s.
The collection includes seven Beit Din documents and rulings, mostly written and
signed by R. Elazar Lazi, head of the Beit Din of the Three Communities. Also
signed by other dayanim of the Three Communities (see Hebrew description).
The collection also includes three letters, including a letter dated 1813 addressed
to the rabbis of Vilna, signed by R. Elazar Lazi and two other dayanim; and a letter
from R. Dov Ber Rabbi of Elmshorn (a town near Hamburg) to R. Elazar Lazi, with
a recommendation and a halachic question.

R. Elazar Lazi (Heilbut) Berlin (1740-1814), author of Mishnat DeRabbi Eliezer, a
Torah leader of his times. He served as dayan in the Beit Din of R. Refael HaKohen
in Posen, and later in Hamburg. After R. Refael left the rabbinate, R. Elazar Lazi
began serving as head of the Beit Din of the Three Communities (Altona, Hamburg
and Wandsbek). He temporarily replaced R. Refael as chief rabbi of the Three
Communities, until the appointment of a permanent successor. He exchanged
halachic correspondence with the Chatam Sofer.
11 documents and letters (12 leaves). Size and condition vary, good-fair. Stains and
minor mold stains, wear and tears to some leaves.
Opening price: $2000
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 .292מכתבים מעניינים מתקופת פרישת רבי רפאל הכהן מהמבורג
מן הרבנות של קהילות אה"ו  -ניסן-אלול תקנ"ט
חמישה מכתבים אודות ארגון ענייני קהילות אה"ו [אלטונה ,המבורג וונדסבק]
ויישובי הסביבה בתקופת פרישת הרב הראשי של קהילות אה"ו – הגאון רבי

פרישת רבי רפאל הכהן מרבנות אה"ו
בי"ט אדר שני תקנ"ט כינס רבי רפאל הכהן אסיפה דחופה ,אליה קרא את ראשי שלשת קהילות אה"ו ,ובה הודיע
להם כי גמר בדעתו לעזוב את תפקידו כרב ראשי של קהילות אה"ו החל מראש חודש תמוז (בתאריך בו ימלאו 23

רפאל הכהן מהמבורג.

שנה לתחילת כהונתו ברבנות זו) ,והביע את רצונו שלא להתערב מעתה ואילך בענייני הקהילות .רבי רפאל נותר

· מכתב בחתימות  14ראשי ג' קהילות אה"ו ,על מינוי הדיין רבי אלעזר לאזי

בעירו כאחד העם ,והמשיך לעסוק בתורה ועבודת השם ,ללא שום מעורבות ואחריות ציבורית ,מלבד הנחיותיו

ברלין כממלא מקום זמני לרב ראשי ["אב"ד ור"מ"] של הקהילות ,החל מראש

למינוי ממלאי מקומו ברבנות .בפנקס כתב-יד קהילת המבורג ,הנמצא בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי ,מופיע

חודש תמוז תקנ"ט ,עד למינוי רב ראשי באופן קבוע .בראש החותמים :הנגיד

פרוטוקול האסיפה הנ"ל ,בה הודיע רבי רפאל על פרישתו מהרבנות "מכמה טעמים הכמוסים" (דף קנד ,1/בכתה"י).

המפורסם ,הפרנס "הק' ליב ב"ר שאול" [נפטר תקע"א .מייסד "קלויז ר' ליב ב"ר
שאול" בהמבורג .ראה אודותיו :חכמי אה"ו ,עמ' [ .]111-112המבורג?] ,סיון
תקנ"ט.
· מסמך עם תנאי הרבנות הזמנית של רבי אלעזר לאזי ברלין ,החל מראש חודש
תמוז ,בחתימת הפרנס רבי ליב ב"ר שאול[ .המבורג?] ,כ"ז סיון תקנ"ט.
· מכתב ארוך בכתב ידו של רבי אלעזר לאזי ברלין (לא חתום) ,הנכתב מטעם
רבני קהילת אלטונה ,אל ראשי קהילת פרידריכשטאט ( ,Friedrichstadtצפונית

"...ויכל את דבריו לאמר' :לא ארחיב במליצות היום הזה ,כי גם הכהן הגדול ביציאתו התפלל תפלה קצרה' – ומאד
הפצירו בו פו"מ דשלש קהלות ...לשבת עוד על כסא הרבנות ,אבל הוא התאמץ לבו( "...או"ה למושב ,עמ' .)69
היו שאמרו שפרישתו מהרבנות נבעה מחששו הגדול של רבי רפאל שמא יכשל באיסורי לשון הרע הכרוכים בתפקידו
כרב הקהילות .רבי רפאל עסק רבות בעניני מצות "שמירת הלשון" ואיסורי לשון הרע .ספרו "מרפא לשון" הינו אחד
הספרים הראשונים המעוררים על ענייני שמירת הלשון ואיסורי לשון הרע [מאוחר יותר ,בעקבות ספר זה ,התעורר
רבי ישראל מאיר הכהן מראדין לחבר את ספריו "חפץ חיים" ו"שמירת הלשון"].

להמבורג ,מקהילות ה"גליל" הכפופות לקהילת אה"ו) .אלטונה ,אלול תקנ"ט.

לאחר שעזב את כיסא הרבנות לא רצה רבי רפאל שינהגו בו כבוד וגדולה .בשנת תקס"ג פנה אליו מחבר הספר "קרן

מכתב ארוך וחריף ובו מחאה על אנשים שזלזלו בתקנות הקהילה ,ערערו את

אור פני משה" וביקש ממנו הסכמה על ספר נוסף אשר חיבר .השיב לו רבי רפאל במכתב "...אמנם הקשה לשאול

מעמדו של הרב המ"ץ [המורה צדק] והפריעו לעצמאותו של השוחט .בתוך

ממני הסכמה על הספר הזה ,כי מיום הסירותי מרבה המשרה מעל שכמי ,והרימותי עטרת הרבנות מעלי ,הנה אנכי

הדברים מוזכרים גם תיקון ענייני הקהילה שנעשו בעיר הסמוכה שלזוויג

(.)Schleswig

· מכתב אל הגאון רבי רפאל הכהן אב"ד אה"ו ,בחתימת  11מראשי קהילת
רנזיבורג ,אודות קבוצה של ששה אנשים שהפרו את תקנות הקהילה ופנו
לערכאות המדינה בענין כלשהו .רנזיבורג (רנדסבורג  ,Rendsburgמקהילות

כאחד העם כעם ככהן ,יושב בטח בדד ומצפה לתשועת ה' בקרב עמי ,ולא אעמיד שמי במקום גדולים חקרי לב רבנים
יושבי כסאות למשפט ,ה' עליהם יחיו ,המה יבחרו ולא אני ,רחוק ממני כאלה ,על כן אל ירע לו כי לא השלמתי
חפצו הפעם( "...נדפס בראש ספר "קולי יעקב" ,המבורג ,תקס"ג; הובא ע"י ש' רסקין ,קברי צדיקים באשכנז ,עמ' .)303
ביזמת רבי רפאל מינו לאחר פרישתו את הדיין רבי אלעזר לאזי ברלין (ראה אודותיו :פריטים  )293 ,291לראב"ד ג'

ה"גליל" הכפופות לקהילת אה"ו) ,כ"ג ניסן תקנ"ט [ .]1799יידיש ועברית.

הקהילות ,וכממלא מקום זמני לתפקיד הרב הראשי "אב"ד ור"מ ג' קהילות" .התפטרותו זו מהרבנות חוללה זעזועים

· מכתב אל הגאון רבי רפאל הכהן ,בכתב יד וחתימת רבי אליעזר ליזר בן רבי

רבים ,ותוקפן של תקנות הקהילה התערער בג' הקהילות וביישובי הסביבה .כפי שאנו רואים במסמכים שלפנינו ,עסק

יצחק איצק ,ש"ץ ונאמן הקהל ברנזיבורג .בעניין מינוי "שבעת הכשרים" להעמיד

ממלא מקומו הזמני רבי אלעזר לאזי בחיזוקן וביצורן של תקנות הקהילות.

את תקנות הקהל .רנזיבורג (רנדסבורג  ,)Rendsburgא' אייר תקנ"ט [.]1799
יידיש ועברית.

הגאון רבי רפאל הכהן מהמבורג (חשון תפ"ג – חשון תקס"ד  ,)1722-1803מגדולי
גאוני הדור בזמן ה"נודע ביהודה" ,ה"שאגת אריה" והגר"א מווילנא .תלמידו
המובהק של ה"שאגת אריה" ומרבותיו של רבי חיים מוולוז'ין .כיהן ברבנות
ובראשות ישיבה בכמה ערים בליטא .בשנת תקל"ג עבר לכהן ברבנות פוזן ,ומשנת
תקל"ו נתמנה כרב ראשי של קהילות אה"ו (איחוד הקהילות :אלטונה ,המבורג

לאחר הליך ממושך נבחר לבסוף הגאון רבי נח חיים צבי ברלין בעל "עצי אלמוגים" לרב ראשי של קהילות אה"ו .רבי
רפאל הכהן "בא לביתו ויקבל פניו באהבה עזה ויברך את בואו( "...או"ה למושב ,עמ'  .)75רבי נח חיים צבי חידש עם
בואו את "כל התקנות דשלש קהלות בועד הקהל ,ונתן עוז ותוקף לכל אשר תיקן הרב ר' רפאל כהן ,ובאותה שנה
היתה מחלוקה גדולה בישוב זעגעבערג [ ]Segebergבין הגבאים ובין החזן ...ובחכמתו עשה פשרה ביניהם" (או"ה
למושב ,שם) .עם זאת ,רבי נח חיים צבי לא האריך ימים על ממלכתו ,והלך לעולמו לאחר תקופה קצרה ,בשנת
תקס"ב ,כשאנשי העיר ורבי רפאל הכהן בראשם מבכים את פטירתו .את מקומו כאב"ד ור"מ קהילות אה"ו מילא

וונדסבק) בגרמניה ,אותן ניהל למעלה מעשרים שנה בחכמה ובתקיפות .נודע

אחריו רבי צבי הירש מזאמושט אב"ד גלוגא רבתי (ת"ק-תקס"ז).

במלחמתו עם תנועת ההשכלה של משה מנדלסון ועם ה"משכילים" בהמבורג,

בתקופה שלאחר פטירת רבי נח חיים צבי בשנת תקס"ב ,נתמנה שוב רבי אלעזר לאזי לרב ראשי זמני" :שבנתיים ...עד

אשר בעקבות כך הדפיסו נגדו ספרי פולמוס .על פרשת עזיבתו את רבנות אה"ו

אשר יבוא אב"ד ור"מ בשלש קהילותינו ...שבנתיים יהיה הדיין מוהר"ר לאזי ברלין נר"ו ראש המדברים אצל הבד"צ,

ראה בהרחבה במסגרת.
 5דפים .גודל ומצב משתנים .חלקם עם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט.

פתיחה$600 :

ובכל דבר יתנהג בזה כאשר התנהג קודם ביאת הצדיק הרב המנוח מוהר"ר נח"צ הירש הנ"ל לקהילתנו( "...שנות דור
ודור ,ד ,עמ' קנג-קנה).
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R. Refael HaKohen's Resignation from the
Rabbinate of the Three Communities
On 19th Adar II 1799, R. Refael convened an
urgent meeting with the heads of the Three
Communities, in which he announced his
decision to resign from his position as chief rabbi
of the Three Communities on Rosh Chodesh
Tammuz (a position he will have held for 23
years), and expressed his desire to thereafter not
be involved in any communal matter. R. Refael
would remain in the city as a private person
studying Torah and worshipping G-d, with
no communal involvement or responsibilities.
The protocol of this meeting recorded in the
Pinkas of the Hamburg community documents
R. Refael's announcement of his resignation for
"various confidential reasons", and his refusal to
reconsider despite the insistent pleading of the
community leaders.
Some explain that R. Refael's resignation
stemmed from his great concern of transgressing
the prohibition of forbidden speech, which
his rabbinical position could entail. R. Refael
studied the topic of guarding one's speech
extensively, and his book Marpeh Lashon was
one of the first books to raise awareness of the
mitzvah of guarding one's tongue and the laws
of forbidden speech.
Upon the initiative of R. Refael, R. Elazar Lazi
Berlin (see items 291, 293) was then appointed
head of the Beit Din of the Three Communities,
and as R. Refael's temporary successor as chief
rabbi of the Three Communities. R. Refael's
resignation caused much turmoil in the Three
Communities and the surroundings, and the
authority of the communal regulations was
undermined. As seen in the present documents,
R. Elazar Lazi endeavored to strengthen them
and ensure their enforcement.

292b

292a
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292. Interesting Letters from the Time of Rabbi
Refael HaKohen of Hamburg's Resignation
– from the Three Communities Rabbinate
Nissan-Elul 1799
Five letters pertaining to communal matters in
the Three Communities (Altona, Hamburg and
Wandsbek) and the surrounding towns, at the time
of the resignation of their chief rabbi – R. Refael
HaKohen of Hamburg.
Letter signed by 14 leaders of the Three
Communities, regarding the appointment of the
dayan R. Elazar Lazi Berlin as temporary chief rabbi
beginning Tammuz 1799, until the appointment of a
permanent chief rabbi. [Hamburg?], Sivan 1799.
Document recording the terms of R. Elazar Lazi
Berlin's temporary appointment. [Hamburg?], 27th
Sivan 1799.
Lengthy letter handwritten by R. Elazar Lazi Berlin
(unsigned), written on behalf of the rabbis of the
Altona community to the leaders of the Friedrichstadt
community – protest against people who disregarded
the community regulations. Altona, Elul 1799.
Two letters addressed to R. Refael HaKohen,
regarding the reinforcement of the community
regulations in Rendsburg (a town under the
jurisdiction of the rabbinate of the Three
Communities). Nissan-Iyar 1799. Yiddish and
Hebrew.
R. Refael HaKohen of Hamburg (1722-1803), leading
Torah scholar in the times of the Noda BiYehuda,
the Shaagat Aryeh and the Gaon of Vilna. Served as
rabbi of Posen, and later of the Three Communities
(Altona, Hamburg and Wandsbek). See sidebar
regarding his resignation from the rabbinate.
5 leaves. Size and condition vary. Open tears affecting
text to some leaves.

·
·
·
·

Opening price: $600

 .293מכתבים ומסמכים בעניני נישואין  -משפחת
רבי אלעזר לאזי ברלין ראב"ד המבורג וקהילות
אה"ו
ארבעה מכתבים ומסמכים ,העוסקים בנישואין במשפחת
הגאון רבי אלעזר לאזי ברלין בעל "משנת דרבי אליעזר".
· שני דפים מודפסים (בכתב רש"י) ,עם מילוי בכתב יד
– שטר "תנאים אחרונים" ו"שטר חצי חלק זכר" ,לנישואי
החתן רבי אלעזר לאזי בן רבי יוסף מברלין ,עם הכלה
מינדיל בת ר' מנחם מן פרידריך .המבורג ,ט"ו כסלו תקמ"ד
[ 21בנובמבר .]1783
חתומים ,אבי הכלה :רבי "מנחם מן בן לא"א כ' מאיר
פרידריך" ,ונאמני הקהל :רבי אלחנן הענדיל ב"ר אהרן
בכרך [תצ"ד-תקע"ח .בעל פרחי שושנה ,ש"ץ ונאמן במשך
יותר מחמישים שנה .ראה אודותיו :אוצר הרבנים;2008 ,
חכמי אה"ו ,עמ'  ,]104-105ורבי חיים פירשט [סופר הקהל.
מכותבי המכתבים במחלוקת רבי יעקב עמדין ורבי יהונתן
אייבשיץ .ראה אודותיו :חכמי אה"ו ,עמ' .]14
· פסק דין ,בחתימת רבי חיים אב"ד חאדזייש ודייני בית
דינו ,עם חתימות ג' פו"מ [פרנסי ומנהיגי הקהילה].

חאדזייש ( ,Chodzieżעיר סמוכה לפוזן) ,תמוז תקמ"ג
[ .]1783פסק הדין עוסק בתביעת שדכן שתבע את רבי
אלעזר לאזי ברלין בבית הדין בחאדזייש ,לשלם לו בעד
ההוצאות הרבות שנגרמו בעקבות שידוך שלא יצא לפועל
(שידוך שהוצע לו לאחר פטירת אשתו הראשונה).
· שטר תנאים ,בכתב ידו של הגאון רבי אלעזר לאזי ברלין,
לאירוסי בנו החתן מאיר ברלין ,עם הכלה פיגלכי בת רבי
יוסף יוסמן הלוי .בחתימות המחותנים ,רבי "אלעזר לאזי
בן המנוח מ' יוסף זצלה"ה" ורבי "יוסף יאסמן במהר"י הלוי
זלה"ה"[ .המבורג?/פרידריכשטאט?] ,ז' אב תקס"ז [.]1807
הגאון רבי אלעזר לאזי ברלין (תק"א-תקע"ד .ראה אודותיו
גם בפריט  ,)291מגדולי דורו .בנישואיו הראשונים היה
נשוי לבתו של רבי טודרוס מונק מפוזן ,וכיהן אז כדיין בבית
דינו של רבי רפאל הכהן בפוזן .כשעבר רבי רפאל הכהן

293

בשנת תקל"ו להמבורג לכהן ברבנות ג' קהילות אה"ו [אלטונא ,המבורג ,וונדסבק] ,הביא עמו את רבי לאזי לכהן כדיין בבית דינו בהמבורג,
בעוד בני משפחתו נותרו בעיר פוזן .תקופה קצרה לאחר מכן ,הגיעה אל רבי לאזי השמועה הרעה כי אשתו נפטרה .רבי לאזי שב לפוזן
לסדר את עניניו" ,ואח"כ חזר לכאן [להמבורג] ובחר לאשה שניה בת צורבא מרבנן ,מינדיל בת הר"ר מן ,אשר למד תורה בישיבה בעיר מיץ
אצל ה"ר שמואל היללמאנן ,ואמה היתה בת בתו של הרב 'בית חינוך יהודה' ,והנישואין היו ביום ט"ו כסלו תקמ"ד" (או"ה למושב ,עמ'
 .)84רבי לאזי נתמנה "ונתקבל לראשונה לדיין דק"ק וואנדסבעק והאמבורג ,ואח"כ באלטונא והאמבורג ,ואחרי אשר עזב הרב ר' רפאל כסא
ממלכתו נתקבל לראש בית דין דשלש קהלות" (או"ה למושב ,שם) – בשנת תקנ"ט פרש רבי רפאל הכהן מרבנות המבורג וקהילות אה"ו,
ומינה תחתיו את רבי אלעזר לאזי לכהן כראב"ד ג' קהילות אה"ו.
 4דפים .גודל ומצב משתנים.

פתיחה$500 :
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293. Marriage Related Letters and Documents
– Family of Rabbi Elazar Lazi Berlin Head
of the Beit Din of Hamburg and the Three
Communities

 .294מכתב בית הדין בליסא -
בחתימת הראב"ד רבי יהודה ליב
קאלישר וחברי בית דינו  -ליסא,
תקס"ט

Four letters and documents pertaining to the
marriages of R. Elazar Lazi Berlin, author of Mishnat
DeRabbi Eliezer, and members of his family.
Two printed leaves (in Rashi script), completed by
hand – Tena'im Acharonim and Shtar Chatzi Chelek
Zachar for the wedding of R. Elazar Lazi son of R.
Yosef of Berlin. Hamburg, 15th Kislev 1783. Signed
by the father of the bride and the trustees of the
community.
Beit Din ruling signed by R. Chaim Rabbi of
Chodzież, the dayanim of his Beit Din and three
community leaders. Chodzież, Tammuz 1783. Ruling
regarding a claim against R. Elazar Lazi to pay the
expenses of a matchmaking proposal which did not
come to fruition, suggested to him after the passing
of his first wife.
Tena'im handwritten by R. Elazar Lazi Berlin, for
the betrothal of his son Meir Berlin. Signed by R.
?Elazar Lazi and the father of the bride. [Hamburg
Friedrichstadt?], 7th Av 1807.
R. Elazar Lazi (Heilbut) Berlin (1740-1814), author
of Mishnat DeRabbi Eliezer, a Torah leader of his
times. He served as dayan in the Beit Din of R. Refael
HaKohen in Posen, and later in Hamburg. After R.
Refael left the rabbinate, R. Elazar Lazi began serving
as head of the Beit Din of the Three Communities
(Altona, Hamburg and Wandsbek). He temporarily
replaced R. Refael as chief rabbi of the Three
Communities, until the appointment of a permanent
successor. He exchanged halachic correspondence
with the Chatam Sofer.
4 leaves. Size and condition vary.

מכתב מבית הדין של קהילת ליסא ,אל בית

·
·

·

Opening price: $500

הדין של קהילות אה"ו [אלטונא ,המבורג,
וונדסבק] ,בחתימות הדיינים :רבי יהודה
ליב בר"מ קאלישר ,רבי אייזיק גרשון ב"ר
יהודה [גולדמן] ורבי יעקב בר"מ מגיד.
ליסא ,אלול תקס"ט [.]1809
המכתב פותח בברכת שנה טובה" :תכלה
שנה וקללותיה ,ותחל שנה וברכותיה."...
המשך המכתב עוסק בירושת משפחה
מהעיר ליסא ,האמורה להתחלק בין כמה
יורשים ,שאחת מהם היא יתומה [נכדת
המורישים]
[בקובץ

המתגוררת

מוריה

(גליון

בקהלת

אה"ו.

שלט-שמ,

תמוז

תשס"ח ,עמ' פו) התפרסם מכתב אחר
של בית הדין בליסא ,מחודש חשון תק"ע,
שהוא המשך לנושא המכתב שלפנינו].
הגאון רבי יהודה ליב קאלישר (נפטר ניסן
תקפ"ב) ,מגדולי גאוני דורו .ראב"ד בית
הדין בליסא בשנים תקס"ז-תקפ"ב .ידיד-
נעוריו ומחותנו של הגאון רבי עקיבא איגר.
בנו ,רבי אברהם משה קאלישר ,נשא את
בתו של רבי עקיבא איגר ,ולאחר פטירתו
בגיל צעיר נישאה אלמנתו מרת שרה
שרל להגאון רבי משה סופר בעל "חתם
סופר" (הדבר מוזכר על ידי רבי יהודה
ליב בהקדמת ספרו "היד החזקה" ,ברסלוי,
תק"פ) .בן אחר של רבי יהודה ליב ,רבי
עקיבא קאלישר ,כיהן אחריו כדיין בליסא.
מתלמידיו היה רבי צבי הירש קאלישר ,בן-אחיו ,אב"ד טהורן ,ממייסדי הרעיון הציוני וההתיישבות בארץ ישראל.
הגאון רבי יצחק אייזיק גרשון גולדמן (נפטר סיון תקצ"א) ,מדייני ליסא בזמן בעל ה"חוות דעת" .עמד בקשרי שו"ת עם ידיד-נעוריו הגאון
רבי עקיבא איגר (מתקופת לימודיו של רבי עקיבא איגר בין חכמי ליסא) .נודע כאיש חסיד וקדוש עליון .יותר מט"ו שנים לא אכל דבר מן
החי מלבד בסעודת מצוה .לפני פטירתו אמר לעומדים סביב מיטת חוליו ,כי הוזמן לדרוש לפני פמליה של מעלה ארבעים דרשות בארבעים
ימים .לחיזוק אמיתות דבריו אלו ,אמר כי בכל ארבעים היום הללו לא ייעדר וימות אף אחד מבני הקהילה" :למען תת אות אמת כי יתאמתו
דבריי ,אבטיח אתכם כי מ' יום אחר פטירתי בל יהיה בר מנן בעירנו ,וכן היה" (הקדמת הספר פעולת צדיק ,פיעטרקוב ,תרפ"ט).
[ ]1דף 25 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .בלאי וסימני קיפול.

פתיחה$400 :
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294. Letter from the Lissa Beit Din – Signed by the Head of the Beit Din
Rabbi Yehuda Leib Kalischer and the Dayanim of His Beit Din – Lissa,
1809
Letter from the Lissa Beit Din, to the Beit Din of the Three Communities (Altona,
Hamburg and Wandsbek), signed by the dayanim: R. Yehuda Leib son of R. M.
Kalischer, R. Eizik Gershon son of R. Yehuda [Goldman] and R. Yaakov son of R.
M. Maggid. Lissa (Leszno), Elul 1809.
The letter pertains to the inheritance of a family in Lissa, of whom one of the heirs
was an orphan living in the Three Communities.
R. Yehuda Leib Kalischer (d. Nissan 1822) was a leading Torah scholar of his times.
Head of the Lissa Beit Din. Mechutan of R. Akiva Eger – his son, R. Avraham
Moshe Kalischer, married Sorel, daughter of R. Akiva Eger. After R. Avraham
Moshe passed away at a young age, she remarried the Chatam Sofer.
R. Yitzchak Eizik Gershon Goldman (d. Sivan 1831), a dayan in Lissa in the times of
the Chavat Daat. Exchanged halachic correspondence with R. Akiva Eger. Known
as a supremely holy person. Before his passing, he declared that he was being
summoned to deliver forty lectures for forty days before the Heavenly court, and
as a proof of this, no member of the community would pass away during this time.
His words were fulfilled.
[1] leaf. 25 cm. Good-fair condition. Stains. Wear and folding marks.
Opening price: $400
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 .295חתימת רבי עקיבא איגר אב"ד פוזנא
פיסת נייר גזורה (כנראה לקוחה מדף בטנה של ספר) עם חתימה עתיקה בכתב-יד" :הק' עקיבא איגר

פוזנא בה שימש כ"ג שנים עד פטירתו ,שם יסד ישיבה והעמיד תלמידים הרבה .איש קדוש בעל "רוח

מא"ש החופ"ק פוזן".

הקודש" ,ענוותן ונעים הליכות אשר לא השתרר על הציבור ,אך ידע לעמוד בתוקף על כבוד הרבנות

נוסח החתימה דומה לנוסח החתימות של רבי עקיבא איגר המפורסם שכיהן כאב"ד פוזן ,שהיה

וכבוד התורה .התקין תקנות מרובות והקים מוסדות רבים לטובת הציבור .השיב תשובות לאלפי

חותם "עקיבא גינז מא"ש" או "עקיבא איגר מא"ש" ,והיה רגיל להוסיף בחתימתו את המילה "מא"ש"

שאלות שהגיעו אליו מכל קצוי תבל ,וכתב חידושי תורה רבים.

[מאייזנשטאט ,עיר הולדתו – אולי כדי להבדילו מאחרים מבני משפחתו שנקראו אף הם בשם עקיבא,

מצאצאיו נודעו כגדולי דורם :בנו הגאון רבי שלמה איגר (תקמ"ו-תרי"ב) – מנגידי וורשא וממלא-

על שם הסבא הגדול רבי עקיבא איגר אב"ד צילץ ופרשבורג בעל "משנת דרבי עקיבא"] .בהשוואת

מקום אביו ברבנות פוזנא ,בעל "גליון מהרש"א" וספרים נוספים; בנו הגאון רבי אברהם איגר מהעיר

כתב היד נראה כי החתימה דומה לכתב-ידו של רבי עקיבא איגר וחתימותיו ,אם כי אין אנו יודעים

ראוויטש ,שערך את כתבי אביו (עם הוספותיו החתומות "אאבה"ה" – אמר אברהם בן הרב המחבר);

מהיכן נגזרה פיסת הנייר שלפנינו.

חתנו הגדול הגאון רבי משה סופר בעל "חתם סופר" ,שנשא בזיווג-שני את בת רבי עקיבא איגר

הגאון המפורסם רבינו עקיבא (גינז) ֵאיגֶר (תקכ"ב-תקצ"ח) ,גדול גאוני דורו .נולד באייזנשטאט ,לאביו

[הרבנית שרלֵ ,אם-בניו רבי אברהם שמואל בנימין וואלף בעל "כתב סופר" ורבי שמעון סופר אב"ד

רבי משה גינז ולאמו בת הגאון רבי עקיבא איגר הראשון [אב"ד פרשבורג ,בעל "משנת דרבי עקיבא"].

קראקא].

עוד טרם הגיעו לגיל בר-מצוה למד בישיבת ברסלוי במחיצת דודו ורבו הגאון רבי בנימין וואלף איגר.

רבינו עקיבא איגר עמל בתורה במסירות נפש כל ימיו .נודע בבקיאותו הרחבה ובהגדרותיו העמוקות

בהיותו בן ט"ו שנה כבר החל לומר שיעור בפני תלמידים .עם נישואיו בשנת תקל"ח עבר לגור בעיר

אשר הפכו לאבני-יסוד בלימוד התורה עד ימינו .ספריו וחידושיו הפכו לספרי יסוד בעולם הישיבות

ליסא בבית חותנו רבי איצק מרגליות .למרות היותו רך בשנים נחשב כאחד מגדולי הלמדנים בעיר,

ואצל כל פוסקי ההלכה.

שהיתה מרכז התורה באותה תקופה.

פיסת נייר 6-9 X 12 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .קרעים (חלקם מחריכת הדיו).

בשנת תקנ"ב נתקבל לרב בעיר מארקיש-פרידלנד ויסד שם ישיבה .בשנת תקע"ה עבר לכהן כרב בעיר

פתיחה$500 :

מכתבי רבנים וכתבי יד
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295. Signature of R. Akiva Eger Rabbi of Posen
Piece of paper (presumably taken from the endpaper of a book) with an early handwritten signature:
"Akiva Eger of Eisenstadt, Rabbi of Posen".
The text of the signature is similar to that of the signatures of the renowned R. Akiva Eger Rabbi
of Posen, who would sign "Akiva Güns of Eisenstadt" or "Akiva Eger of Eisenstadt" (his signature
customarily included the name of his hometown, Eisenstadt, perhaps to differentiate himself from
other family members also named Akiva, after their prominent grandfather R. Akiva Eger Rabbi of
Zülz and Pressburg, author of Mishnat DeRabbi Akiva). The handwriting of the present signature
is similar to that of R. Akiva Eger and his signature, although we do not know where this piece of
paper was cut out from.
Piece of paper. 12 X 6-9 cm. Good-fair condition. Tears (including tears from ink erosion).
Opening price: $500

 .296שטר תנאים בחתימת רבי ליב עמריך ,ראש חבורת תלמידי רבי נתן אדלר בפרנקפורט דמיין -
תקנ"ט-תקס"ב
שטר תנאים מפורט לאירוסי החתן ר' ליב ב"ר הירץ צונץ ,עם הכלה גיטלה בתו של ר' ליב עמריך .עם חתימות המחותנים
והערבים .פרנקפורט דמיין ,תמוז תקנ"ט [.]1799
חתימות שני המחותנים" :הק' הירץ בלא"א הדיין מהור"ר אנשיל צונץ זצ"ל" ,ו"הק' יהודה ליבלא"א[!] המנוח כהר"ר
גומפיל עמריך זצ"ל" .חתימות שני הערבים" :הק' טעבלי בן כ"ה הירץ צונץ – ע"ק מצד החתן" ,ו"מאיר בן שמעון הענא –
ע"ק מצד הכלה".
בהמשך המסמך נוסף הסכם חדש ,עם שינויים בהסדרים הכספיים והערבויות שבהסכם ה"תנאים" הראשון ,בחתימות שני
המחותנים הנ"ל ,רבי הירץ צונץ ורבי ליב עמריך .פרנקפורט דמיין ,תמוז תקס"ב [.]1802
רבי ליב עמריך (נפטר ו' כסלו תקע"ח) ,איש קדוש וטהור ,מראשי חבורת התלמידים של רבי נתן אדלר מפרנקפורט דמיין
– רבו של ה"חתם סופר" .מפורסמים דבריו של רבי נתן אדלר אליו ברגעי פטירתו מן העולם (ראה חומר מצורף) .חתנו
של רבי מאיר הענא (החתום אף הוא על שטר התנאים שלפנינו) .ידיד מובהק של ה"חתם סופר" (המביא בספריו חידושי
תורה בשמו ומכנהו בתואר "ידידי הרבני כ"ה ליב עמריך מפפ"ד" ,ספר הזכרון ,עמ' צג) .מוהל ותיק שבספר-הנימולים שלו
היו רשומים  782בריתות שערך .על מצבת קברו נכתב" :החסיד המפורסם ,ירא אלוקים ...התורני מוהר"ר ליב בן ...גומפיל
עמריך ...תמים במעשיו ...גבר באחיו ,בחסידות ופרישות בדקדוקי מצוות וסיגופים וטבילות .עינה בצום נפשו בהפסקות
משבת לשבת .רוב ימיו עסק בתורה וגמ"ח ."...גם בספר ה"ממורבוך" של קהילת פרנקפורט נכתב עליו" :החסיד המפורסם
קדישא ופרישא ...התורני מוהר"ר ליב בן ...גומפיל עמריך ...אשר הוא טהור וקדוש ...זריז מאד בזריזות מצוה ...ובורח מן
העבירה."...
בזמנו ,ייסד רבי נתן אדלר בביתו "מנין" פרטי ,בו התפלל בנוסח הספרדים .לאחר פטירתו ,המשיך תלמידו רבי ליב עמריך
לקיים את ה"מנין" ,ולאחר פטירתו בשנת תקע"ח עבר ה"מנין" לביתו של רבי בנימין נידרהופהיים ,חתן-חתנו של ר' ליב
עמריך ,שם התקיים ה"מנין" הנודע בשם "נידרהופהיימשע שול" בפרנקפורט דמיין ,שהמשיך את מנהגיו המיוחדים של
רבי נתן אדלר ,עד תקופת השואה.
[ ]1דף (כתוב משני צדיו) .כ 33-ס"מ .מצב טוב .פגיעות בלאי קלות בשולי הנייר .סימני קיפול.

פתיחה$400 :
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296. Tena'im Signed by Rabbi Leib Emmerich, Leader of the Group of Disciples of Rabbi
Natan Adler in Frankfurt am Main – 1799-1802
Detailed tena'im for the engagement of the groom R. Leib son of R. Hertz Zunz with the bride Gittele
daughter of R. Leib Emmerich. Signed by the mechutanim, including signature of R. "Yehuda Leib son
of R. Gumpel Emmerich"; and the guarantors. Frankfurt am Main, Tammuz 1799.
Further in the document a new agreement was added, with revisions of the monetary arrangements and
the guarantees of the first tena’im, signed by the two mechutanim. Frankfurt am Main, Tammuz 1802.
R. Leib Emmerich (d. 6th Kislev 1817) was a holy Torah scholar, a leader of the group of disciples of
R. Natan Adler of Frankfurt am Main – the teacher of the Chatam Sofer. A close companion of the
Chatam Sofer (who cites his Torah novellae in his books, referring to R. Leib as "my friend R. Leib
Emmerich of Frankfurt am Main", Sefer HaZikaron, p. 93).
[1] leaf (written on both sides). Approx. 33 cm. Good condition. Minor marginal wear. Folding marks.
Opening price: $400
 .297מכתב מעניין מהצדיק מגריידיץ רבי אליהו גוטמכר  -אודות הפולמוס עם נאמן מוסדותיו בירושלים
מכתב ( 21שורות) בכתב-ידו וחתימתו של הצדיק הקדוש רבי אליהו גוטמכר אב"ד גריידיץ[ .גריידיץ ,שנות התר"כ-תר"ל
בקירוב].
מכתב תוכחה ,שכפי הנראה נשלח לנאמן מוסדותיו בירושלים [ראש הדף עם תאריך הכתיבה ושם מקבל המכתב נגזרו מהמכתב.
אולי כדי להסתיר את שם הנמען ,מקבל התוכחה .יתכן שהנמען הוא רבי יעקב מרדכי הירשנזון מייסד וגבאי בית מדרשו "סוכת
שלום" בירושלים] .הרב גוטמכר מוכיח אותו על כך שלא שלח לו קבלות לכספים שנשלחו לחלוקת חג הפסח ,ומוסיף כי הוא
מעכב בשל כך את משלוח הכספים לקראת חג השבועות .בתוך הדברים מספר לו רבי אליהו גוטמכר על התרעומת שמתעוררת
עליו באופן אישי משום שהוא תומך בנאמנו נגד אנשי ריבו .הוא מספר על מכתבים שקיבל בענין מאת "החכם הספרדי ...והגאון
קאלישער" שמאשימים את הנאמן שאינו מוכן לגשת לבוררות" .רבים צועקים עלי גם במדינה זו מה זה שאני סומך על יחיד נגד
רבים" ,ובנוסף הוא עוד מתעכב מלשלוח את הקבלות ו"במה שעוזב אותי מלהשקיט דעתי ,מה דומה בזה?" .אחרי כל התוכחה
החריפה על אי הגעת הקבלות מלמד רבי אליהו זכות ,שאולי המכתבים מירושלים מתמהמהים בשל עיכובי הדואר וכותב שאם
יגיעו המכתבים "תוך איזה ימים – הכל כיאות ,ואז אי"ה אשלח החלוקה כנהוג עם מעט נוסף ,וגם אפשר אשלח מיד או בקרוב
מאה ר"ט [מטבעות רייכסטלר] לשבועות אי"ה .דברי ידידו הק' אלי' חפ"ק גרידץ."...
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).

297

רבי אליהו גוטמכר פעל רבות למען יהודי ארץ ישראל ,והקים ישיבה בירושלים בשם חברת "סוכת שלום" ו"מאור יעקב".
ישיבה זו הוקמה בבית המדרש "שנות אליהו" בחצר רבי אליהו גוטמכר בירושלים ,אשר נקנתה באמצעות נאמנו רבי יעקב
מרדכי הירשנזון .רבי אליהו דאג להחזקת הישיבה עד יומו האחרון .מלבד זאת פעל יחד עם הרב צבי הירש קלישר ב"חברת
ישוב ארץ ישראל" שהוקמה בפרנקפורט בשנת  ,1860אשר מטרתה הייתה לטפח התיישבות יהודית חקלאית בארץ ישראל,
ע"י גאולת האדמה מידי נוכרים ,ולהושיב עליה חקלאים יהודים שיעבדו ויתפרנסו ממנה ויקיימו בה מצוות התלויות בארץ.
שני רבנים אלו הרבו בתעמולה להפצת רעיון זה בספריהם ,כתביהם ,מכתביהם ,ובדרשותיהם .בספריהם הם מרבים להוכיח
שפעולות אלו מקרבות את הגאולה ומעוררות ישועה ורחמים מלפני ה'.
[ ]1דף .כ 18-ס"מ .מצב טוב .חסר בראש הדף (גזור באופן לא סימטרי).

פתיחה$600 :

מכתבי רבנים וכתבי יד
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297. Interesting Letter from the Tzaddik
of Greiditz, Rabbi Eliyahu Guttmacher –
Regarding the Polemic Surrounding the
Trustee of His Institutions in Jerusalem

298

298. Short Letter Handwritten and Signed by
Rabbi Eliyahu Guttmacher of Greiditz – 1872

ידו וחתימתו של הצדיק רבי- מכתב קצר בכתב.298
 תרל"ג- אליהו גוטמאכר מגריידיץ

Short letter (6 lines) handwritten and signed by R.
Eliyahu Guttmacher Rabbi of Greiditz (Grodzisk
Wielkopolski). Cheshvan 1872. Yiddish.
A note sent to one of the community heads, informing
about the acceptance of "Lehmann" as shochet (ritual
slaughterer) for a trial period, to replace R. Zalman
Spielbach until he resumes shechita. At the end, R.
Eliyahu requests that the note be returned to him.
At the foot of the note, two lines handwritten by
one of the community leaders, who writes that he is
returning the note.
R. Eliyahu Guttmacher (1796-1875), disciple of R.
Akiva Eger, served as rabbi of Pleschen and Greiditz.
Famed as a holy kabbalist, in his senior years his
name spread throughout the Jewish world as a
wonder-worker, with amazing stories circulating of
the great miracles and salvations attained through
the blessings of "der Greiditzer Tzaddik" (the
Tzaddik of Greiditz).
[1] leaf. 9 X 12.5 cm. Good-fair condition. Stains. Wear
and minor tears. Adhesive tape on margin.

ידו וחתימתו של הצדיק הקדוש רבי- שורות) בכתב6( מכתב קצר

Opening price: $400

. יידיש.]1872[  חשון תרל"ג.אליהו גוטמאכר אב"ד גריידיץ
 ובה הוא מעניק,פתקה (צעטלע) שנשלחה לאחד מראשי הקהילה
,"... "אודיע למנהל עדת ישורון:את אישורו על קבלת שוחט לנסיון
 להיות ממלא מקומו של השוחט,על קבלת "היקר לעמאן" לנסיון
 בסיום המכתב מבקש. עד שהלה יחזור לשחוט,ר' זלמן שפילבאך
איך ערזוכע מיר..." :רבי אליהו שישלחו אליו הפתקה הזו בחזרה
 בשולי." הק' אלי' חו"ב גרידץ.דיזעס צעטלכע צוריק צו שיקען
 הכותב,ידו של אחד מראשי הקהילה-המכתב שתי שורות בכתב
.שהוא שולח את הפתקה בחזרה
,)תרל"ה-הגאון הצדיק רבי אליהו גוטמאכר אב"ד גריידיץ (תקנ"ו
 כיהן ברבנות פאלשען עד שנת ת"ר.תלמיד הגאון רבי עקיבא איגר
 ובנו בכורו רבי צבי הירש, אז עבר לכהן ברבנות גריידיץ,בערך
, נודע כקדוש ומקובל.גוטמאכר נתמנה במקומו לאב"ד פאלשען
ובשנותיו האחרונות התפרסם שמו ברחבי העולם היהודי כ"פועל
 סיפורי נפלאות נפוצו על הניסים הגדולים והישועות."ישועות
מברכותיו של "דער גריידיצער צדיק" [הצדיק מגריידיץ] – "שמכל
 כל אחד לפי מה,המדינות באו אליו לבקש ברכותיו ותפלותיו
.) בשולי אגרת כט,שהוא צריך" (אגרות סופרים
. בלאי וקרעים קלים. כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ9 X 12.5 .] דף1[
.הדבקת נייר דבק בשוליים

$400 :פתיחה

Letter (21 lines) handwritten and signed by R.
Eliyahu Guttmacher, Rabbi of Greiditz (Grodzisk
Wielkopolski). [Greiditz, ca. 1860s-1870s].
Letter of rebuke, presumably addressed to the
trustee of his institutions in Jerusalem (the upper
part of the leaf, with the date and name of recipient
were cut off, possibly to hide the identity of the
addressee, recipient of this reproof. The recipient
may have been R. Yaakov Mordechai Hirschensohn,
founder and gabbai of his Beit Midrash Sukkat
Shalom in Jerusalem). R. Guttmacher reproaches
him for not sending receipts for the Passover funds,
adding that this is delaying the expedition of funds
for Shavuot. R. Eliyahu describes the grievances
being leveled against him personally, for backing his
trustee against his rivals. He relates that he received
letters on this topic from "the Sephardi Chacham…
and from the Kalischer Gaon", accusing the trustee of
refusing to present himself for mediation. Following
this scathing reprimand, R. Eliyahu tries to find
extenuating circumstances which could explain this
lapse, such as postal delays.
R. Eliyahu Guttmacher (1796-1875), disciple of R.
Akiva Eger, served as rabbi of Pleschen and Greiditz.
Famed as a holy kabbalist, in his senior years his
name spread throughout the Jewish world as a
wonder-worker, with amazing stories circulating of
the great miracles and salvations attained through
the blessings of "der Greiditzer Tzaddik" (the
Tzaddik of Greiditz).
R. Eliyahu Guttmacher was very active on behalf of
Eretz Israel Jewry and together with R. Tzvi Hirsch
Kalischer, he was a leading member of the Chevrat
Yishuv Eretz Israel society whose goal was to increase
agricultural Jewish settlement in Eretz Israel.
[1] leaf. Approx. 18 cm. Good condition. Lacking
upper part of leaf (cut unsymmetrically).
Opening price: $600
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299. Letter from Rabbi Azriel Hildesheimer
– To R. Eliyahu Menachem Goitein Rabbi of
Hőgyész – 1876

 .299מכתב הגאון רבי עזריאל הילדסהיימר  -אל רבי
אליהו מנחם גויטיין אב"ד העדיעס  -תרל"ו
מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של רבי עזריאל הילדסהיימר ,אל רבי
אליהו מנחם גויטיין אב"ד העדיעס[ .ברלין] ,אב תרל"ו [.]1876
מכתב בדברי תורה בנושאים שונים .בסיום המכתב מתייחס
רבי עזריאל לרעיון מקורי שהעלה בפניו רבי אליהו מנחם .מן
הדברים עולה שרבי אליהו מנחם הציע לפרסם מכתבי שאלה
של רבנים שפנו אל עמיתיהם בשאלות הלכתיות ,מאחר ובספרי
השו"תים מודפסות בדרך כלל רק התשובות לאותם מכתבים,
ואילו השאלות מופיעות בקיצור רב .רבי עזריאל עונה לרבי אליהו
מנחם כי אכן יש חשיבות בפרסום מכתבי השאלות ,וכי הדבר
נחשב ל"מלאכת שמים" שבכוחה "להגדיל תורה ולהאדירה",
וכותב בין היתר" :ולב מי לא ישמח בראותו כי יצאו לאור פרי
תנוב'[ת] גאוני ארץ ,אשר המשיבי'[ם] לשאלתם מאפוס'[ת]
הפנאי ומקו'[ם] הגליון לא היו יכולי'[ם] רק להביא דבריה'[ם]
בקיצור ."...כפי הנראה ,יוזמתו של רבי אליהו מנחם לא יצאה
אל הפועל.
למיטב ידיעתנו ,המכתב לא נדפס.
הגאון רבי עזריאל הילדסהיימר (תק"פ-תרנ"ט) ,מגדולי דורו,
תלמידם של בעל "ערוך לנר" ושל רבי יצחק ברנייס מהמבורג.
בשנים תרי"א-תרכ"ט כיהן כרב באייזנשטאט והקים בה ישיבה
ראשונה מסוגה ,בה שולבו לימודי חול בשיטת "תורה עם דרך
ארץ" .מהלך זה ספג התנגדות וביקורת הן מצד הרפורמים והן
מחוגים מסוימים בציבור החרדי ,אך גדולי הונגריה וגרמניה
הכירו בגדולתו וסמכו את ידיהם על ישיבתו .בשנת תרכ"ט
נתמנה לאב"ד ברלין ,שם הקים את בית המדרש לרבנים .עמד
בראש היהדות האורתודוקסית בגרמניה.
מקבל המכתב ,הגאון רבי אליהו מנחם גויטיין (תקצ"ח-תרס"ב),
בן רבי צבי הירש גויטיין ונכדו של רבי ברוך בענדיט גויטיין בעל
"כסף נבחר" .תלמיד הכתב סופר .כאביו וסבו כיהן ברבנות
העדיעס .היה ידידו של רבי עזריאל הילדסהיימר ועמד עמו בקשר
מכתבים הדוק.
[ ]1דף 22.5 .ס"מ .כ 20-שורות בכתב-ידו וחתימתו .מצב טוב.
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Letter handwritten and signed by R. Azriel
Hildesheimer, addressed to R. Eliyahu Menachem
Goitein Rabbi of Hőgyész. [Berlin], Av 1876.
Letter of Torah thoughts on various topics. At the
end of the letter, R. Azriel responds to R. Eliyahu
Menachem's innovative proposal, to publish the
halachic questions sent by rabbis to their colleagues,
which generally do not appear in their entirety in
responsa works. R. Azriel supports and praises R.
Eliyahu Menachem's suggestion, thought it appears
that this initiative never materialized.
To the best of our knowledge, this letter was not
published.
R. Azriel Hildesheimer (1820-1899), a leader in his
times, disciple of the Aruch LaNer and of R. Yitzchak
Bernays of Hamburg. He served as rabbi of Eisenstadt
and later Berlin, where he established the Rabbinical
seminary, standing at the helm of Orthodox Jewry
in Germany.
R. Eliyahu Menachem Goitein (1839-1902), recipient
of this letter, rabbi of Hőgyész, son of R. Tzvi Hirsch
Goitein and grandson of the Kesef Nivchar. A
disciple of the Ketav Sofer. He was a colleague of
R. Azriel Hildesheimer and corresponded with him
extensively.
[1] leaf. 22.5 cm. Approx. 20 autograph lines and
signature. Good condition. Stains. Folding marks.
Address in German on verso.
Opening price: $400

כתמים .סימני קיפול .כתובת בגרמנית בצדו השני של המכתב.

פתיחה$400 :
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 .300אוסף מכתבים מגוון  -אירופה ,שנות הת"ק והת"ר
אוסף מגוון של  16מכתבים ומסמכים חתומים ,בהם מכתבי רבנים ידועים .ארצות שונות
באירופה[ ,תקכ"ט-תרע"ה ,המאה ה ,18-ה 19-וה.]20-
· כתב סמיכה להגהת סת"ם ,לרבי שלום שכנא מסקידל ,בכתב-יד וחתימת הרב מפאריטש:
ֶלין
"צ[ ]?--בהחסיד מוהר"א חונה פה ק' פאריטש"[ .המגיה המפורסם רבי שלום שכנא י ִ
(תק"ן-תרל"ד)" ,בעל מגיה" מסקידל שבמחוז גרודנא ,תלמיד רבי חיים מוולוז'ין .אביו של
הגאון רבי אריה ליב ילין בעל "יפה עינים" על הש"ס .מפורסמת שליחותו מירושלים לחאלב,
כדי להעתיק את מסורת ה"כתר"].
· מכתב בכתב-יד וחתימת רבי יהודה ב"ר שמשון סג"ל אב"ד שענלאנק ,אל קהילת צוואלע

(זוואלע  ,Zwolleהולנד) ,הממליץ לקבל לרבנות את רבי יעקב פרנקל אב"ד מרקיש-פרידלנד.
שענלאנק ( ,Schönlankeכיום ,)Trzcianka :חשון תר"י [.]1849

· מכתב בכתב-יד וחתימת רבי דוב בער פיליפסטאל מלעסלא בעל "נחלי דבש" ,אב"ד
בירנבוים .סמיכה לרבנות לרבי יעקב ב"ר אהרן פרנקל אב"ד מרקיש-פרידלנד .בירנבוים

( ,Birnbaumכיום :מעזיהאד  ,)Międzychódתרי"א? [.]?1851

· שני מכתבים בכתב-יד וחתימות רבי הירש אויב ( )Aubאב"ד מינכן .מינכן ,תרי"ב .1851-1852

יידיש.
· שני מכתבים בכתב-יד וחתימות רבי משה אהרן באך אב"ד שילדברג .שילדברג

( ,Schildbergכיום :אוסטז'שוב  ,)Ostrzeszówתרכ"ה [.]1865

· אישור רשמי (בפולנית) ,בחתימת ידו (בעברית) וחותמתו של רבי גבריאל דנציגר אב"ד
ראדום[ .ראדום  ,]Radomינואר [ 1861תרכ"א][ .הגאון רבי גבריאל דנציגר ,אחיו של רבי
שרגא פייביל דנציגר אב"ד גריצא ,ודודם-זקנם של שושלת אדמו"רי אלכסנדר].
· רשימת מנויים נותני "דמי קדימה" לספר ,עם כ 20-רישומים וחתימות [רובם בכתב-יד
המנויים] .קרלין ,סיון תרכ"א [.]1861
· מכתב בכתב-יד וחתימת "הק' נתן נטע בן כמוהר"ר קלמן שליט"א מהיטן באך"

[ ,Hüttenbachגרמניה] ,הכותב לאביו בעניין מסחר בספרים .זולצבאך ,תמוז תקכ"ט [.]1769
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· אישור על זכות בלעדית למכירת יין .עם שלש חתימות[" :נ"פ?] ברודא"" ,עזריאל צורף בר"ג

300. Varied Collection of Letters – Europe, 18th-20th Centuries

· מכתב ארוך בכתב-יד וחתימת רבי שלמה זלמן יפה ,בן בנו של רבי מרדכי יפה "אשר

Varied collection of 16 letters and signed documents, including letters from prominent
rabbis. Various European countries, [1769-1915].
For a detailed list, see Hebrew description.
16 items. Size and condition vary. Overall good condition.

· מכתב אל "הרב הגאון הגדול ...מו"ה זכרי'[ה]" ,בכתב-יד וחתימת רבי "יצחק אייזק הכהן

Opening price: $500

ז"ל" ורבי ליזר בכר[ך?] .ו"י [? – אולי וורמייזא] ,תק"ל [.]1770
הי' ג"ם שנים אבדק"ק שווערין במדינת מ"ב [מקלנבורג]" ,ובו בקשת תמיכה מעשירי
ברסלוי ,עם הוראה לשלוח את הכסף "על אדרעססע [=לכתובת]

Jacob Moses Eiger

אבערראבביענער" [הוא הגאון רבי עקיבא איגר אב"ד פוזן] .פוזן ,ניסן תקפ"ו [.]1826
שווערין" .מכתב מליצי מעניין ,ובו תודות לרב ולמשפחתו על תמיכתם בבנו "מיום בואו
לחסות תחת כנפיו וילמדהו דעת[ "...כנראה בחור ישיבה שלמד בעירו ובישיבתו של רבי
זכריה הנ"ל].
· דף גדול ,הכולל כמה מכתבים בעניני כספים ,חתומים .סקווירא ,תרט"ו [ .]1854יידיש
ועברית.
· שטר מכירת חמץ ,בחתימת רבי "אליעזר יצחק ב"ר יהונתן ש"ץ ושו"ב דפ"ק נארווקא".
נארווקא (פלך גרודנא) ,ניסן תרמ"א [.]1881
· כתב הכשר לקמח "שמורה" למצות ,בחתימות הרבנים רבי אליהו אדלער ורבי משה פלדמן,
וחתימות המשגיחים רבי מאיר צבי גרינוואלד ורבי יצחק צבי שטיינער .פעשט (בודפסט),
תרע"ה [.]1915
 16פריטים .גודל ומצב משתנים .מצב כללי טוב.

פתיחה$500 :
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301. Two Letters from Rabbi Yitzchak Elchanan
Spektor – Appointment of the Rabbi of
Dogalishok – Winter 1892

301a

301b

 .301שני מכתבים מהגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור  -בקשר למינוי רב בעיירה דוגילישאק  -חורף תרנ"ב
שני מכתבים בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור .קובנא ,שבט-אדר תרנ"ב [.]1892

Two letters handwritten and signed by R. Yitzchak
Elchanan Spektor. Kovno (Kaunas), Shevat-Adar
1892.
The first letter, dated 23rd Shevat, is addressed to
the heads of the community of Dogalishok (Naujasis
Daugėliškis, Lithuania). R. Yitzchak Elchanan
expresses his pleasure and extends his blessings
upon hearing the news that R. Eliyahu Gordon had
been appointed rabbi of their town.
In his second letter, dated 5th Adar 1892, R. Yitzchak
Elchanan congratulates the new rabbi and his
community and blesses them: "…may G-d shower
on him and his community a great abundance of
goodness and blessing…".
R. Yitzchak Elchanan Spektor (1817-1896), prominent
rabbi of his generation, supreme halachic authority
of his times and leader of Lithuanian and Russian
Jewry.
The subject of these letters, R. Eliyahu Gordon (18651932), served as rabbi for over forty years in various
places in Lithuania and later in the United States.
Two letters. Size varies. Good-fair condition. Stains.
Folding marks. Tears to folds, slightly affecting text.
Mounted on paper.
Opening price: $2000

המכתב הראשון ,מהתאריך כ"ג שבט ,ממוען אל ראשי הקהל בעיירה דוגילישאק (ליטא) .רבי יצחק אלחנן כותב כי שמח לשמוע ש"הרב
הג'[און] המפורסם ...מו"ה אלי' ב"ר דוד זאב נ"י מק' פאדבערעזי" נתמנה לרב ואב"ד בעירם .רבי יצחק אלחנן כותב כי "היה לי זה הבשורה
לנחת ,והנני לברכם בברכה שלמה ויתן ד' שיהי'[ה] בהצלחה ...להשפיע עליהם רב טוב וברכה."...
במכתב השני ,מהתאריך ה' אדר תרנ"ב ,מברך רבי יצחק אלחנן את הרב החדש ואת קהילתו בברכת מזל טוב ,לרגל הכתרת הרב ,ומברך
אותם..." :וד' ישפיע עליו ועל כל עדתו שפע רב טוב וברכה"...
הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור (תקע"ז-תרנ"ו) ,גדול רבני דורו ,נודע בגאונותו בהתמדתו ובצדקותו הרבה .נחשב בדורו כסמכות התורנית
העליונה והנהיג את יהדות ליטא ורוסיה במשך שנים בתבונה ובנועם .כיהן ברבנות מגיל צעיר ,משנת תקצ"ז בערך .בשנת תרכ"ד נתמנה
לרבנות העיר קובנא ,ונודע שמו בכל קצוות תבל כאחד מגדולי הפוסקים .תשובותיו וחידושיו נדפסו בסדרת ספריו" :באר יצחק"" ,נחל
יצחק" ו"עין יצחק".
על נשוא המכתבים – הגאון רבי אליהו גורדון (תרכ"ה-כסלו תרצ"ג) ,ראה פריט .303
שני מכתבים .גודל משתנה .מצב טוב-בינוני .כתמים .סימני קיפול .קרעים בסימני הקיפול ,עם פגיעות קלות בטקסט .מודבקים על נייר.

פתיחה$2000 :
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 .302מכתב הנצי"ב מוולוז'ין  -סמיכה לרבנות לאחד מתלמידי הישיבה  -אדר
תר"נ
מכתב בכתב-יד קדשו ,חתימתו וחותמתו של הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין ,ראש ישיבת
וולוז'ין .אדר תר"נ [.]1890
כתב סמיכה לרבנות ,לתלמיד ישיבת וולוז'ין" ,הרב הגדול חריף ובקי ,י"א [ירא אלוקים] מ'[ורנו]
אליהו ב"ר דוד זאב נ"י מק' פאדבראדז" .הנצי"ב כותב עליו" :ידעתיו בשבת תחכמוני הישיבה ה
ק'[דושה] פה"ק וולאזין – כי הרבה יגע ועמל בתלמוד ופוסקים ,וגם מצא ברכה והגיע להוראה ,ע"כ
אני סומך ידי עליו יורה וידין באיזה קהילה אשר יכירו אותו לטוב לנשאהו על גרם מעלת הרבנות".
הנצי"ב מברך אותו" :המקום יהי בעזרו ויאיר דברו וישכון כבוד בעירו והמה ימצאו ברכה לרגלו
ושלו'[ם] וכבוד בגללו ,כנפש העמוס בעבודה רבה .נפתלי צביהודא ברלין"[ .כידוע ,נהג הנצי"ב
לחבר בחתימתו את האות י' האחרונה של שמו צבי עם האות י' הראשונה של שמו יהודה].
הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין – הנצי"ב מוולוז'ין (תקע"ז-תרנ"ג) ,מגדולי גאוני דורו ,חתנו
של הגאון רבי יצחק מוולוז'ין וממלא מקומו בראשות הישיבה במשך עשרות שנים .אביו ,רבי
יעקב ברלין ממיר (תקנ"ד-תרכ"ח) ,עלה לירושלים בשנת תרי"ד והיה מראשי ומנהיגי קהילת
ה"פרושים" בעיר .הנצי"ב מוולוז'ין נודע בהתמדתו ובגאונותו הרבה .במשך עשרות שנים הנהיג
ברמה ,במסירות ובאהבה את ישיבת וולוז'ין ,שהיתה "בית היוצר" המרכזי לגדולי התורה שפיארו
את יהדות ליטא ,רוסיה ופולין .באישיותו האצילית ובלמדנותו העמוקה והיסודית העמיד דורות
של תלמידי חכמים גדולי-עולם ,ראשי ישיבות ,דיינים ורבני ערים .היה מעורב בהנהגת הציבור
ודעתו היתה סמכותית ומכרעת בכל עניני הקהילות ברוסיה וליטא .כמו כן ,היה משיב תשובות
בהלכה לרבנים רבים שפנו לקבל את הכרעותיו .בשל העומס הרב שהיה מוטל על כתפיו היה רגיל
לחתום את מכתביו במילים" :העמוס בעבודה" [כמו במכתב שלפנינו] .חיבר ספרים רבים" :העמק
שאלה" – חידושים על ה"שאילתות"; "העמק דבר" על התורה; שו"ת "משיב דבר"; וכן חידושים על
הש"ס ופירושים על מדרשי ההלכה :מכילתא ,ספרא וספרי.
על מקבל הסמיכה – הגאון רבי אליהו גורדון (תרכ"ה-כסלו תרצ"ג) ,ראה פריט הבא.
[ ]1דף 21 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .סימני קיפול .קרע בסימן קיפול ,עם פגיעה קלה בטקסט.
מודבק על נייר.

פתיחה$1200 :

302. Letter from the Netziv of Volozhin – Rabbinic Ordination for a
Student of His Yeshiva – Adar 1890
Letter handwritten, signed and stamped by R. Naftali Tzvi Yehuda Berlin, dean
of the Volozhin yeshiva. Adar 1890.
Rabbinic ordination for the student of the Volozhin yeshiva – "R. Eliyahu son of
R. David Ze'ev of Podbrodz". Signed: "Naftali Tzvi Yehuda Berlin".
R. Naftali Tzvi Yehuda Berlin – the Netziv of Volozhin (1817-1893), leading
Torah scholar of his generation and dean of the Volozhin yeshiva.
The recipient of the ordination – R. Eliyahu Gordon (1865-1932), served as rabbi
for over forty years in various places in Lithuania, and later in the United States.
[1] leaf. 21 cm. Good-fair condition. Stains. Folding marks. Tear to fold, slightly
affecting text. Mounted on paper.
Opening price: $1200
302
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303. Letter from Rabbi Chaim Ozer Grodzinski – Recommendation for R.
Eliyahu Gordon, a Rabbi of Vilna, Who Went to Serve as Rabbi in the
United States – Vilna, 1923
Letter (approx. 8 lines) handwritten and signed by R. Chaim Ozer Grodzinski.
Vilna, 14th Sivan 1923.
Recommendation for R. Eliyahu Gordon, "a rabbi of Vilna" – he served as rabbi in
Shnipishok (Šnipiškės), a small suburb of Vilna; who was travelling to the United
States. R. Chaim Ozer praises R. Eliyahu as an excellent preacher, apart from being
an experienced Torah scholar and posek, and asks his acquaintance in the United
States to help him find a rabbinic position.
R. Chaim Ozer Grodzinski (1863-1940), rabbi of Vilna and leader of the entire
European Jewry.
R. Eliyahu Gordon (1865-1932), served as rabbi for over forty years in various
places in Lithuania and the United States.
[1] leaf, official stationery. 21 X 13 cm. Good-fair condition. Creases and folding
marks. Minor marginal tears.
Opening price: $700

303

 .303מכתב מהגאון רבי חיים עוזר גרודז'נסקי  -המלצה על רבי אליהו גורדון ,מרבני ווילנא ,שנסע לכהן ברבנות בארה"ב  -ווילנא ,תרפ"ג
מכתב (כ 8-שורות) בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי חיים עוזר גרודז'נסקי .ווילנא ,י"ד סיון תרפ"ג

יתומים ואלמנות ,והיה מטפל בהם ודואג לכל צרכיהם .רבי חיים עוזר התבטא על כך לעת זקנותו..." :

[.]1923

בצעירותי חשבתי כי העיקר הוא לחדש חדושים ולהרבות בספרים .עכשיו אני מבין כי חיבורי ספרים

המלצה על הגאון רבי אליהו גורדון" ,אחד מרבני ווילנא" ,שכיהן ברבנות בפרבר שניפישוק "הקטנה",

הם כצעצועים מול עזרת אלמנות ויתומים" (הגאון רבי משה שמואל שפירא בהספדו על החזון איש,

הנוסע לארה"ב..." :אמרתי להכירו במקום שאין מכירים אותו ,כי אמנם זה ששה עשר שנה עובד

קובץ הבאר ,גליון ו ,עמ' .)41

עבודת הקודש על משמרתו ,והוציא לאור עוד ספרי דרוש ,ולבד תורתו והוראתו הנהו דרשן מפואר,

מקבל ההמלצה – הגאון רבי אליהו גורדון (תרכ"ה-כסלו תרצ"ג) ,מצאצאי רבי אברהם אחי הגר"א

וכמה שנים דרוש דרש במקהלות בביהכ"נ הגדולה דקהלתנו ."...רבי חיים עוזר מבקש ממכיריו

מווילנא .למעלה מארבעים שנה ישב על כסא הרבנות במקומות שונים בליטא ובארצות הברית .כיהן

בארה"ב" ,לקרב את הרה"ג הנ"ל בבואו שמה ,בכל עניניו ...לעזור על ידו לספחהו לעבודת הקודש

ברבנות בעיירות ליטא ,ואח"כ היה רב ומו"צ בווילנא בפרבר שניפישוק .בתקופת מלחמת העולם

ומשמרת רבנות."...

הראשונה כיהן כרב בבית הכנסת הגדול בווילנא .בשנת תרפ"ד הגיע לארה"ב וכיהן ברבנות בניו

הגאון רבי חיים עוזר גרודז'נסקי (תרכ"ג-ת"ש) ,גדול דורו ורבן של כל בני הגולה .בנו של רבי דוד

יורק .מחבר ספרי הלכה ודרוש רבים" :סדר אליהו" (על יורה דעה)" ,דברי אליהו"" ,דמעת העשוקים",

שלמה גרודז'נסקי אב"ד איביה .נודע מילדותו בגאונותו יוצאת הדופן .בגיל  11נכנס ללמוד בישיבת

"מערכות ישראל"" ,ישראל בעמים" .ההסכמות שלפנינו נדפסו בספרו "ישראל בעמים" (ווילנא,

וולוז'ין והיה מתלמידי הגר"ח מבריסק .בגיל  24נתמנה לרב ומו"צ בווילנא ,על מקום חותנו רבי אליהו

תרע"ד) ובספרו "סדר אליהו" (וורשא ,תרצ"ב).

אליעזר גרודננסקי מו"צ בווילנא ,חתנו של רבי ישראל מסלנט .מגיל צעיר נשא רבי חיים עוזר בעול

[ ]1דף .נייר מכתבים רשמי .כ 13 X 21-ס"מ .מצב טוב-בינוני .קמטים וסימני קיפול .קרעים קלים בשולי

הציבור ,ודעתו הכריעה במשך קרוב לחמישים שנה בכל השאלות הציבוריות שעלו על הפרק בכל

הדף.

תפוצות ישראל .עם כל טרדותיו הרבות בענייני ציבור עולמיים ,עסק רבות בטובתם של יחידים,

פתיחה$700 :
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304. Letter Signed by Rabbi Chaim Ozer
Grodzinski – Vilna, 1911

 .305מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבינו חיים הלוי
מבריסק  -בריסק ,תרנ"ה

Letter handwritten and signed by R. Chaim Ozer
Grodzinski. Vilna, Sivan 1911.
The letter (note) is addressed to the rabbis in charge
of a certain public fund, with a request to transfer
money deposited in the fund to the person it was
intended for.
The letter was crossed out with two lines, presumably
after the money was passed on.
[1] leaf. 14 X 11 cm. Good condition. Creases and
folding marks. Leaf trimmed unevenly (by hand).

מכתב מעניין בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי חיים הלוי

Opening price: $300

תרנ"ה [.]1895
נשלח אל רבי אברהם דוד [שכפי הנראה שימש כרב או כמו"צ].
בדבריו מתפלא הגר"ח על הרב השואל ,מדוע הוא לא סומך על
עצמו לעשות כהוראתו" :הגיעני מכתבו ויפה הורה כדין וכהלכה,
ואתפלא על מעכתר"ה שדעתו ישרה בהוראה ואינו עושה מעשה
עד שמע [אזן] ,למה זה ירך לבבו אח"כ ,ואברך בכ"ט וברכה...
נאם חיים הלוי סאלאווייציק" .בשולי המכתב מוסיף הגר"ח" :אל
יתרעם מעכת"ר עלי שלא הארכתי בדברי הלכה ,יען כי העת לא
יתנני לזה".
מכתב זה שנכתב בראשית ימי כהונתו של הגר"ח כאב"ד בריסק,
נכתב כולו בכתב-ידו ,שלא כמו המכתבים מתקופה מאוחרת

304

יותר ,שנכתבו בדרך כלל ע"י סופריו ואנשי ביתו של הגר"ח

 .304מכתב בחתימת רבי חיים עוזר גרודז'נסקי  -ווילנא ,תרע"א
מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי חיים עוזר גרודז'נסקי.

סולובייצ'יק ,עם "חותם בד"צ ...בריסק דליטא" .בריסק ,טבת

מבריסק.
הגאון רבי חיים הלוי סולובייצ'יק אב"ד בריסק (תרי"ג-תרע"ח),

מו"צ בווילנא ,חתנו של רבי ישראל מסלנט .מגיל צעיר נשא רבי

מגדולי גאוני ליטא וממנהיגי דורו .אבי שיטת ההבנה והלמדנות

ווילנא ,סיון תרע"א [.]1911

חיים עוזר בעול הציבור ,ודעתו הכריעה במשך קרוב לחמישים

של עולם הישיבות בליטא .בנו של הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק

מכתב (פתקה) הממוען אל "הרבנים הממונים שיחיו" של קופה

שנה בכל השאלות הציבוריות שעלו על הפרק בכל תפוצות

בעל "בית הלוי" וחתן רבי רפאל שפירא ראש ישיבת וולוז'ין חתן

ציבורית כלשהי ,בבקשה להעברת כסף שהופקד בקופה" :בטובם

ישראל .עם כל טרדותיו הרבות בענייני ציבור עולמיים ,עסק

הנצי"ב .לאחר נשואיו החל לכהן כראש ישיבה שלישי בישיבת

לשלם סך  15רובל לר' יצחק ב"ר אברהם עפשטיין מקאמעלישאק,

רבות בטובתם של יחידים ,יתומים ואלמנות ,והיה מטפל בהם

וולוז'ין .עם סגירת הישיבה עבר לכהן כרב בבריסק על מקום אביו

סך  15רובל התמורה קיבלתי מאביו שי' ,ידידם הדו"ש חיים

ודואג לכל צרכיהם .רבי חיים עוזר התבטא על כך לעת זקנותו:

שנפטר בשנת תרנ"ד ,והמשיך בהרבצת תורה לקבוצה קטנה של

עוזר ...כ"ד סיון אעת"ר ,ווילנא".

"...בצעירותי חשבתי כי העיקר הוא לחדש חדושים ולהרבות

תלמידים מובחרים שהתקבצו לקבל תורה מפיו .ממקימי "אגודת

על גבי הכיתוב הועברו שני קווים למחיקה ,כנראה לאחר שהכסף

בספרים .עכשיו אני מבין כי חיבורי ספרים הם כצעצועים מול

ישראל" .פעל רבות בענייני חסד ועניני ציבור ,ועם זאת לא פסקה

שולם.

עזרת אלמנות ויתומים" (הגאון רבי משה שמואל שפירא בהספדו

מחשבתו מללמוד ולחדש בדברי תורה .מקבץ קטן מחידושי

הגאון רבי חיים עוזר גרודז'נסקי (תרכ"ג-ת"ש) ,גדול דורו ורבן של

על החזון איש ,קובץ הבאר ,גליון ו ,עמ' .)41

תורתו נדפס כעשרים שנה לאחר פטירתו בספר "חידושי רבינו

כל בני הגולה .בנו של רבי דוד שלמה גרודז'נסקי אב"ד איביה.

[ ]1דף 11 X 14 .ס"מ .מצב טוב .קמטים וסימני קיפול .חיתוך הדף

חיים הלוי" על הרמב"ם ,שנדפס ע"י בנו הגרי"ז סולובייצ'יק אב"ד

נודע מילדותו בגאונותו יוצאת הדופן .בגיל  11נכנס ללמוד

אינו ישר (נעשה באופן ידני).

בריסק (בריסק ,תרצ"ו – בהקדמת בני המחבר הם כותבים ,כי

בישיבת וולוז'ין והיה מתלמידי הגר"ח מבריסק .בגיל  24נתמנה

פתיחה$300 :

ספרו זה נכתב במשך שנים רבות ועבר בירור אחר בירור "עד מאה

לרב ומו"צ בווילנא ,על מקום חותנו רבי אליהו אליעזר גרודננסקי

פעמים") .חידושי תורה רבים נפוצו בשמו "מפי השמועה" ברחבי
ישיבות ליטא ,והועתקו ע"י כותבים רבים ,איש מפי איש ,מהם
הודפסו "חידושי הגר"ח" במהדורת סטנסיל.
[ ]1דף .כ 13 X 22-ס"מ .מצב בינוני .פגעי בלאי קשים ,עם פגיעות
קלות בטקסט ,משוקמים במילוי נייר מקצועי.
מעבר לדף ,רישומי חידושי תורה בדיני טריפות [כנראה בכתב-ידו
של רבי אברהם דוד מקבל המכתב – לכתב-יד דומה ראה :קטלוג
קדם ,מכירה  65פריט .]265

פתיחה$3000 :

אוגוסט 2021

270

 .306מכתב הגאון רבי יוסף רוז'ין מרוגוטשוב
("הרוגוצ'ובר")  -דווינסק ,חשון תרס"ה  -תשובה
הלכתית מעניינת בדיני גיטין ,שלא נדפסה
מכתב ( 12שורות) בכתב ידו ,חתימתו וחותמתו של הגאון
מרוגוטשוב ("הרוגוצ'ובר") רבי יוסף רוז'ין אב"ד דווינסק .דווינסק,
חשון תרס"ה [.]1904
תשובה על כשרות גט שנעשתה בו מחיקה של אות אחת לאחר
קיום בית הדין..." :רק אחר קיום ב"ד נמחק אות ק' של 'וקיים',
ואין קפידא בזה ,דכאן אין מקום תו לכתוב 'ושריר וקיים' ,וגם
דהוה בשיטה אחרונה ,וגם לא שייך כאן 'אטיוטא חתמי' דזה
נעשה לאחר קיום ב"ד ,ובפרט גבי הרשאה גט דזה רק לשופרא
דא"צ כיון דהשליח אומר בפנ"כ ,וירא[ה] לסדר הגט כד"ת .יוסף
ראזין רב דפה הנ"ל".
הגאון המפורסם רבי יוסף רוזין (תרי"ח-תרצ"ו) – הידוע בכינויו
"הרוגוצ'ובר" (על שם עיר הולדתו רוגוטשוב) ,נמנה על חסידי
חב"ד-קאפוסט .בצעירותו למד אצל הגאון רבי יוסף דוב בער
סולובייצ'יק בעל "בית הלוי" יחד עם בנו רבי חיים מבריסק.
במשך כארבעים שנה ,החל משנת תרמ"ט ,כיהן כרב עדת חסידי
חב"ד בעיר דווינסק שבלטביה ,לצד אב"ד העיר הגאון בעל "אור
שמח" .דמות פלאית ויוצאת דופן בחריפותו וגאונותו המופלגת,

305

305. Letter Handwritten and Signed by Rabbi Chaim HaLevi of Brisk – Brisk, 1895
tenure as rabbi of Brisk, was written entirely in his
own handwriting, unlike letters from later periods,
which were written on his behalf by his attendants
and household members.
R. Chaim HaLevi Soloveitchik (1853-1918), Rabbi of
Brisk, a foremost Torah scholar in Lithuania and one
of the leaders of his generation.
[1] leaf. Approx. 13 X 22 cm. Fair condition. Severe
wear, slightly affecting text, professionally repaired.
On verso – novellae on the laws of Terefot
(presumably written by R. Avraham David, recipient
of this letter).
Opening price: $3000

Interesting letter handwritten and signed by R.
Chaim HaLevi Soloveitchik, with the "Stamp of the
Beit Din… Brisk D'Lita". Brisk (Brest), Tevet 1895.
Sent to a R. Avraham David (who presumably served
as rabbi or posek). In his letter, R. Chaim expresses
his surprise as to why the inquiring rabbi, who
obviously possesses straight reasoning and does
not rule unless he has full clarity, is later secondguessing himself and his ability to rule. At the end of
the letter, R. Chaim adds: "His honor should not bear
grudge against me for not expanding on Halachic
topics, since the time does not allow me to".
This letter, written in the early days of R. Chaim's

בידיעת התורה כולה לכל חלקיה ופרטיה ,בחידוש הגדרות
וסברות עמוקות ודרכי לימוד מקוריות .אגדות רבות מסופרות
על גאונותו ושקידתו העצומה בתורה .גאונותו האגדית זכתה
להערכה גם בקרב הציבור הכללי בדורו ,וידוע מאמר ביאליק
אודותיו" :מן המוח שלו אפשר לחצוב שני איינשטיינים" .עסק
רבות בביאור תורת הרמב"ם ,והשיב תשובות רבות בהלכה.
תשובותיו וחידושיו פורסמו בסדרת ספריו "צפנת פענח" .ספריו
הנדפסים הם חלק מועט ממעיין תורתו הבלתי-נדלה שהיה
מתגבר והולך בלי הפסקה .מחמת עמקות דבריו ובשל כתיבתו
המקוצרת והמרומזת ,הוקמו בדורות האחרונים מספר פרויקטים
במטרה לפענח ולפרש את דבריו ,ולהוציא את חיבוריו במהדורות
מבוארות.
[ ]1דף 21 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ,קמטים וסימני קיפול.
קרע לרוחב המכתב עם פגיעה בטקסט .מודבק על נייר.

פתיחה$1200 :
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271

 ברכת שנה-  מכתב רבי שמעון שקופ.307
"טובה ו"ברכת כהנים

307

מכתב בחתימת הגאון רבי "שמעון יהודא הכהן
,) הורדנה (גרודנה.שקאפ" ראש ישיבת גרודנה
.]1938[ אלול תרצ"ח
 נכתב. אל הגאון רבי ישראל זינובר,נשלח לאנגליה
 "שמעון יהודא:ידו- וחתום בכתב,במכונת כתיבה
 בקשת עזרה להצלת הישיבה במצבה."הכהן שקאפ
 רבי שמעון מבקש שיערכו מגבית.הכלכלי הקשה
 ומסיים בברכת,מיוחדת בראש השנה ויום כיפור
שנה טובה וברכת כהנים "המשולשת" [הכוללת
יעשו נא..." :]שלשה פסוקי ברכה הכתובים בתורה
בימים הנוראים תעמולה מיוחדת לטובת ישיבתנו
, למען הקל מעט את לחצנו ודחקנו,הקדושה
ולמען הביא ה' עליו ועל כל הנלוים אליו ברכת
 מלבד ברכתנו הפרטית של 'ברכת כהן,''אשר יקים
."...חולה של שנה טובה ומתוקה
ָ וא
ִ 'המשלשת
חשון-הגאון רבי שמעון יהודה הכהן שקוּפ (תר"כ
 תלמיד רבי חיים סולובייצ'יק בישיבת,)ת"ש
24  בגיל. שהדריכו בדרכי העיון העמוק,וולוז'ין
התמנה לר"מ בישיבת טעלז [שייסד דודו הגאון רבי
 ובה הנחיל לרבים את שיטת העיון,]אליעזר גורדון
החדשה שלו – השיטה שכבשה את עולם התורה
 מתלמידיו הנודעים באותה תקופה היה.עד ימינו
 בשנת תר"פ נקרא לעמוד.רבי אלחנן ווסרמן
: חיבוריו.בראשות ישיבת "שער התורה" בגרודנה
"שערי יושר" "מערכת הקנינים" ו"חידושי רבי
."שמעון יהודה הכהן
. עם מעט בלאי וקרעים קלים, סימני קיפול. מצב טוב. ס"מ28.5 . נייר מכתבים רשמי,] דף1[

$750 :פתיחה

307. Letter from Rabbi Shimon Shkop – Good Year Wishes and Priestly Blessing

306

306. Letter from Rabbi Yosef Rosen of Rogatchov (The
Rogatchover) – Dvinsk, Cheshvan 1904 – Interesting
Unpublished Halachic Responsum on Laws of Divorce

Letter signed by R. "Shimon Yehuda HaKohen Shkop", dean of the Grodno yeshiva. Hrodna (Grodno),
Elul 1938.
Addressed to R. Yisrael Zinober in England. Typewritten, with the handwritten signature "Shimon
Yehuda HaKohen Shkop". The letter contains an appeal on behalf of the yeshiva, which was in dire
financial straits. R. Shimon asks him to arrange a special fundraising campaign on Rosh Hashanah and
Yom Kippur, and concludes with blessings for a good year and the threefold Priestly blessing.
R. Shimon Yehuda Shkop (1860-1939), a disciple of R. Chaim Soloveitchik in the Volozhin yeshiva.
He served as dean of the Telz yeshiva and later the Shaar HaTorah yeshiva in Grodno, where he
transmitted to his many students his innovative method of logical study – approach adopted by the
entire Torah world until this day.
[1] leaf, official stationery. 28.5 cm. Good condition. Folding marks, with light wear and minor tears.

Letter (12 lines) handwritten, signed and stamped by the
Rogatchover, R. Yosef Rosen Rabbi of Dvinsk. Dvinsk
(Daugavpils), Cheshvan 1904.
Responsum regarding a divorce document, with a halachic
study of the case when one letter is deleted after the
authentication of the Beit Din.
R. Yosef Rosen – the Rogatchover (1858-1936), rabbi of the
Chassidic community in Dvinsk for forty years, alongside
the Or Same'ach. Renowned for his outstanding brilliance,
erudition and sharpness.
[1] leaf. 21 cm. Good-fair condition. Stains, creases and folding
marks. Tear across letter, affecting text. Mounted on paper.

Opening price: $750

Opening price: $1200
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 .308שלשה מכתבים מרבי שמעון שקופ  -גרודנה,
תרצ"ב-תרצ"ד
שלשה מכתבים בחתימת הגאון רבי שמעון יהודה הכהן
שקופ ראש ישיבת גרודנה .הורדנה (גרודנה) ,תרצ"ב-תרצ"ד
[]1932-1933
מכתבים בעברית ויידיש שנשלחו לנדיבי הישיבה .שניים
מהם נכתבו במכונת כתיבה ונחתמו בחתימת ידו" :שמעון
יהודא הכהן שקאפ" .המכתב השלישי נכתב בכתיבת ידי
סופר ונחתם בחתימת ידו" :שמעון יהודא הכהן שקאפ".
שניים מהמכתבים נשלחו אל רבי ניסן הלוי ,מצאצאי "הרב
הגאון והחסיד האמיתי צי"ע מהור"ר עקיבא איגר".
הגאון רבי שמעון יהודה הכהן שקוּפ (תר"כ-חשון ת"ש),
תלמיד רבי חיים סולובייצ'יק בישיבת וולוז'ין ,שהדריכו
בדרכי העיון העמוק .בגיל  24התמנה לר"מ בישיבת טעלז
[שייסד דודו הגאון רבי אליעזר גורדון] ,ובה הנחיל לרבים
שיטת העיון החדשה שלו – השיטה שכבשה את עולם התורה
עד ימינו .מתלמידיו הנודעים באותה תקופה היה רבי אלחנן
ווסרמן .בשנת תר"פ נקרא לעמוד בראשות ישיבת "שער
התורה" בגרודנה .חיבוריו" :שערי יושר" "מערכת הקנינים"
ו"חידושי רבי שמעון יהודה הכהן".
 3מכתבים ,על נייר מכתבים רשמי .כ 28-ס"מ .מצב טוב-
בינוני .סימני קיפול וכתמים .קרעים והדבקות.

פתיחה$1500 :
308b

308c

308. Three Letters from Rabbi Shimon Shkop – Grodno, 1932-1933

308a

Three letters signed by R. Shimon Yehuda HaKohen Shkop, dean of the Grodno yeshiva. Hrodna (Grodno), 19321933.
Letters in Hebrew and Yiddish, addressed to yeshiva donors. Two of the letters are typewritten and hand signed:
"Shimon Yehuda HaKohen Shkop". The third letter was written by a scribe, and hand signed: "Shimon Yehuda
HaKohen Shkop". Two letters are addressed to R. Nissan HaLevi, a descendant of "the outstanding Torah scholar,
R. Akiva Eger".
R. Shimon Yehuda Shkop (1860-1939), a disciple of R. Chaim Soloveitchik in the Volozhin yeshiva. He served as
dean of the Telz yeshiva and later the Shaar HaTorah yeshiva in Grodno, where he transmitted to his many students
his innovative method of logical study – approach adopted by the entire Torah world until this day.
3 letters, official stationery. Approx. 28 cm. Good-fair condition. Folding marks and stains. Tears and repairs.
Opening price: $1500
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– 309. Letter from Rabbi Meir Dan Plotzky, Author of Kli Chemda
London, Nissan 1921
Letter handwritten and signed by the famous Torah scholar R. Meir Dan Plotzky,
author of Kli Chemda. London, [25th Nissan 1921].
Sent to R. Tzvi Hirsch Ferber, rabbi in London, requesting an urgent meeting
with him the next day. Signed: "Your faithful friend, Meir Dan Refael son of R.
C.Y. [R. Chaim Yitzchak]".
The renowned R. Meir Dan Plotzky (1866-1928), a prominent Polish rabbi in
the early 20th century. One of the founders of Agudath Yisrael in Poland and
member of the Moetzet Gedolei HaTorah. He was one of the most brilliant Torah
scholars in Poland, and his book Kli Chemda on the Torah was highly cherished
by leading Polish Torah scholars.
Small postcard. 9 X 11.5 cm. Good condition.
Postmarks dated May 3, 1921. It is known that in the spring of 1921, R. Plotzky
visited England and Belgium.
Opening price: $400
309

 .309מכתב הגאון רבי מאיר דן פלוצקי בעל ה"כלי חמדה"  -לונדון ,ניסן תרפ"א

 .310מכתב הגאון רבי שלמה צבי שטרסר ,נכד ה"כתב סופר"  -דברצין ,ת"ש

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון הנודע רבי מאיר דן פלוצקי בעל "כלי חמדה" .לונדון" ,יום ג' י'

מכתב (כ 8-שורות) בכתב-יד וחתימת רבי שלמה צבי הכהן שטרסר אב"ד דברצין ,אל הרב פישל

למב"י" [כ"ה ניסן תרפ"א .]1921

זוסמאן סופר ,רבה החרדי של בודפשט[ .דברצין ,ת"ש .]1940

נשלח אל הגאון רבי צבי הירש פרבר ,מרבני לונדון ,בבקשה לתאם ביקור" :הנני בזה לבקשו מאוד אם

נכתב בשולי מכתב (מודפס) מטעם "הלשכה המרכזית" של האורתודוקסים בהונגריה ,עם הכותרת

ירשוהו העת לבוא לבקרינו ביום מחר בבוקר ,כי יש לי לדבר עמו דברים נחוצים ...והנני מניח הדבר

"אזהרה להסיר מכשול" – בו נכתב כי מאחר שהמזוזות הקטנות שהגיעו בעבר ממדינת פולין כבר

לבחירתו .ידידו נאמנו – מאיר דן רפאל ברח"י ז"ל" [בן רבי חיים יצחק זכרונו לברכה].

אינן מגיעות להונגריה בשל המלחמה ,והסופרים המקומיים אינם יודעים לכתוב מזוזות קטנות

הגאון הנודע רבי מאיר דן פלוצקי (תרכ"ו-תרפ"ח) ,מחשובי רבני פולין בראשית המאה ה .20-ממייסדי

כאלו ,יש חשש שהמזוזות שנמכרות בפורמט זה מזויפות" :אחרי שאותן מזוזות קטנים אשר עד היום

אגודת ישראל בפולין וחבר מועצת גדולי התורה .מגאוניה החריפים של פולין .תלמיד רבי חיים אלעזר

באו ממדינת פולין ,לדאבון נפשנו ,מתוך צרותיהם פסקו ,והסופרים במדינתנו לא ה[ו]רגלו עדיין

ואקס בעל "נפש חיה" ,ורבי יהושע מקוטנא בעל "ישועות מלכו" ,ותלמיד מובהק לאדמו"ר ה"אבני נזר"

לכתוב מזוזות קטנות כאלו ....לכן החשש קרובה לזיוף."...

מסוכטשוב ,עליו כותב רבי מאיר דן בהקדמה לספרו "חמדת ישראל" (פיטרקוב תרס"ג)" :אשר האיר עיני

רבי שלמה צבי הכהן שטרסר מוסיף בכתב-ידו כי הוא מוכן שידפיסו את שמו כמי שחתום על

בדרך לימוד התוה"ק והתחלתי לטעום אצלו נועם מתיקות תוה"ק" .בהסכמתו לספר זה כתב עליו רבו

האזהרה הנ"ל..." :הן עתה שבתי לשלום לביתי ,ולעשות רצונו חפצתי למהר השלוח ...אשר רוצה

ה"אבני נזר" – שהוא "יגע בתורה וזה העיקר" ,והגר"ח סולובייצ'יק כתב עליו בהסכמותיו" :גדול הוא

להדפיס נכון ...ויוכל לרשום גם שמי על זו."...

מאוד בתורה בחריפות ובקיאות ובסברא" ,ו"גדול האיש בתורה ויראה" .רבי מאיר דן נמנה על חסידי גור,

הגאון רבי שלמה צבי הכהן שטרסר (תרכ"ג-תשי"ג ,החתם סופר ותלמידיו ,עמ' תרט"ו-תרט"ז),

והסתופף כל ימיו בצילם של ה"שפת אמת" וה"אמרי אמת" .ספרו "כלי חמדה" על התורה התחבב מאד

בן-בתו של ה"כתב סופר" וחתן דודו רבי יעקב עקיבא סופר .משנת תרמ"ט בערך אב"ד סאבאטישט.

אצל גאוני פולין .בשנת תרנ"א נתמנה לרבה של דווארט ,ובשנת תרע"ח התמנה לרבה של אוסטרוב.

משנת תרנ"ה אב"ד טירנוי ומשנת תרס"ב אב"ד דברצין .לקט מתורתו נדפס תחת השם "לקט

השתתף במסע המפורסם של גדולי הרבנים לארה"ב בחורף שנת תרפ"ד ,יחד עם ה"דבר אברהם" אב"ד

שיבולים" .נכדו (חתן-בנו) הוא הגאון המפורסם רבי משה שטרן אב"ד קהילת דברצין ארה"ב.

קובנא ,רבי משה מרדכי עפשטיין והראי"ה קוק.

[ ]1דף .כ 25.5-ס"מ .מצב טוב .כתמים וסימני קיפול.

גלויית דואר קטנה 9 X 11.5 .ס"מ .מצב טוב.
חותמות דואר מה 3-במאי ( 1921כ"ה ניסן) .לפי הידוע ,באביב תרפ"א שהה רבי מאיר דן באנגליה ובבלגיה,
ומאנטוורפן נסע לארה"ב באניה שהגיעה לחופי ניו יורק בכ"ט באייר תרפ"א (ראה חומר מצורף).

פתיחה$400 :
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פתיחה$400 :

 .311מכתב רבי אהרן קוטלר  -קלצק ,תרפ"ח
מכתב בחתימת הגאון רבי אהרן קוטלר .קלצק ,אב תפר"ח
[תרפ"ח .]1928
פניה לקהילת הלסינגפורס (הלסינקי ,בירת פינלנד) – בקשה
לעזרה בהקמת בניין הישיבה..." :בקשתנו היא שתתנו ידכם לבנין
המשכן ללוחות העדות ,בכדי שיוכלו התלמידים למצוא מנוחתם
הדרושה."...
נייר מכתבים רשמי של הישיבה "מתיבתא רבתא 'עץ חיים'
דסלוצק שנעתקה לקלצק" .כתיבת ידי סופר וחתימת ידו של ראש
הישיבה – רבי אהרן קוטלר (עם חותמות הישיבה).
הגאון רבי אהרן קוטלר (תרנ"ב-תשכ"ג) ,מתלמידי ה"סבא
מסלבודקה" ומה"עילויים" המפורסמים בעולם הישיבות [עוד
בהיותו בחור התבטא עליו ה"אור שמח" ,כי הוא עתיד להיות רבי
עקיבא איגר של הדור הבא] .חתנו של הגאון רבי איסר זלמן מלצר.
כיהן כר"מ וראש ישיבה בישיבת סלוצק ,ולאחר מלחמת העולם
הראשונה הקים את הישיבה בעיר קלצק בפולין .היה מראשי
הישיבות המקורבים לרבי חיים עוזר ול"חפץ חיים" .ממייסדי "ועד
הישיבות" וחבר "מועצת גדולי התורה" בליטא .בתקופת השואה
הגיע לארה"ב ,והקים את הישיבה הגדולה בעיירה לייקווד שבניו-
גרז'י (ישיבה ששינתה את פני עולם הישיבות בארה"ב ,והעבירה
את הלהט והמסירות המוחלטת ללימוד התורה ,כדרך ישיבות
ליטא) .מראשי מועצת גדולי התורה בארה"ב ו"מרכז החינוך
העצמאי בא"י".
[ ]1דף .נייר מכתבים רשמי 28 .ס"מ .מצב טוב .חותמת ארכיון.
נקבי תיוק ,עם פגיעות קלות בטקסט.

פתיחה$300 :
310

310. Letter from Rabbi Shlomo Tzvi Strasser, Grandson of the Ktav Sofer – Debrecen, 1940
Letter (approx. 8 lines) handwritten and signed by R. Shlomo Tzvi HaKohen Strasser Rabbi of Debrecen,
addressed to R. Fishel Sussman Sofer, Orthodox rabbi of Budapest. [Debrecen, 1940].
Written at the foot of a (printed) letter from the Central Bureau of the Autonomous Orthodox Jewish Communities,
cautioning that small mezuzot, which up until now had been supplied from Poland, were still being sold even
though war was raging there. Since the soferim in Hungary are not capable of producing such small mezuzot,
they are likely forged.
R. Shlomo Tzvi HaKohen Strasser added in his handwriting that he agrees to the publicizing of his signature on
these cautions.
R. Shlomo Tzvi HaKohen Strasser (1863-1953), grandson of the Ktav Sofer, rabbi in several Hungarian cities,
including Debrecen.
[1] leaf. Approx. 25.5 cm. Good condition. Stains and folding marks.
Opening price: $400
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 .312שלושה מכתבי הסכמות -
רבי אהרן קוטלר
שלושה מכתבי הסכמות בחתימת הגאון
רבי אהרן קוטלר – הסכמות להדפסת
ספרי ראשונים מתוך כתבי יד גנוזים.
ארה"ב ,חשון תשט"ז ,אלול תש"כ וטבת
תשכ"א [.]1961 ,1960 ,1955
מקבלי ההסכמות הם הרבנים רבי
משה יהודה הכהן בלוי ורבי צבי הכהן
זשרקובסקי

שעסקו

בהדפסת

ספרי

ראשונים על הש"ס מתוך כתבי יד.
המכתבים כתובים ביד סופר על נייר
מכתבים רשמי של ישיבת לייקווד "בית
מדרש גבוה לתורה" ,וחתומים בכתב-יד
קדשו של רבי אהרן קוטלר.
הגאון

רבי

אהרן

קוטלר

(תרנ"ב-

תשכ"ג) ,מתלמידי ה"סבא מסלבודקה"
ומה"עילויים"

המפורסמים

בעולם

הישיבות [עוד בהיותו בחור התבטא
עליו ה"אור שמח" ,כי הוא עתיד להיות
רבי עקיבא איגר של הדור הבא] .חתנו
של הגאון רבי איסר זלמן מלצר .כיהן
כר"מ וראש ישיבה בישיבת סלוצק,
ולאחר

מלחמת

העולם

הראשונה

הקים את הישיבה בעיר קלצק בפולין.
היה מראשי הישיבות המקורבים לרבי
חיים עוזר ול"חפץ חיים" .ממייסדי "ועד

311

311. Letter from Rabbi Aharon Kotler – Kletsk, 1928
Letter signed by R. Aharon Kotler. Kletsk, Av 1928.
Appeal to the community of Helsingfors (Helsinki, capital of
Finland) for assistance in financing a building for the yeshiva.
Official stationery of the yeshiva, written by a scribe and signed
by the dean – R. Aharon Kotler (with stamps of the yeshiva).
[1] leaf. Official stationery. 28 cm. Good condition. Archive
stamp. Filing holes, slightly affecting text.
Opening price: $300
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הישיבות" וחבר "מועצת גדולי התורה"
בליטא .בתקופת השואה הגיע לארה"ב,

312

והקים את הישיבה הגדולה בעיירה לייקווד שבניו-גרז'י (ישיבה ששינתה את פני עולם הישיבות בארה"ב ,והעבירה את
הלהט והמסירות המוחלטת ללימוד התורה ,כדרך ישיבות ליטא) .מראשי מועצת גדולי התורה בארה"ב ו"מרכז החינוך
העצמאי בא"י".
 3מכתבים .נייר מכתבים רשמי .גודל משתנה .מצב טוב .כתמים.

פתיחה$1000 :

312. Three Letters of Approbation – Rabbi
Aharon Kotler
Three letters signed by R. Aharon Kotler –
approbations for the publishing of books of the
Rishonim based on manuscripts. United States,
Cheshvan 1955, Elul 1960 and Tevet 1961.
The recipients of the recommendations are R.
Moshe Yehuda HaKohen Blau and R. Tzvi HaKohen
Zarkowski, who worked on publishing books of the
Rishonim on the Talmud, based on manuscripts. The
letters are written by a scribe on the official stationery
of the Lakewood yeshiva, hand-signed by R. Aharon
Kotler.
3 letters, official stationery. Size varies. Good
condition. Stains.
Opening price: $1000

313

313. Varied Collection of Rabbinic Letters – On
Postcards – 1880s-1930s
Large and varied collection of letters by renowned
rabbis. Europe and the United States, [ca.
1880s-1930s].
29 letters on postcards, handwritten and signed
by various rabbis. The writers include: R. Chaim
Natan Dembitzer, head of the Krakow Beit Din;
R. Zekel HaLevi Bamberger Rabbi of Kissingen;
Rebbe Yitzchak Eizik, the Chakal Yitzchak of Spinka
(written and signed by his gabbai); R. Dov Aryeh
HaKohen Leventhal; and others.
29 postcards. Size and condition vary. Most in good
condition. Open tears and stains to several postcards.
Most postcards with postmarks and postage stamps
(some damaged).
A detailed list will be sent upon request.
Opening price: $300
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תר"ץ- שנות התר"מ-  על גלויות דואר-  אוסף מגוון של מכתבי רבנים.313
 ברכת שנה טובה מאת,· מכתב אל רבי משולם ראטה אב"ד שאץ

, אירופה וארה"ב.אוסף גדול ומגוון של מכתבי רבנים ידועים

 [יתכן והכותב הוא.]1935  [אלול תרצ"ה."רבי "ברוך אברהם

.]תר"ץ בקירוב-[שנות התר"מ

 חתנו וממלא מקומו של,רבי ברוך אברהם ריזל אב"ד האדאס

 כתובים על גבי,יד ובחתימת רבנים שונים- בכתב, מכתבים29

.]האדמו"ר רבי יחזקיה פיש

: בהם,גלויות דואר

 מרבני ארה"ב [מצטרף,· מכתב רבי דוב אריה הכהן לבנטל

, קראקא.)· מכתב רבי חיים נתן דעמביצר ראב"ד קראקא (פולין

.]להחלטת "אגודת הרבנים דארה"ב" לאסור אתרוגי קורפו

.]1887[ תרמ"ז

.] [תרצ"ט1939  יולי,אטלנטיק סיטי

.)· מכתב רבי זעקל הלוי במברגר אב"ד קיסינגן (גרמניה

 שנשלחו אל הרב חיים (היינריך) ברודי,· חמש גלויות משוב

 אל רבי,)· מכתב רבי יוסף אברהם צינוביץ מו"ץ אסטרוב (פולין

 מכתבי רבנים המצטרפים ל"היתר מאה.רבה הראשי של פראג

.1900 ] י"א ניסן [תר"ס.אליהו קלצקין אב"ד מארימפול

.]1922  [תרפ"ב."רבנים

.)סאראט (רומניה-· מכתב רבי אפרים פישל פריש אב"ד רומניק

 קרעים. רובן במצב טוב. גודל ומצב משתנים. גלויות דואר29

.]1906 [תרס"ו

 ברוב הגלויות חותמות דואר.חסרים וכתמים במספר גלויות

 [תרע"ג.) אב"ד אייוועשט (רומניה,· מכתב רבי יעקב טוביאס

.)ובולים (חלקם פגומים

.]1912

.רשימה מפורטת תישלח לכל דורש

· מכתב מהאדמו"ר רבי יצחק אייזיק מספינקא [בעל ה"חקל

$300 :פתיחה

."...  "הכו"ח בשמו הק' חיים, בכתב יד וחתימת המשב"ק,]"יצחק
.]1934[  [כסלו] תרצ"ה,)סעליש (הונגריה

 .314אוסף מברקים  -רבנים ואישים שונים
 27מברקים מרבנים ואישים שונים .מרביתם משנות ה 40-עד

 .315ארבעה מכתבים מהסטייפלר  -ברכות לבריאות,
להצלחה ולשנה טובה

שנות ה 60-של המאה ה .20-אנגלית ומעט גרמנית ועברית.

ארבעה מכתבים בכתב-יד קדשו ,חותמותיו וחתימתו של הגאון

·  11מברקים מאת רבנים ואישים שונים ,בהם האדמו"ר מנדבורנה

הקדוש רבי יעקב ישראל קנייבסקי – הסטייפלר .בני ברק ,תש"מ-

בני ברק ,רבי אהרן קוטלר ,רבי יוסף אליהו הנקין ,רבי יהודה ליב

תשמ"ג [.]1980-1983

זלצר ,חבר הקונגרס סמואל דיקשטיין ,ועוד.

אישורים על קבלת כספים לצדקה ,ששלח הרב דוד אלבום

· חמישה מברקים מאת ואל הרב הראשי של מונטריאול יהושע

באמצעות הגאון רבי זלמן רוטברג ראש ישיבת "בית מאיר".

הלוי הירשהורן ,בנושאים שונים (התכתבות עם רבי יצחק אייזיק

המכתבים כוללים דברי ברכה לבריאות ,להצלחה "לטובה

הלוי הרצוג ועוד).

ולברכה" "בכל מכל כל" ,ולשנה טובה.

·  11מברקים אל הרב ד"ר הלל מדליה בלידס (אנגליה).

הגאון הקדוש רבי יעקב ישראל קנייבסקי (תרנ"ט-תשמ"ה),

 27מברקים .גודל משתנה .מצב כללי טוב.

מגדולי הדור האחרון .ידוע בכינויו "דער סטייפלער" [הסטייפלר]

פתיחה$300 :

על שם מוצאו מהעיר הורונוסטייפול שבאוקראינה .מגדולי
תלמידי ישיבות נובהרדוק באוקראינה ובפולין .נודע כאחד
מגדולי השקדנים והלמדנים בעולם הישיבות .לאחר נישואיו

314a

314. Assorted Collection of Telegrams – Various
Rabbis and Public Figures
27 telegrams from various rabbis and public figures.
Most are from the 1940s-1960s. English, with some
German and Hebrew.
Eleven telegrams from various rabbis and public
figures, including the rebbe of Nadvorna in Bnei
Brak, R. Aharon Kotler, R. Yosef Eliyahu Henkin, R.
Yehuda Leib Salzer, Congressman Samuel Dickstein,
and others.
Five telegrams from and to the chief rabbi of
Montreal R. Yehoshua (Sheea) HaLevi Herschorn,
on various topics (correspondence with R. Yitzchak
Eizik HaLevi Herzog and more).
* Eleven telegrams to Rabbi Dr. Hillel Medalie of
Leeds (England).
27 telegrams. Size varies. Overall good condition.

·
·

314b

Opening price: $300

314c
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עם אחותו של מרן ה"חזון איש" כיהן כראש ישיבה בישיבת
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.
 4מכתבים .כ 21-ס"מ .מצב טוב .סימני קיפול ונקבי תיוק.

פתיחה$1500 :

316

315

 מכתב מאת הגאון רבי משה פיינשטיין.316
,) ברוקלין (ניו יורק. אל רבי נחמיה מאלין,ידו וחתימתו של הגאון רבי משה פיינשטיין-מכתב בכתב
.]1954[ מוצאי שבת בראשית תשט"ו
 כי הוא, שכהן באותה תקופה כראש ישיבת בריסק בוושינגטון,רבי משה כותב לרבי נחמיה מאלין
. באמצעות תלמיד הנוסע ללמוד בישיבתו של רבי נחמיה,שולח לו את החלק הראשון של ספרו
 מנהיג היהדות, גדול פוסקי ההלכה בארצות הברית,)תשמ"ו-מרן הגאון רבי משה פיינשטיין (תרנ"ה
: מחבר הספרים. ראש ישיבת "תפארת ירושלים" בניו יורק."החרדית וראש "מועצת גדולי התורה
. חידושי "דברות משה" על הש"ס ו"דרש משה" על התורה,"שו"ת "אגרות משה
. סימני קיפול. כתמים. מצב טוב. ס"מ בקירוב28 . נייר מכתבים רשמי.] דף1[
. בתיאום מראש,ג'רזי- ניו,הפריט אינו נמצא במשרדנו וזמין לתצוגה בלייקווד

$500 :פתיחה

315. Four Letters from the Steipler – Blessings for Health, Success and a
Good Year
Four letters handwritten, stamped and signed by R. Yaakov Yisrael Kanievsky –
the Steipler. Bnei Brak, 1980-1983.
Letters confirming receipt of charity funds sent by R. David Elbaum, through R.
Zalman Rothberg dean of the Beit Meir yeshiva. The letters include blessings for
good health, success, "for the good and for blessing", "all-encompassing", and for
a good year.
R. Yaakov Yisrael Kanievsky, known as the Steipler (1899-1985), an extraordinary
Torah leader of the past generation. He authored the Kehillot Yaakov series on
most Talmudic topics and tractates. He was known as a wonder-worker who
benefitted from Divine Inspiration, and many sought his blessings and counsel.
4 letters. Approx. 21 cm. Good condition. Folding marks and filing holes.
Opening price: $1500
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 אל מחותנו-  מכתב מרבי שלמה זלמן אויערבך.317
 כסלו תשט"ז- רבי אשר זאב ורנר אב"ד טבריה

316. Letter from Rabbi Moshe Feinstein

: לאחר מכן כותב הגרש"ז על בתו."ויצליח ויהי' לגאון ולתפארת

Letter handwritten and signed by R. Moshe Feinstein,
to R. Nechemia Malin. Brooklyn (NY), Motzaei
Shabbat Bereshit 1954.
In the letter, R. Moshe writes that he is sending R.
Nechemia the first part of his book, through a student
going to study in the Brisk yeshiva in Washington,
where R. Nechemia served as dean.
[1] leaf. Official stationery. Approx. 28 cm. Good
condition. Stains. Folding marks.
This item is not in our offices, and will be available for
viewing in Lakewood, New Jersey, by appointment.

"בתי מרים תחי' [לימים הרבנית טרגר] נשלחה מטעם החנוך

Opening price: $500

ידו ובחתימתו של רבי שלמה זלמן-מכתב משפחתי בכתב
.]1955[  [כסלו] תשט"ז, ירושלים.אויערבך
 רבה האשכנזי של טבריה,נכתב אל מחותנו רבי אשר זאב ורנר
 השתדך עם, רבי אברהם דוב אויערבך,(בנו של רבי שלמה זלמן
. והמכתב שלפנינו נכתב בתקופת האירוסין,בתו של הרב ורנר
,לאחר פטירת הרב ורנר נתמנה חתנו הגרא"ד לרבה של טבריה
.)והוא מכהן בתפקיד זה עד היום
החתן שיחי' [רבי..." :במכתבו כותב רבי שלמה זלמן על בנו
 ויה"ר שישכיל,אברהם דוב אויערבך] נסע ביום הראשון לישיבה

 ומקום מגורה בטח, ומסתמא היתה גם אצלכם,העצמאי לטבריא
 את מכתבו."...]ידוע להכלה היקרה תחי' [הרבנית מרים אויערבך
."ותתברכו ממרומים באושר וכל טוב..." :חותם הגרש"ז בברכות
בצדו השני של המכתב הוסיפה הרבנית חיה רבקה אויערבך
ידה-(אשת הגרש"ז) מספר שורות של דרישת שלום בכתב
.ובחתימתה
. סימני קיפול. כתמים. מצב טוב. ס"מ21 .] דף1[

$300 :פתיחה

317

317. Familial Letter from Rabbi Shlomo Zalman Auerbach – To His Mechutan R. Asher Ze'ev Werner
Rabbi of Tiberias – Kislev 1955
Familial letter handwritten and signed by R. Shlomo Zalman Auerbach. Jerusalem, [Kislev] 1955.
Addressed to his mechutan R. Asher Ze'ev Werner, Ashkenazi rabbi of Tiberias (R. Shlomo Zalman's son, R.
Avraham Dov Auerbach, became engaged to Rav Werner's daughter, and this letter was written during their
engagement period; after his father-in-law's passing, R. Avraham Dov succeeded him as rabbi of Tiberias).
On verso of the letter, Rebbetzin Chaya Rivka Auerbach (wife of R. Shlomo Zalman) added several lines in her
handwriting and with her signature.
[1] leaf. 21 cm. Good condition. Stains. Folding marks.
Opening price: $300
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318. Machzor for the High Holidays – Bombay,
1841 – First Hebrew Book Published in Bombay

 הספר-  תר"א, בומביי-  מחזור לימים נוראים.318
העברי הראשון שנדפס בבומביי

Machzor for the High Holidays, Sephardi rite.
Bombay, [1841]. Lithograph.
First Hebrew book printed in Bombay.
Hebrew printing firms were established in
Bombay following the development of two Jewish
communities in the city – the Bene Israel community
and the community of Baghdadi Jews led by R.
David Sassoon. The books printed in the city can
thus be divided into two categories – those printed
for Bene Israel, and those printed for the Baghdadi
community. The first four books published in
Bombay, in 1841-1853, including the present book,
were printed by Jews from Cochin who settled there,
and were all intended for the Bene Israel community.
In 1855, the Beit David society of Baghdadi Jews also
began publishing books. For many years, all books
printed in Bombay were printed in lithography. In
1859, Binyamin Yitzchak Ashkenazi attempted to
establish a letterpress printing firm and printed the
book Sharh Ruth. This was however the only book
printed in letterpress, after which Bombay remained
without a printing firm for 22 years. Beginning in
1882, several printing firms were established in
Bombay, including The Bombay Education Society's
Press, which printed books both for the Bene Israel
and Baghdadi communities; The Anglo-Jewish and
Vernacular Press; Hebrew and English Press; the
press of Yehuda David Ashkenazi and Son.
Ownership inscription on the endpaper and title
page (in Hebrew, English and Malayalam).
[1], 41, [1] leaves. 20 cm. Good-fair condition.
Stains. Minor wear. Large tear to one leaf, affecting
text, without loss. Worming, slightly affecting text.
Margins of title page reinforced with paper, with
slight damage to border. Handwritten inscriptions.
Old binding, with damage and worming.

, בומביי. כמנהג ק"ק ספרדים,מחזור לימי הסליחות והתרת נדרים

Opening price: $300
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. דפוס ליטוגרפי.]1841 [תר"א
.הספר העברי הראשון שנדפס בבומביי
,נדפס על ידי יתוש שנדוש כעפר לדוש..." :מתוך נוסח השער
 ודירתו, מיקרי דרדקי במתא כושי"ן יע"א,המצפה לישועה
... הצעיר שלמה בן כה"ר סאלם שרעבי יצ"ו הי"ו,בעיר בומבאי
 שהזילו זהב מכיסם כדי,לתשוקת האנשים הגבירים והנכבדים
לזכות בו את הרבים ה"ה כה"ר סלימאן בן דוד דיויכר וכה"ר חיים
."...בן יצחק גלסורכר הי"ו
הדפוס העברי בבומביי נוסד בעקבות התפתחות שתי הקהילות
," התחיה הדתית של קהילת יהודי "בני ישראל:היהודיות בעיר
והקהילה השניה של יהודים יוצאי בגדאד ובראשם ר' דוד
 כך ניתן לחלק את הספרים שנדפסו בעיר לכאלה שנדפסו.ששון
 ארבעת. וכאלה שנדפסו עבור יוצאי בגדאד,"עבור "בני ישראל
,תרי"ג- בין השנים תר"א,הספרים הראשונים שנדפסו בבומביי
, נדפסו ע"י יהודים מקוצ'ין שהתיישבו בעיר,בהם הספר שלפנינו
 בשנת תרט"ו החלה "חברת."וכולם מיועדים לקהילת "בני ישראל
 במשך שנים.בית דוד" של יהודי בגדאד להדפיס אף היא ספרים
.)אבן (ליטוגרפיה-רבות השתמשו בבומביי רק בטכניקת דפוס
אמנם בשנת תרי"ט נעשה ניסיון לייסד דפוס בלט ע"י "המחבר
 שחתך או יצק את האותיות,"אותיות הצעיר בנימין יצחק אשכנזי
 אך זו,"בעצמו והדפיס בהן את הספר "שרח רות בלשון ערבי
היתה ההדפסה היחידה בדפוס בלט ואחריה נשארה בומביי בלי
 החל. עד שנת תרמ"ב,בית דפוס קבוע עוד עשרים ושתיים שנה
: העיקריים שבהם,משנת תרמ"ב נוסדו בבומביי מספר דפוסים
שבו נדפסו

The Bombay Education Society's Press דפוס

 דפוס,)גם ספרי "בני ישראל" וגם ספרי יהודי בגדאד (נוסד תרמ"ב

318
, סימני עש. ללא חיסרון, עם פגיעה בטקסט,גדול באחד מן הדפים

The Anglo-Jewish and Vernacular – יחזקאל בנימין פינכר
Hebrew and –  דפוס יחזקאל שם טוב דוד,) (נוסד תרמ"דPress
 דפוס יהודה דוד אשכנזי ובנו,) (נוסד תרמ"זEnglish Press

, הדבקות נייר לחיזוק בשולי דף השער.עם פגיעות קלות בטקסט

.)(נוסד תר"ס

, כריכה ישנה.יד- רישומים בכתב.עם פגיעה קלה במסגרת השער

 אנגלית,רישום בעלות בדף המגן ובשולי השער (בעברית

.עם פגמים וסימני עש

 "הספר הזה של שמשון משה זיראטכר קאצ'י:)ומלאיאלאמית

$300 :פתיחה

."[קוצ'ין] התרמ"ח
 קרע. בלאי קל. כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ20 .] דף1[ , מא,]1[

 תרל"ז, קוצ'ין-  ספר פיוטים עם תרגום מלבארי.320
 תרל"ז, [קוצ'ין. ספר פיוטים עם תרגום מלבארי,""יה רבון עלם
.] [דפוס יעקב דניאל כהן.]1877
 עמודה,) עברית עם תרגום למיילאלם (מלבארי.נדפס ללא שער
.מול עמודה
 מתוך ספר תפלה להדלקת הנר בערבי,] דפים2[ בסופו נכרכו
 שנדפס באותו המקום ובאותה השנה (אף הוא ללא,שבתות
.)שער
 בהם כתמי, כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ18 .] דף2[ ;]50[
 בהם קרעים עם פגיעות בטקסט, קרעים חסרים. בלאי.רטיבות
 כתמים רבים וסימני קיפול עם קרעים בשני.באחד מן הדפים
. כריכה חדשה.יד- רישומים בכתב.הדפים האחרונים
 הדפוס, א' יערי: על פי, וכן שם המדפיס,מקום ושנת הדפוס
.4 ' מס94 ' עמ, ב,העברי בארצות המזרח
]49[ אצל יערי וכן במפעל הביבליוגרפיה נרשמו בספר הפיוטים
.דף בלבד

$1000 :פתיחה

320. Book of Piyyutim
Translation – Cochin, 1877

with

Malabari

Yah Ribon Alam – Book of Piyyutim with Malabari
translation. [Cochin: Yaakov Daniel Kohen, 1877].
Printed without title page. Hebrew with Malayalam
(Malabari) translation on facing pages.
[2] leaves from a prayer book for Erev Shabbat candle
lighting bound at the end.
[50]; [2] leaves. 18 cm. Good-fair condition. Stains,
including dampstains. Wear. Open tears, including
tears affecting text to one leaf. Many stains and
folding marks with tears to final two leaves.
Handwritten inscriptions. New binding.
Opening price: $1000

320

319

319. Book of Songs for Festivals and Shabbat –
Rite of the Cochin Community – Bombay, 1853

 כמנהג-  ספר שירות של ימים טובים ושבתות.319
 תרי"ג, בומביי- קהילת קוצ'ין

Songs for the Three Festivals, special Shabbatot
and Chanukah, according to the rite of the Cochin
community. Bombay: Ovadia Zakai, [1853].
Lithographed manuscript.
One of the first books printed in Bombay by Jews
from Cochin, for the Bene Yisrael community. See
previous item.
Ownership inscription of Aaron David Sankar (in
English) on the front endpaper.
[1], 66, [1] leaves. 15 cm. Good condition. Stains.
Worming. Minor open tears to title page, affecting
text. Another tear, affecting text. Old binding, with
damage.

 שירים ופזמונים לשלוש,ספר שירות של ימים טובים ושבתות
. בנוסח קהילת יהודי קוצ'ין, לשבתות מיוחדות ולחנוכה,רגלים
 הדפסה ליטוגרפית של. דפוס עובדיה זכאי.]1853  [תרי"ג,בומביי
.כתב יד
, ע"י יהודים מקוצ'ין,מן הספרים הראשונים שנדפסו בבומביי

Aaron David

. ראה פריט קודם."עבור קהילת "בני ישראל
רישום בעלות (באנגלית) בדף המגן הקדמי של

.Sankar

 קרעים. סימני עש. כתמים. מצב טוב. ס"מ15 .] דף1[ , סו,]1[
 קרע נוסף עם פגיעה. עם פגיעה בטקסט,חסרים קטנים בדף השער
. עם פגמים, כריכה ישנה.בטקסט

$300 :פתיחה

Opening price: $300
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 .321אוסף גדול של ספרים מדפוסי שנחאי בתקופת השואה
אוסף גדול של כחמישים ספרי קודש שנדפסו בשנחאי בין השנים

על דברי הגר"א" :ואנכי בעניי לא זכיתי להבין דבריו הקדושים"

תש"ב-תש"ו ,ע"י פליטים מבני הישיבות שנדדו למזרח הרחוק

– במהדורה הבאה ,שנדפסה במינכן [תש"ט  ,]1949צולם דף זה

בתקופת השואה.

מעותק אחר ,בו הוחלף המשפט הנ"ל בנוסח "ואינה תשובה".

האוסף כולל סט של חמישה חומשי תורה ,כרכי תלמוד בבלי ,סט

הגאון רבי יצחק הוטנר שם-לבו לשינוי זה והתכתב בענין עם

משנה תורה לרמב"ם ,סט משנה ברורה ,ספרי הלכה וחידושים,

הרבי מליובאוויטש – ראה אודות כך במאסף "ישורון" ,כרך כ,

חסידות וקבלה ,דרוש ומוסר ,ועוד .מרבית הספרים נדפסו

עמ' תשצ-תשצג ,הערה .]14

במהדורות צילום.

· ספר דרך פקודיך לרבי צבי אלימלך מדינוב ,עם ספר עטרת

בין הספרים:

ישראל לרבי ישראל מבוהופול .שנחאי ,תש"ו [.]1946

· חמישה חומשי תורה ,עם המפרשים .שנחאי ,תש"ג [.]1943

· וספרים רבים נוספים.

חמישה חלקים בארבעה כרכים.

על מבצע הדפסת הספרים בשנחאי עבור בני הישיבות שנמלטו

· ספר חפץ חיים ,שמירת הלשון וחובת השמירה .שנחאי[ ,תש"ד

מאירופה בימי מלחמת העולם השניה ,ראה בקטלוג קדם ,מכירה

 1944בקירוב].

 ,72במסגרת הסמוכה לפריט .164

· ספר משנה תורה להרמב"ם .שנחאי ,תש"ג-תש"ה [.]1943-1945

כ 50-כרכים (מספר ספרים כפולים) .גודל ומצב משתנים .הספרים

סט שלם בחמישה כרכים.

לא נבדקו בידינו לעומק ,והם נמכרים כמות שהם.

· ספר צמח צדק – פסקי דינים ,על ארבעה חלקי שו"ע .נדפס ע"י

רשימת הספרים תישלח לכל דורש.

"תלמידי ישיבת תומכי תמימים בשנגהי"[ .שנחאי ,תש"ו .]1946

פתיחה$500 :

במהדורה זו (עמ'  138שבסוף חושן משפט) מופיע נוסח ההשגה

321c

321. Large Collection of Books Printed in
Shanghai During the Holocaust
Large collection of some fifty books, printed in
Shanghai in 1942-1946, by yeshiva students who fled
to the Far East during the Holocaust.
The collection comprises a set of the Five Books of
the Torah, volumes of the Babylonian Talmud, a set
of Mishneh Torah by the Rambam, a set of Mishnah
Berurah, books on Halachah and novellae, Chassidut
and Kabbalah, ethics and homily, and more. Most of
the books are photocopy editions.
See sidebar near item 164 in Kedem catalog 72 for
more information about the printing efforts by and
on behalf of the yeshiva students who fled Europe
during WWII to Shanghai.
Approx. 50 volumes (several duplicate copies). Size
and condition vary. The books were not examined
thorougly, and are being sold as is.
A list will be sent upon request.
Opening price: $500

יהדות המזרח הרחוק
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 מסמכים ומכתבים,שואה ושארית הפליטה – דברי דפוס
 קהילות ישראל – פנקסי קהילה:ראה עוד במדור

322a

322. Collection of Telegrams – Budapest and Pressburg – Rabbis and
Organizations – Telegram from R. Yehoshua Buxbaum Rabbi of Galanta

 מברק מרבי יהושע-  רבנים ואגודות-  בודפשט ופרשבורג-  אוסף מברקים.322
בוקסבוים הי"ד אב"ד גאלאנטא

Twenty-one telegrams, mostly "substitute telegrams" in support of societies and
organizations. Budapest and Pressburg (Bratislava), 1940s.
Seven telegrams received in Budapest, 1940-1943, from various rabbis, including
a telegram sent from Galanta to Budapest in 1942, from R. Yehoshua Buxbaum
Rabbi of Galanta (perished in the Holocaust).
Fourteen "substitute telegrams", including: five telegrams of the Agudath
Yisrael Youth movement in Pressburg, seven telegrams of the Marpe LeNefesh
organization in Pressburg, telegram of a Jewish old age home in Pressburg,
telegram of the rabbinical seminary in Pressburg.
21 telegrams. Size varies. Overall good condition.
Enclosed: telegram received in Jerusalem in 1950. Sent from Pressburg to "R.
Schreiber" (presumably R. Akiva Sofer Schreiber).

40- שנות ה, בודפשט ופרשבורג. מרביתם מברקי תרומה לאגודות וארגונים,עשרים ואחד מברקים

·
·
·

Opening price: $300

.20-של המאה ה
 בהם מברק שנשלח, מאת רבנים שונים,1940-1943  בין השנים,· שבעה מברקים שהתקבלו בבודפשט
.) מאת הגאון רבי יהושע בוקסבוים אב"ד גאלאנטא (נספה בשואה1942 מגאלאנטא לבודפשט באוגוסט
 חמשה מברקים של ארגון צעירי "אגודת ישראל" בפרשבורג (על: בהם,· ארבעה עשר מברקי תרומה
 שבעה מברקים של אגודת,)אחד מהם הודבקו חמשה בולים רשמיים של "אגודת ישראל" בסלובקיה
 ומברק של, מברק של בית אבות יהודי בפרשבורג,)"מרפא לנפש" בפרשבורג (נשלחו לרגל חתונה
.)סמינר להכשרת רבנים בפרשבורג (נשלחו לרגל אירוסין
. מצב כללי טוב. גודל משתנה. מברקים21
 נשלח מפרשבורג אל "הרב שרייבר" (כנראה רבי.1950  בשנת, מברק שהתקבל בירושלים:מצורף
.)עקיבא סופר שרייבר

$300 :פתיחה
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323. Collection of Telegrams – Protest of the Rabbis of the Union of
– Orthodox Rabbis to the Tehran Children Affair – New York, July 1943
Rabbi Yaakov Kamenetsky, Rabbi Mordechai Pinchas Teitz, and Others
Nine telegrams from rabbis of the Union of Orthodox Rabbis (UOR). New York,
3-8 July 1943. English.
The telegrams, which are all related to the Tehran Children affair, voice the protest
of the rabbis against the Jewish Agency in Eretz Israel, who arranged for the
absorption of the children in secular educational institutions and frameworks. The
rabbis demand that the children be transferred to the care of the chief rabbi R.
Yitzchak Eizik HaLevi Herzog. The telegrams are signed (in print) by nine rabbis
of the UOR, including R. Yaakov Kamenetsky, R. Mordechai Pinchas Teitz, R.
Reuven Epstein, R. Yosef Feldman, R. Aryeh Leib Kaplan and others.
[9] telegrams, printed on Western Union and Postal Telegraph telegram forms.
Approx. 21 X 15 cm. Good condition. Stains and minor wear. Minor creases and
tears. Inscriptions and ink stamps. Small marginal open tear to one telegram (not
affecting text).
Opening price: $300
323

 .323אוסף מברקים  -מחאת רבני "אגודת הרבנים" בפרשת "ילדי טהרן"  -ניו יורק,
יולי  - 1943הרב יעקב קמינצקי ,הרב מרדכי פנחס טייץ ,ואחרים

 .324אוסף מברקים שנשלחו מאת גדולי הרבנים אל "אגודת הרבנים דארצות הברית
וקנדה" וממנה  -שואה ,שארית הפליטה ,ענייני ציבור ,ועוד

תשעה מברקים מאת רבני "אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה" (.)Union of Orthodox Rabbis

 19מברקים שנשלחו מאת גדולי הרבנים בליטא ופולין במחצית הראשונה של המאה ה 20-אל "אגודת

ניו יורק 3-8 ,ביולי [ 1943תש"ג] .אנגלית.

הרבנים דארצות הברית וקנדה" ,ומהאגודה אליהם ,במגוון נושאים הקשורים בעולמה של תורה

המברקים עוסקים כולם בעניין פרשת "ילדי טהרן" ,ומובאת בהם מחאת הרבנים נגד הסוכנות היהודית

ומאורעות התקופה .אירופה ,ארצות הברית וארץ ישראל .1929-1953 ,עברית (באותיות לטיניות),

בארץ ישראל שקלטה את "ילדי טהרן" במסגרות ומוסדות חינוך חילוניים ודרישתם להעבירם לפיקוחו

אנגלית וגרמנית.

של הרב הראשי הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג .המברקים חתומים (בדפוס) בידי תשעה מרבני "אגודת

בין הרבנים :רבי אברהם דוב כהנא-שפירא ,רבי חיים עוזר גרודזנסקי ,רבי אליעזר סילבר ,רבי אברהם

הרבנים דארצות הברית וקנדה" ,ובהם הרב יעקב קמינצקי ,הרב מרדכי פנחס טייץ ,הרב אהרון ירוחם,

יצחק הכהן קוק ,רבי עקיבא סופר ,רבי דוב בעריש וידענפלד ,רבי צבי פסח פרנק ,רבי אליעזר יהודה

הרב זרח הורוויץ ,הרב ראובן עפשטיין ,הרב יוסף פלדמן ,הרב אריה לייב קפלן ,ואחרים.

פינקל ,ועוד.

"ילדי טהרן" הם קבוצת ילדים ניצולי שואה מפולין ,אשר הגיעו לארץ ישראל דרך טהרן בשנת .1943

כמחצית מן המברקים הם משנות השלושים .באחד המברקים דורשת "אגודת הרבנים" בשלומו

באותה תקופה התעורר ויכוח חריף בעניין קליטתם .עיקר הוויכוח התנהל בין גורמים דתיים וחרדיים

של הרב קוק ומאחלת לו רפואה שלמה [חודשים ספורים לפני פטירתו] .בין המברקים ,מברק מ17-

אשר ביקשו שהילדים שאין להם הורים בארץ יישלחו למסגרות חינוך דתיות ,לבין גורמים חילוניים

באוקטובר ( 1939לאחר פרוץ מלחמת העולם השניה וקודם הכיבוש הגרמני של ליטא) מאת רבי

אשר ביקשו לשלוח את הילדים למסגרות חינוך חילוניות ,ובפרט לקיבוצים .פרשת "ילדי טהרן" הפכה

אברהם דוב כהנא-שפירא אב"ד קובנא ,המודיע כי "רבני וילנא בריאים" ,אך מבקש סיוע .במברק נוסף

לאחד הסמלים של המתח והמאבק בין חרדים לחילונים בישראל.
[ ]9מברקים ,מודפסים על נייר מברקה של חברות התקשורת "וסטרן יוניון"
ו"פוסטל טלגרף"

(Telegraph

(Union

)Western

 15 X 21 .)Postalס"מ בקירוב .מצב טוב .כתמים ובלאי קל .קמטים

מקובנה ,מה 23-באוגוסט  ,1940בקשה דחופה לערב את הממשל בוושינגטון ,שיורו לקונסוליה בקובנה
שהולכת להיסגר ,להעניק ויזה לרבי זלמן סורוצקין.
 19מברקים .גודל ומצב משתנים.

וקרעים קלים .רישומים וחותמות דיו .קרע חסר קטן בשולי אחד המברקים (ללא פגיעה בטקסט).

רשימה מפורטת של המברקים תשלח לכל דורש.

פתיחה$300 :

פתיחה$300 :

שואה ושארית הפליטה – דברי דפוס ,מסמכים ומכתבים
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324. Collection of Telegrams Between
Leading Rabbis and the Union of
Orthodox Rabbis – Holocaust, She'erit
Hapletah, Communal Matters and More

 .325אוסף מברקים אל "אגודת הרבנים דארצות
הברית וקנדה"  -שארית הפליטה באירופה ושנחאי -
שנות ה - 40-הרב ויסמנדל ,הרב הרצוג ,הרב אשכנזי,
ואחרים

19 telegrams exchanged between leading
rabbis in Poland and Lithuania and the
Union of Orthodox Rabbis (UOR) during the
first half of the 20th century, on a variety of
topics relating to the Torah world and current
events. Europe, United States and Eretz Israel,
1929-1953. Hebrew (romanized), English and
German.
The rabbis include: R. Avraham Dov KahanaShapira, R. Chaim Ozer Grodzinski, R. Eliezer
Silver, R. Avraham Yitzchak HaKohen Kook,
R. Akiva Sofer, R. Dov Berish Weidenfeld, R.
Tzvi Pesach Frank, R. Eliezer Yehuda Finkel,
and others.
Approximately half the telegrams are from
the 1930s. In one telegram, the UOR inquires
as to the health of R. Kook and wishes him a
complete recovery (several months before his
passing). In a telegram dated 17th October 1939
(after the outbreak of WWII, before the German
conquest of Lithuania) from R. Avraham Dov
Kahana-Shapira Rabbi of Kovno, he informs
that the rabbis of Vilna are in good health, and
requests assistance. Another telegram from
Kovno, dated 23rd August 1940, contains an
urgent request to secure a visa for R. Zalman
Sorotzkin.
19 telegrams. Size and condition vary.
A detailed list of the telegrams will be sent
upon request.

שבעה מברקים שנשלחו אל "אגודת הרבנים דארצות הברית

Opening price: $300
324b
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וקנדה" ( ,)Union of Orthodox Rabbisמאת אישים וארגונים
שונים שעסקו לטובת שארית הפליטה.1945-1946 .
· מברק ארוך ( 9עמודים) מטעם "ארגון הסיוע לפליטים יהודים

בחוץ לארץ" ( .)HIJEFSמונטרה ,שווייץ 5 ,באוקטובר .1945
גרמנית.
המברק עוסק בצו הנוגע לביטולן של הקהילות היהודיות
האורתודוקסיות בסלובקיה ,ומובאת בו בקשת הרב חיים מיכאל
דוב ויסמנדל כי "אגודת הרבנים" באמריקה תשגר מברק בנידון
לנשיא צ'כוסלובקיה אדווארד בנש (נוסח המברק האמור מצוטט
במלואו במברק שלפנינו ,ומלווה בהוראתו של הרב ויסמנדל
לשולחו ללא שינוי).
· מברק ארוך ( 3עמודים) מאת הרב הראשי לישראל ,הרב יצחק
אייזיק הלוי הרצוג .ירושלים 2 ,באוקטובר  .1946אנגלית.
נשלח אל הרב ישראל הלוי רוזנברג ,נשיא "אגודת הרבנים
דארצות הברית וקנדה" ,בעניין פליטי השואה שומרי התורה
והמצוות השוהים בשוודיה ודאגה לצרכיהם הדתיים (הרב הרצוג
מצטט מכתב ששלח לג'וינט בנושא זה ,ובו הוא מבקש לצרף את
הרבנים הרב שלמה וולבה ,הרב בנימין זאב יעקבזון והרב אליעזר
ברלינגר לוועד הפליטים בשוודיה).
· מברק מאת הרב מאיר אשכנזי (רבה של הקהילה היהודית
בשנחאי) ,ובו בקשה לשלוח באופן דחוף סכיני שחיטה .שנחאי,
 20בנובמבר  .1945אנגלית.
· מברק מאת "ועד הכשרות של בני הישיבות"

Bney Yeshiboth

(Vaad

 )Hacashrutבשנחאי ,ובו בקשה לשלוח

באופן דחוף סכיני שחיטה .שנחאי ,נובמבר .1945
· מברק מאת בית דין בלונדון ,אימות מידע אודות אדם שנרצח
בשואה לטובת אשתו העגונה .לונדון 17 ,באפריל .1946
· מברק מטעם "הוועד המרכזי של היהודים המשוחררים באזור

הכיבוש האמריקאי" בגרמניה (The Central Committee of
Liberated Jews in the U.S. Zone of Germany

– )the

הזמנה להשתתף בוועידה של "שארית הפליטה" שתיערך בבית
העירייה של מינכן ב 20-בינואר .1946

325. Collection of Telegrams Addressed to the
Union of Orthodox Rabbis – She'erit Hapletah
in Europe and Shanghai – 1940s – Rabbi
Weissmandl, Rabbi Herzog, Rabbi Ashkenazi
and Others
Seven telegrams addressed to the Union of Orthodox
Rabbis (UOR), from various public figures and
organizations working on behalf of She'erit Hapletah.
1945-1946.
Lengthy telegram (9 pages) from HIJEFS (aid
organization for Jewish refugees in foreign countries).
Montreux, Switzerland, 5th October 1945. German.
The telegram pertains to the decree against Orthodox
communities in Slovakia, and contains a request
from R. Chaim Michael Dov Weissmandl that the
UOR in America sent a telegram on this topic to
Edvard Beneš, president of Czechoslovakia (the
text of the telegram to be sent to the president is
provided in this telegram, along with the directive of
R. Weissmandl to send it as is).
Lengthy telegram (3 pages) from the chief rabbi of
Israel, R. Yitzchak Eizik HaLevi Herzog, to R. Yisrael
HaLevi Rosenberg, president of the UOR, regarding
the religious needs of Torah-observant Holocaust
refugees in Sweden. Jerusalem, 2nd October 1946.
English.
Telegrams from R. Meir Ashkenazi (rabbi of the
Shanghai Jewish community) and from the Vaad
Hacashrut Bney Yeshiboth in Shanghai with urgent
requests for shechitah knives. Shanghai, November
1945. English.
Telegram from the London Beit Din, requesting
confirmation of information about a man who
perished in the Holocaust, in order to release his
agunah. London, 17th April 1946.
Telegram from the Central Committee of the
Liberated Jews in the U.S. Zone of Germany –
invitation to a She'erit Hapletah conference taking
place in the Munich city hall on 20th January 1946.

·

·
·
·
·
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presumably sent by a representative of
·theTelegram
UOR in the DP camps in German, with a brief

report on the refugees' difficult situation. Nuremberg,
December 1945.
Telegram from Gedaliah Bublick, to
Enclosed:
Emanuel Celler, member of the United States House
of Representatives, containing a request that the chief
rabbis of Israel, R. Yitzchak Eizik HaLevi Herzog and
R. Ben Tzion Uziel addressed to the UOR, that they
move heaven and earth to get the United States to
intervene on behalf of European Jewry. 2nd October
1943. "Substitute telegram" in support of She'erit
Hapletah aid organization.
[7] telegrams, on Western Union and R.C.A. telegram
forms. Up to 21 X 18 cm. Good condition. Stains
and minor wear. Creases and tears. Margins of one
telegram trimmed. Inscriptions and ink stamps.

·

·

Opening price: $300

· מברק שנשלח כנראה על ידי נציג "אגודת הרבנים דארצות
 ובו דיווח קצר על,הברית וקנדה" במחנות העקורים בגרמניה
.1945  דצמבר, נירנברג.מצבם הקשה של הפליטים
 אל, · מברק מאת העיתונאי והעסקן גדליה בובליק:מצורפים
,)Emanuel

Celler(

נציג בית הנבחרים בארה"ב עמנואל סלר

ובו מצורפת הודעתם של הרבנים הראשיים לישראל הרב יצחק
ציון עוזיאל אל "אגודת הרבנים-אייזיק הלוי הרצוג והרב בן
" לפעול בכל כוחם ו"להרעיש שמים וארץ,"דארצות הברית וקנדה
.1943  באוקטובר2 .להתערבותה של ארה"ב לטובת יהודי אירופה
· מברק תרומה לטובת ארגון הסיוע לשארית הפליטה "הילף פאר
.).א.ס.י.יידישע קרבנות" (ה
 על ניירות מברקה של חברות התקשורת "וסטרן,] מברקים7[
 מצב. ס"מ18 X 21  עד.R.C.A.- ו,)Western

Union(

"יוניון

 שוליים קצוצים באחד. קמטים וקרעים. כתמים ובלאי קל.טוב
. רישומים וחותמות דיו.מהמברקים

$300 :פתיחה

 .326אוסף מכתבים בענייני הפליטים בשנחאי 1945-1946 -
אוסף מכתבים ומסמכים בענייני פליטי השואה והקהילה היהודית בשנחאי .שנחאי,
רובם מהשנים  .1945-1946עברית ,יידיש ,אנגלית ,גרמנית ורוסית.
· מכתב מטעם "ועד הכשרות בשנגהי" ,ובו בקשה לשלוח לשנחאי סכיני שחיטה..." :כי
סכנה צפויה ח"ו על השחיטה בעירנו מפאת חוסר חלפים [=סכיני שחיטה] ,דומה שלא
יהא אפשרות כלל ח"ו לאכול בשר כשר בעירנו עבור בני ישראל אשר בפה בכלל ,ובני
התורה בפרט" .חתומים" :בשם הכוללים – אפרים מרדכי גינזבורג" [חתנו הגדול של רבי
יחזקאל לווינשטיין]; "בשם ישיבת מיר – ארי'[ה] לייב מאלין"; "בשם ישיבת ליובאוויץ –
גרשון חנוביץ"; "בשם הרבנים – בן ציון קלמן גליזל אב"ד דטוצין"; "בשם ישיבת לובלין
– מרדכי יהודא לובערט" .שנחאיי ,חשון תש"ו [.]1945
· מכתב מהרב מאיר ב"ר שניאור זלמן אשכנזי אב"ד שנחאי .סמיכה לרבנות עבור הרב
שלמה בורשטיין .שנחאי .מאי [ 1944תש"ד] .אנגלית.
· מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הרב מאיר אשכנזי "רב ומו"ץ דשנגהאי" ,אל הרבנות
הראשית ליפו ותל אביב .שנחאי ,תמוז תרצ"א [.]1931
· מכתב מאת רבי אהרן בוקוב (על נייר מכתבים של "קיבוץ ישיבת 'בית יוסף' ביליסטוק,
כעת בשנגהי") ,אל ידידו רבי בן ציון ברוק בירושלים.
· שני מכתבים מאת אמיל ווייהל ,אל הגב' הנדלר מקנדה .דיווח על מצב הפליטים
בשנחאי ,ודו"ח על פעולותיו בשליחותה ובכספיה של הגב' הנדלר .שנחאי ,מאי
ואוגוסט [ 1946תש"ו] .אנגלית.
· ועוד מכתבים ,פרטיים וציבוריים.
אחד מפלאי הישרדותם של עם ישראל ולומדי התורה היה סיפורם של בני הישיבות
שהגיעו לשנחאי שבסין בעיצומה של מלחמת העולם השנייה .אלפי יהודים ברחו בשנת
תש"א מליטא העצמאית ליפן .בתחילה נסעו ברכבת הטרנס-סיבירית לנמל וולדיווסטוק
ומשם הפליגו באניות לקובה ,בירת יפן .חלקם המשיכו את מסעם לארה"ב ולארץ-
ישראל ,אך חלקם נותרו ביפן .הממשלה היפנית ,שהעניקה לפליטים ויזות מעבר בלבד,
לא ראתה בעין יפה את הישארותם של אלפי הפליטים בארצה והגלתה אותם לערים
שנחאי וחרבין שבסין (שהיו אז תחת שלטון יפן) .שם שהו עד שנת תש"ו ,לאחר סיום
מלחמת העולם השנייה.
בין הפליטים היו בני ישיבות רבים ,בהם מאות בחורים מבני ישיבת מיר בפולין,
שבתחילת המלחמה הוגלתה לווילנא ולעיירות ליטא .ישיבת מיר בשנחאי הונהגה על
ידי ר"מ הישיבה רבי חיים שמואלביץ ,על ידי המשגיח – רבי יחזקאל לווינשטיין ועל ידי
בחיר הישיבה הבחור רבי אריה ליב מאלין (לימים ,ראש ישיבת בית התלמוד בארה"ב),
שבשעתו היה זה שהכריע כי על בני הישיבה לברוח מליטא לכיוון המזרח הרחוק.
את פני אלפי הפליטים קיבלו בני הקהילות היהודיות הקטנות בעיר שנחאי :הקהילה
הספרדית (שהיתה מורכבת בעיקר מיהודים שהגיעו מהודו ועירק) ,ו"הקהילה העברית
האשכנזית" (שהיתה מורכבת בעיקר מיהודים אשכנזים שהגיעו מארצות רוסיה
ופליטים מגרמניה) .כבר בתחילת שנות ה 30-הגיע לעיר הרב מאיר אשכנזי (מחסידי
חב"ד) ,לכהן כרב הקהילה העברית האשכנזית .עם בוא בני הישיבות טרח הרב אשכנזי
רבות בעזרה לבני הישיבות ולפליטים הרבים.
 13מכתבים ,ועוד פריטי נייר (מעטפות ,רשימות ,תמונה) .גודל ומצב משתנים .מצב
כללי טוב.

פתיחה$300 :
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326. Collection of Letters Regarding Refugees in Shanghai – 1945-1946
Collection of letters and documents, regarding Holocaust refugees and the Jewish community
in Shanghai. Shanghai, mostly 1945-1946. Hebrew, Yiddish, English, German and Russian.
The letters include:
Letter from the Vaad HaKashrut of Shanghai, with a request for shechitah knives. Signed by
R. Efraim Mordechai Ginsburg (eldest son-in-law of R. Yechezkel Levenstein) – on behalf of
the kollelim; R. Aryeh Leib Malin – on behalf of the Mir yeshiva; R. Gershon Chanowitz – on
behalf of the Lubavitch yeshiva; R. Ben Tzion Kalman Gleizel Rabbi of Tuchyn – on behalf of
the rabbis; R. Mordechai Yehuda Lubart – on behalf the Lublin yeshiva.
Two letters from R. Meir Ashkenazi, rabbi of Shanghai.
Two letters from Emil Wiehl to Mrs. Hendler of Canada. Description of the state of the
refugees in Shanghai, and report of his activities on behalf of Mrs. Hendler. English.
Other letters, both private and communal.
13 letters, and other paper items (envelopes, lists, photograph). Size and condition vary.
Overall good condition.

·
·
·
·

Opening price: $300

" .327היתר מאה רבנים" לאחר השואה  -לרבי מרדכי רוקח האדמו"ר מבילגוריי,
אביו של האדמו"ר שליט"א מבעלז  -ירושלים ,אייר תש"ו
פסק דין ( 3עמ' גדולים)" ,היתר מאה רבנים" – עם חתימות  115רבנים ,המתירים לאדמו"ר רבי
מרדכי רוקח לשאת אשה שניה ,לאחר שאבדו עקבותיה של אשתו הראשונה בשואת יהודי
אירופה .ירושלים ,כ"ב אייר תש"ו [מאי .]1946
בראש פסק הדין ,סיפור היעלמותה של הרבנית בת שבע רוקח (בת האדמו"ר ר' משה אהרן
רבינוביץ מקוברין) ,לאחר שנסעה בשנת תש"א ( )1941יחד עם בתם הילדה ,לעיר קוברין לבקר
את אמה החולה" ,ובנתיים פרצה המלחמה הנוראה של הגרמנים עם הרוסים" .בקיץ תש"ב כבר
התפרסם שהגרמנים עשו כליה ביהודי קוברין ,ועפ"י הידיעות שהגיעו לארגון יוצאי קוברין – מתוך
יגה.
ֵיא-ה ַה ֵר ָ
ַ
אלפי היהודים שהיו אז בקוברין ,נשארו בחיים רק נפשות בודדות שניצלו ִמג
בראש החותמים – דייני בית הדין של ה"חסידים" בירושלים :רבי ירוחם פישל ברינשטיין ,רבי
נפתלי צבי שמרלר ורבי ישראל יצחק הלוי רייזמן .לאחר מכן (משני צידי הדף) מופיעות עוד
עשרות חתימות של רבנים ,אדמו"רים ,ותלמידי חכמים צעירים מירושלים .בין החותמים :רבי יוסף
מאיר כהנא (האדמו"ר מספינקא); רבי חנוך דוב פדווא (לימים :גאב"ד התאחדות החרדים בלונדון);
רבי שלמה שרייבר (מראשי ישיבת "חיי עולם"); רבי משה חסקין (הרב מפרילוקי); רבי שמואל
קיפניס (מראשי "אוצר הפוסקים"); רבי יואל אשכנזי אב"ד יאס; רבי מאיר סטלביץ (רבה של
"זכרון משה" ,הרב מחסלוביץ); רבי בנימין ראבינאוויטץ (לימים חבר בד"צ עדה החרדית ואדמו"ר
קהילת "משכנות הרועים"); רבי יהושע מרדכי פייגנבוים (הרב מסובראנץ); רבי אברהם יצחק קאהן
(לימים :האדמו"ר מ"תולדות אהרן"); רבי אברהם חיים ראטה (לימים ,האדמו"ר משומרי אמונים);
רבי שלום סאפרין (האדמו"ר מקומרנא); רבי אלעזר מאיר ביין; רבי יוסף בנימין רובין; רבי חיים
ישראל הלטובסקי; ועוד.
הרב הקדוש מבילגורייא רבי מרדכי רוקח (תרס"א-תש"י ,אנצ' לחסידות ,ג' ,עמ' רכד-רכה) ,בן
האדמו"ר רבי ישכר דוב מבעלזא .לאחר פטירת אביו נתמנה לרב ואב"ד בבילגורייא והתבטל לפני
אחיו הגדול ששימש באדמו"רות .בתקופת השואה ברח בנדודים רבים אל אחיו האדמו"ר ,ויחדיו
גלו ממקום למקום עד שהצליחו להימלט להונגריה ומשם לארץ ישראל .עם עלותו ארצה היה
לאחת הדמויות הבולטות בארץ ישראל וסייע ביד אחיו לקומם מחדש את חסידות בעלזא .בשנת
תש"ו ,לאחר שנודע לו כי אשתו וילדיו נרצחו בשואה ,פנה לקבל "היתר מאה רבנים" לשאת אשה
שניה (הידיעות על הרצחה של אשתו בעיר קוברין לא היו מבוססות על עדויות ראיה ,שכן מקוברין
כמעט ולא נותרו ניצולים ,והאדמו"ר חשש לאיסור "חרם דרבינו גרשום") .נישא בשנית להרבנית
מרים (לבית משפחת גליק מהעיר סאטמר) ונפטר כעבור זמן קצר בגיל צעיר .בנו היחיד מנישואין
אלה הוא האדמו"ר מבעלזא שליט"א ,שנולד בחודש שבט תש"ח (ינואר .)1948
 3עמ' 32.5 .ס"מ ]2[ .עמ' במכונת כתיבה ,ועמוד וחצי עם חתימות ידם של  115רבנים ואדמו"רים.
מצב טוב-בינוני .נזקי רטיבות.

פתיחה$8000 :
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327. Post-Holocaust Heter Me’a Rabbanim – For R. Mordechai Rokeach,
Rebbe of Biłgoraj, Father of the Current Rebbe of Belz – Jerusalem, Iyar
1946
Court ruling (3 large pages), Heter Me'a Rabbanim – signed by 115 rabbis,
permitting Rebbe Mordechai Rokeach to remarry, after his first wife disappeared
during the Holocaust. Jerusalem, Iyar 22, 1946.
The court ruling begins with the account of the disappearance of Rebbetzin
Batsheva Rokeach, who travelled in 1941 with her daughter to Kobryn. In the
summer of 1942, the eradication of the Jews of Kobryn was already publicized,
and according to information which reached the organization of Kobryn
Immigrants – of the thousands of Jews living in Kobryn before the Holocaust,
only a few survived.
The signatories are headed by the dayanim of the Beit Din of Chassidim in
Jerusalem: R. Yerucham Fischel Bernstein, R. Naftali Tzvi Schmerler and R.
Yisrael Yitzchak HaLevi Reisman, followed by dozens more signatures (on both
sides of the page) – from rabbis, rebbes, and young Torah scholars of Jerusalem,
including: R. Yosef Meir Kahane (Rebbe of Spinka); R. Chanoch Dov Padwa
(later rabbi of the Union of Orthodox communities in London); R. Avraham
Yitzchak Kohn (later Rebbe of Toldot Aharon); R. Avraham Chaim Roth (later
Rebbe of Shomrei Emunim); R. Shalom Safrin (Rebbe of Komarna) and others.
R. Mordechai Rokeach, Rebbe of Biłgoraj (1901-1949), son of Rebbe Yissachar
Dov of Belz. During the Holocaust, he managed to flee to Hungary together
with his brother the Belzer rebbe and from there to Eretz Israel, where they
together rebuilt the Belz Chassidut. In 1946, upon receiving word that his wife
and children were murdered in the Holocaust, he tried to obtain a Heter Me'a
Rabbanim. He remarried Rebbetzin Miriam (Glick, from the city of Satmar) and
passed away shortly thereafter. His only son from that marriage, the present
Belzer Rebbe, was born in Shevat 1948.
3 pages. 32.5 cm. [2] typewritten pages, and one and a half pages with the
handwritten signatures of 115 rabbis and rebbes. Good-fair condition. Water
damage.
Opening price: $8000

327b
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 שארית-  הגדה של פסח.329
 עם-  תש"ח, מינכן- הפליטה
"תצלומים מפעילות "ועד ההצלה
 עם תרגום לאנגלית,הגדה של פסח
להוצאת

"הועד

בהוצאת

,ואיורים

 הרב נפתלי,"ספרים אצל ועד ההצלה
, מינכן.בארוך והרב אביעזר בורשטין
. עברית ואנגלית.1948 תש"ח
 עמודים עם תצלומים20 בסוף ההגדה
של פעולות "ועד ההצלה" במחנות
 דף. מודפסים בדיו כחולה,העקורים
 ההקדמה.השער נדפס בדיו ירוקה
, ההוראות והדינים,"מאת "ועד ההצלה
.באנגלית
. ס"מ16.5 . מעטפת מודפסת+ ' עמ84
 קרעים בשולי. כתמים קלים.מצב טוב

329a

 נכרכה עם המעטפת.המעטפת הקדמית
.בכריכה חדשה
.4093 ; אוצר ההגדות2362 יערי

$300 :פתיחה

329. Passover Haggadah – She'erit
Hapletah – Munich, 1948 –
With Photographs of the Vaad
HaHatzalah Activities
Illustrated Passover Haggadah, with
English translation. Munich: Vaad
HaHatzalah publishing committee
– R. Naftali Baruch and R. Aviezer
Burstein, 1948. Hebrew and English.
At the end of the Haggadah, 20
pages with photographs of the Vaad
329b
HaHatzalah activities in the DP
camps, printed in blue. Title page
printed in green. The foreword by Vaad HaHatzalah, the instructions and the laws, are all in
English.
84 pages + printed wrappers. 16.5 cm. Good condition. Minor stains. Marginal tears to front
wrapper. Bound with wrappers in new binding.
Yaari 2362; Otzar HaHaggadot 4093.
Opening price: $300

 מסמכים ומכתבים,שואה ושארית הפליטה – דברי דפוס
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328

 תש"ו, פרנוואלד-  שארית הפליטה-  חומש ויקרא.328
, פרנוואלד. הפטרות וחמש מגילות, תרגום אונקלוס, עם פירוש רש"י,חומש ויקרא
 בנשיאות האדמו"ר רבי יקותיאל, נדפס ע"י שארית הפליטה.] בקירוב1946 [תש"ו
.יהודה הלברשטאם מקלויזנבורג
 קרעים חסרים. בלאי. כתמים.בינוני- מצב טוב. נייר יבש. ס"מ27.5 .צא דף- נו,]1[
. כריכה חדשה.יד- רישומים בכתב. חותמות.בשולי דף השער ומספר דפים נוספים
. למיטב ידיעתנו לא היה במכירות מעולם. אינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.נדיר

$300 :פתיחה

328. Vayikra – She'erit Hapletah – Föhrenwald, 1946
Book of Vayikra, with Rashi, Targum Onkelos, Haftarot and Five
Megillot. Föhrenwald, [ca. 1946]. Printed by She'erit Hapletah, under
Rebbe Yekutiel Yehuda Halberstam of Klausenburg.
[1], 56-91 leaves. 27.5 cm. Dry paper. Good-fair condition. Stains. Wear.
Marginal open tears to title page and several other leaves. Stamps.
Handwritten inscriptions. New binding.
Rare. To the best of our knowledge has never before been offered at
auction.
Opening price: $300
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 .330פנקס חברא קדישא  -קהילת אוהעל (הונגריה)  - 1942-1946 -שמות נספים בשואה
פנקס ה"חברא קדישא" של קהילת אוהעל ,בתקופת השואה – טרם חורבן הקהילה ,עם שמות נפטרים
קדושי השואה .אוהעל (שאטוראליאויהיי  ,Sátoraljaújhelyהונגריה)[ ,תש"ב-תש"ו 1942-1946

העמודים נכתב שמו של רבי יואל פעלנער שהיה רב באוהעל ונפטר בשנת תרפ"ה .מאידך ,לצד חלק
מהשמות שנספו בשואה לא צוין הדבר) .בין השמות מופיע רבי משה אהרן פריעד [דומ"ץ בטיסאלוק;

בקירוב].

בנו של רבי חיים יעקב פריעד אב"ד טיסאלוק] ובנו רבי חיים אלטר פריד [נספו עם שאר משפחתם

ראשיתו של הפנקס בשנת ( 1942בעיצומה של מלחמת העולם השניה ,קודם הכיבוש הגרמני של

באושוויץ] .חלק זה של הפנקס מכיל שמות רבים שלא נבדקו.

הונגריה) .הוא נכתב משמאל לימין .בעמוד הראשון הודבק דף מודפס במכונת כתיבה (בהונגרית),

החברא קדישא באוהעל נוסדה באופן רשמי בשנת תקל"ב .רבה של הקהילה באותם ימים ,רבי נפתלי

מאת אחד מממוני החברא קדישא (חתום על ידו ,עם חותמת החברה) ,ובו מוזכרת התקנה המחייבת

צבי מוכיח ,היה ממייסדי החברה ,ולזכרו נהגו לערוך את הסעודה השנתית ,בה התחדש מינויים של

השתתפות של  12מנציגי החברה בכל קבורה ,ומודגשת ההקפדה על קיום תקנה זו .בכל עמוד

ראשי החברה ,ביום פטירתו – י"ד סיוון ,ולא בז' באדר כפי שנהוג בשאר הקהילות (ראה בהרחבה:

מעשרים העמודים הבאים מופיעים רישומי שמות  12האנשים שנבחרו להשתתף בכל קבורה ,עם

ישראל גולדברג ,התיסדות החברא קדישא באויהעל ותקנותיה הראשונות ,הצופה מארץ הגר ,שנה

חתימותיהם (הרישומים והחתימות – בהונגרית) .הרישומים מתחילים ביוני  1942ומסתיימים בדצמבר

א ,תרע"א ,עמ' .)121-135

 ,1942עם רישום אחרון נוסף מינואר .1943

[ 70 ,]1עמ' ( 34עמודים כתובים) 24 .ס"מ בקירוב .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .קרעים וקרעים

בדפים הריקים שנותרו נעשה שימוש מאוחר יותר ,ככל הנראה לאחר המלחמה ,ובהם נרשמו שמות

חסרים ,חלקם משוקמים בהדבקת נייר .נכרך מחדש בכריכת עור חדשה ,עם הלוח הקדמי של הכריכה

נפטרים ,בעברית .חלק מהנפטרים הם מנספי השואה בהונגריה .לצד חלק מהשמות ציין הכותב כי

המקורית.

מתו "על קידוש השם" (לא ברור כמה מן הנרשמים בחלק זה נספו בשואה וכמה נפטרו קודם .באחד

פתיחה$400 :
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330. Chevra Kadisha Pinkas – Community of Ujhel (Hungary) –
1942-1946 – Names of People who Perished in the Holocaust

331

תש"ג- תרצ"ד,) מישקולץ (הונגריה-  פנקס חברא קדישא.331
 עברית.)1934-1942( תש"ג- בין השנים תרצ"ד,) פנקס חברא קדישא של קהילת יהודי מישקולץ (הונגריה,יד-כתב
.והונגרית
 בתקופה, נפטרים בני הקהילה היהודית במישקולץ1300- הפנקס מכיל רישומי פטירות של כ.פנקס בפורמט גדול
, גיל הנפטר, שם עברי ולועזי, תאריך פטירה: כל רישום כולל את הפרטים הבאים.הסמוכה לשואת יהודי הונגריה
) מופיע תיעוד של אנשי החברה קדישא1934-1936(  בחלק מהשנים.) קבר, שורה,ומקום הקבורה המדויק (חלקה
. ופרטים נוספים,שעסקו בקבורה
 (י"ח טבת תרצ"ד) וכלה בסוף שנת1934  החל מראשית שנת,הרישומים בפנקס מסודרים לפי תאריכי הפטירה
.) (י"ט טבת תש"ג1942
 לפנינו. שמרביתם נספו בשואה, איש10,000- מנתה האוכלוסייה היהודית במישקולץ למעלה מ1941 בשנת
.תיעוד נרחב על יהודי העיר מישקולץ קודם לחורבנה
 עם פגיעה קלה, קרעים וקרעים חסרים קטנים בשוליים. קמטים ובלאי, כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ38 .] דף41[
. כריכה חדשה. מחוזקים בחלקם ברצועות נייר דבק,בטקסט בכמה מהדפים

$500 :פתיחה
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Chevra Kadisha Pinkas of the Ujhel community, during the Holocaust –
prior to the destruction of the community, with the names of those who
perished in the Holocaust added after the war. Ujhel (Sátoraljaújhely,
Hungary), [ca. 1942-1946].
The Pinkas records begin in 1942 (in the middle of WWII, before the
Germans conquered Hungary). Written from left to right. A typewritten
page is pasted on the first page (in Hungarian), by one of the Chevra
Kadisha members (with his signature and the stamp of the Chevra),
stating the regulation requiring the presence of 12 representatives of the
Chevra at each burial, and the scrupulent observance of this regulation.
Each of the next twenty pages contains a list of the 12 members selected
to participate in each burial, with their signatures (the records and
signatures are in Hungarian). The records begin in June 1942 and end in
December 1942, with a final record from January 1943.
The remaining blank leaves (pp. 26-47) were put to use at a later date,
presumably after the war, and contain lists of deceased, in Hebrew.
Some of the deceased perished in the Holocaust in Hungary. Some
names are listed as having perished "in sanctification of G-d's name" (it
is unclear how many of those listed perished in the Holocaust and how
many died before. One of the pages lists the name of R. Yoel Felner who
served as rabbi of Ujhel and passed away in 1925. Conversely, some of
those who perished in the Holocaust are not listed as such). The names
include: R. Moshe Aharon Fried (dayan and posek in Tiszalök; son of R.
Chaim Yaakov Fried Rabbi of Tiszalök) and his son R. Chaim Alter Fried
(perished in Auschwitz with their families).
The Ujhel Chevra Kadisha was officially established in 1772. The rabbi of
the town in those days, R. Naftali Tzvi Mochiach, was one of the founders
of the Chevra, and in his memory the annual dinner, where the heads of
the Chevra were appointed, was held on the anniversary of his passing –
14th Sivan, rather than on 7th Adar as accepted in most communities (see:
Yisrael Goldberg, Hityasdut HaChevra Kadisha BeUjhel VeTakanoteha
HaRishonot, HaTzofeh M'Eretz Hagar, year I, 1911, pp. 121-135).
[1], 70 pages (34 written pages). Approx. 24 cm. Good-fair condition.
Stains and wear. Tears and open tears, repaired in part with paper. New
leather binding, with front board of original binding.
Opening price: $400

331. Chevra Kadisha Register – Mishkoltz (Hungary), 1934-1942
)Manuscript, Chevra Kadisha register of the Mishkoltz (Miskolc, Hungary
community in 1934-1942. Hebrew and Hungarian.
Large notebook. The register contains death records of over 1300 members of the
Mishkoltz Jewish community, recorded chronologically in the period preceding
the Holocaust of Hungarian Jewry – 1934-1942.
The present register serves as an important source of information about the
Mishkoltz community prior to its destruction.
[41] leaves. 38 cm. Good-fair condition. Stains, creases and wear. Minor marginal
tears and open tears to some leaves, slightly affecting text, partially repaired with
tape. New binding.
Opening price: $500

 .332פנקס נישואין של יהודי מישקולץ (הונגריה) ויישובי הסביבה  -תרי"א-תרמ"ב
 -תיעוד נישואי רבי מרדכי עמרם הירש אב"ד המבורג ורבנים נוספים

332

פנקס נישואין של יהודי מישקולץ וסביבותיה[ .מישקולץ? ,הונגריה] ,תרי"א[-תרמ"ב] .1851-1881
גרמנית ,הונגרית ומעט עברית.

חתימת ידו (בהונגרית) של רבי שמואל אויסטרליץ משנת  1939מופיעה על דף (מודפס במכונת כתיבה)

פנקס בפורמט גדול ,מודפס (בגרמנית) וממולא בכתב-יד (הונגרית ומעט עברית) .הפנקס מכיל

שכרוך בתוך מפתח הדפים .23

רישומים של למעלה מ 1000-חתונות בעיר מישקולץ וסביבתה .כל רישום כולל את הפרטים הבאים:

הגאון רבי מרדכי עמרם הירש (תקצ"ג-תרס"ט) ,מגדולי רבני דורו ,ואחד מן האישים הבולטים בין

מספר סידורי ,שמותיהם של החתן והכלה ,גילם ,מעמדם ומקצועם ,שמות ההורים ,עיר וכתובת
המגורים ,תאריך ומקום החתונה ,שמותיהם של העדים ומסדר הקידושים ,ומידע נוסף .בין המקומות
הנזכרים בפנקס :מישקולץ ,אונגה ( ,)Ongaאונוד ( ,)Ónodפלשז'ולצה ( ,)Felsőzsolcaאלשוז'ולצה

מנהיגי היהדות בהונגריה ,מורביה וגרמניה .נולד בטיסא-בו ( )Tiszabőשבהונגריה ,וכבר בהיותו

בן  23החל לכהן ברבנות בערים שונות בהונגריה :קארצאג ,טיסא-בו ובודפסט .היה מגדולי הרבנים
החרדים שתמכו בקהילות ה"סטטוס-קוו" .בשנת תר"מ נקרא לכהן ברבנות העיר פראג ובשנת תרמ"ט

(.)Alsózsolca

עבר לכהן ברבנות המבורג ,בה כיהן כעשרים שנה .רבו וחותנו של רבי חנוך הכהן ארנטרוי אב"ד

בין הרישומים בפנקס מופיעים רישום נישואיו (בזיווג שני) של רבי מרדכי עמרם הירש (לימים אב"ד

מינכן (תרי"ד-תרפ"ז).

המבורג) ,עם מרת מירל בת רבי יחזקאל משה פישמן אב"ד מישקולץ (מפתח דפים  ;)13רישומי

 100דף ]1[ ,עמ' 39.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים (ובהם כתמים כהים) ,קמטים ובלאי .קרעים

נישואין של חתניו הנוספים של רבי יחזקאל משה פישמן – רבי ש' וואלף שנוולד ורבי מאיר אויסטרליץ

וקרעים חסרים בשולי מספר דפים ,עם פגיעה בטקסט ,מחוזקים בהדבקות נייר ונייר דבק .קרעים

(מפתחי דפים  5ו ;)17-רישום נישואיו של רבי יונה פירטה ממישקולץ עם בתו של רבי בנימין זאב

חסרים קטנים במפתחי דפים  ,28-30עם פגיעה קלה בטקסט .כריכת עור חדשה (עם מעטפת קדמית

וואלף זוסמן-סופר רב דחברת ש"ס בבודפשט (מפתח דפים  ;)85רישום נישואיו של רבי יהודה אריה

ישנה).

ליב מרמורשטיין (לימים אב"ד סמניץ) עם בתו של רבי חיים מאיר רוזנפלד אב"ד מישקולץ (מפתח

פתיחה$300 :

דפים .)97

אוגוסט 2021

294

332. Marriage Register of Jews from Mishkoltz (Hungary) and the
Surroundings – 1851-1881 – Record of the Wedding of R. Mordechai
Amram Hirsch Rabbi of Hamburg, and Other Rabbis
Marriage register of the Jews of Mishkoltz (Miskolc, Hungary) and the
surroundings. [Mishkoltz?], 1851-1881. German, Hungarian and some Hebrew.
Large notebook, printed (in German) and filled-in by hand (Hungarian and some
Hebrew). The notebook contains records of over 1000 weddings celebrated in
Miskolc and the surroundings.
One of the entries in the register documents the wedding (second marriage) of R.
Mordechai Amram Hirsch (later rabbi of Hamburg), to Mrs. Mirel daughter of R.
Yechezkel Moshe Fishman Rabbi of Miskolc. Also recorded are weddings of other
daughters of R. Fishman, and weddings of other rabbis.
Signature (in Hungarian) of R. Shmuel Austerlitz Rabbi of Mishkoltz, dated 1939,
on a (typewritten) leaf bound in spread 23.
R. Mordechai Amram Hirsch (1833-1909), leading rabbi of his time and prominent
leader of Hungarian, Moravian and German Jewry; supporter of the Status Quo
communities.
100 leaves, [1] page. 39.5 cm. Fair-good condition. Stains (including dark stains),
creases and wear. Marginal tears and open tears to several leaves, affecting text,
repaired with paper and tape. Minor open tears to spreads 28-30, slightly affecting
text. New leather binding (with old front wrapper).
333

333. Register of Births and Circumcisions – Putnok, 1858-1884 – Birth
Records of Family Members of Rabbi Yaakov Tennenbaum Author of
Naharei Afarsemon
Register of births and circumcisions of Jews from the Tornal'a district. [Putnok?
Hungary], 1858-1884. German, Hungarian and some Hebrew.
Large notebook, printed (in German) and filled-in by hand (Hungarian and some
Hebrew). The register contains records of over 1300 births and circumcisions in the
Tornal'a district (Gömör county), Hungary. Including records of family members
of Rabbi Yaakov Tennenbaum Author of Naharei Afarsemon: Marton (R. Yaakov's
son, R. Meir, author of Imrei Meir), his wife Hermina née Reichman, their son
Farkas and their daughters Rebeka and Zsany.
[2] pages, 105 leaves (apart from several leaves not filled in). Several leaves
misfoliated (foliation penciled). Approx. 43 cm. Stains (including dark stains) and
minor wear. Marginal open tears to several leaves. New binding.
Opening price: $300

Opening price: $300
 רישומי לידות של- תרמ"ד- תרי"ט,) פוטנוק (הונגריה-  פנקס לידות ובריתות.333
"בני משפחת רבי יעקב טננבוים בעל "נהרי אפרסמון
,] הונגריה,? [פוטנוק.)Tornaljai

járás ,פנקס לידות ובריתות של היהודים בנפת טורנלה (טורנאליא
. הונגרית ומעט עברית, גרמנית.1858-1884 ][תרמ"ד-תרי"ט

 הפנקס מכיל רישומים.)יד (הונגרית ומעט עברית- מודפס (גרמנית) וממולא בכתב,פנקס בפורמט גדול

 בין היתר.]) בהונגריהGömör[  לידות ובריתות בנפת טורנלה (מחוז גו'מו'ר1300-של למעלה מ
Marton : בעל "נהרי אפרסמון" (בהם,מתועדים כמה מבני משפחת רבי יעקב טננבוים אב"ד פוטנוק
,Farkas  בנם, לבית רייכמאןHermina  אשתו,]" בעל "אמרי מאיר, בנו של רבי יעקב,[רבי מאיר
 – ראה מפתחי הדפיםZsany- [אשת רבי שמואל בנימין יונגרייז אב"ד פילק] וRebeka ובנותיהם

.)72- ו63 ,51
 שמות האב והאם, שם ומין הילוד, תאריך הלידה, מספר סידורי:כל רישום כולל את הפרטים הבאים
 יום: שם המיילדת; לבנים, מקום המגורים ומקום הלידה,)(כולל שם משפחת האם קודם לנישואיה
 ברשומות רבות מופיעים פרטים. יום נתינת השם: לבנות,המילה ושמותיהם של המוהל והסנדק
. ובהם גם מידע על פטירת הילוד,נוספים

.)Ragály(  רגאי,)Tornaľa(  טורנלה,)Putnok(  פוטנוק:בין המקומות המוזכרים בפנקס
 ס"מ43 . מספור דפים (בעפרון) משובש בכמה דפים.) דף (ומספר דפים לא ממולאים105 ,'] עמ2[
. כריכה חדשה. קרעים קלים בשולי מספר דפים. כתמים (ובהם כתמים כהים) ובלאי קל.בקירוב

$300 :פתיחה
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334. Register of Births and Circumcisions – Ónod (Hungary), 18861913 – Signature of R. Meir Schick Rabbi of Ónod
Birth register of the Jews of Onod and the surroundings. Onod, 1886-1913.
Hungarian and some Hebrew.
Large notebook, printed and filled-in by hand. The register contains records
of over 700 births and circumcisions from Onod and the surroundings (the
Miskolc and Mezőcsát districts in Borsod county, Hungary).
At the foot of spread 53, signature (in Hungarian) of R. Meir Schick Rabbi of
Onod (who performed many of the circumcisions), dated 1895, alongside the
ink stamp of the Onod rabbinate. Wax stamp of the district registrar of Onod
inside front wrapper.
99 leaves. 45 cm. Good condition. Stains, including dampstains and inkstains.
Significant dampstains (with ink fading) to one leaf. Minor creases and wear
(primarily marginal). Marginal open tear to front wrapper. New binding.
Opening price: $300

334

 .334פנקס לידות ובריתות  -אונוד (הונגריה) ,תרמ"ו-תרע"ג  -חתימת רבי מאיר שיק אב"ד
אונוד

 .335פנקס חשבונות של חברא קדישא בדברצן (הונגריה)  -למעלה מ1000-
רשומות 1946-1948 ,1896 -

פנקס לידות של היהודים בעיירה אונוד וגלילותיה .אונוד ([ ,)Ónodתרמ"ו-תרע"ג]  .1886-1913הונגרית

פנקס חשבונות של החברה קדישא בדברצן[ .דברצן (( ,Debrecenהונגריה] ,תרנ"ו-תרנ"ז

ומעט עברית.

ותש"ו-תש"ח]  .1946-1948 ,1896הונגרית ומעט עברית.

פנקס בפורמט גדול ,מודפס וממולא בכתב-יד .הפנקס מכיל רישומים של למעלה מ 700-לידות ובריתות

פנקס בפורמט גדול .הרישומים כוללים את הפרטים הבאים :מספר סידורי ,שם חבר הקהילה,

באונוד וסביבותיה (נפות מישקולץ ומזצ'אט במחוז בורשוד ,הונגריה) .כל רישום כולל את הפרטים הבאים:

מקצועו ,חובות ודמי חבר חודשיים (יתכן שחלק מהשמות חוזרים על עצמם).

מספר סידורי ,תאריך הלידה ,שם ומין הילוד ,שמות האב והאם ,שם המיילדת ,מקום המגורים ומקום הלידה;

בדף הראשון חותמת שעווה של החברה קדישא בדברצן (בהונגרית ועברית).

לבנים :יום המילה ושמות המוהל והסנדק ,לבנות :יום נתינת השם; ומידע נוסף .חלק מהשמות והתאריכים

 78דף ( 75דף כתובים) .מספור דפים משובש 49 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים קלים .קרעים

מופיעים בעברית (לצד רישום בהונגרית).

בין המקומות המוזכרים בפנקס :אונוד ( ,)Ónodפלשז'ולצה ( ,)Felsőzsolcaאלשוז'ולצה (,)Alsózsolca

נייקלאדהאזה (אז  Nyékו ,)Ládháza-שאיופטרי ( ,)Sajópetriבץ' (אז Belső-Bőcs

ו.)Külső-Bőcs-

בשוליים של מפתח  53מופיעה חתימתו (בהונגרית) משנת תרנ"ו  1895של רבי מאיר שיק אב"ד אונוד [ששימש

כמוהל בלידות רבות] ,ולצדה חותמת-דיו של הרבנות באונוד (Rabbiság mint Izraelita Anyakönyvi
 .)Hivatal Ónodחותמת שעווה של הרשם המחוזי באונוד בצדה הפנימי של המעטפת הקדמית.

 99דף 45 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ,ובהם כתמי רטיבות וכתמי דיו .כתמי רטיבות קשים (עם דהיית דיו) באחד
הדפים .קמטים קלים ובלאי קל (בעיקר בשוליים) .קרע חסר בשולי המעטפת הקדמית .כריכה חדשה.

פתיחה$300 :
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וקרעים חסרים בשולי דפים רבים ,עם פגיעה קלה בטקסט ,מחוזקים בחלקם בהדבקות נייר
ונייר דבק .כריכת עור חדשה.

פתיחה$300 :

336a

335

335. Ledger of the Debrecen Chevra Kadisha (Hungary) – Over 1000
Entries – 1896, 1946-1948

 .336שני פנקסים  -הכנסות והוצאות של קהילת בוסרמין (הונגריה)  -בוסרמין,
תר"ע-תש"ד  -תיעוד רב על בני הקהילה ומוסדותיה

Ledger of the Debrecen Chevra Kadisha. [Debrecen, Hungary], 1896 and 19461948. Hungarian and some Hebrew.
Exceptionally large ledger, printed (in Hungarian) and filled-in by hand
(Hungarian and some Hebrew). The ledger was printed in the 1890s, and contains
entries from 1896 and 1946-1948, recording accounts and membership fees of over
one thousand Jews from the Debrecen community.
Wax-stamp of the Debrecen Chevra Kadisha (in Hungarian and Hebrew) on the
first leaf.
78 leaves (75 written leaves). Misfoliation. 49 cm. Fair-good condition. Minor
stains. Marginal tears and open tears to many leaves, slightly affecting text,
partially repaired with paper and tape. New leather binding.

שני פנקסים המתעדים את ההכנסות וההוצאות של הקהילה היהודית בבוסרמין [היידובסרמן

Opening price: $300

 ,Hajdúböszörményהונגריה] ,תר"ע-תש"ד (.)1910-1943
הונגרית ויידיש.

שני פנקסים – הראשון מהשנים תר"ע-תרפ"ח ( ,)1910-1928ממולא בכתב יד (יידיש והונגרית); השני
מהשנים תרצ"ז-תש"ד ( ,)1937-1943ממולא בכתב יד (הונגרית).
הפנקסים מכילים אלפי רישומים מדוקדקים של ההכנסות וההוצאות בקהילת בוסרמין (הסמוכה
לדברצן ,בצפון-מזרח הונגריה) :בצדו האחד של כל מפתח עמודים מופיעים רישומי ההכנסות ומקורן
(נדרים ונדבות ,קופות וצלחות צדקה ,מס בשר ,דמי מקווה ,קופות רמב"ן ,ועוד); בצדו השני של כל
מפתח מופיעים רישומי ההוצאות ובעד איזו מטרה שולמו (תמיכה בעניים ובחולים ,הכנסת כלה,
הכנסת אורחים ,הוצאות בית הכנסת ,בית המדרש ותלמוד תורה ,הדפסת עיתון ,ועוד).
הרישומים כוללים גם את הפרטים הבאים :שנה ,תאריך ופרשת השבוע ,שמותיהם של גבאי הקהילה,
הסכומים השונים והסך הכולל ,ומידע רב נוסף על אודות בני הקהילה ומוסדותיה.
פנקס בפורמט צר וארוך (מהשנים תר"ע-תרפ"ח) ]198[ :עמ' 44 .ס"מ בקירוב .מצב טוב .נקבי תיוק.
כתמים .בלאי קל .כרוך בכריכת עור חדשה .פנקס בפורמט רגיל (מהשנים תרצ"ז-תש"ד)197- ,192 :
 200עמ' .חסרים עמ'  29.5 .193-196ס"מ בקירוב .מצב טוב .נקבי תיוק .בכעשרה דפים קרעים חסרים
גדולים (עם חסרון של כמחצית הדף) .כתמים קלים .כריכה ישנה ,פגומה ובלויה מעט.

פתיחה$300 :
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336. Two Ledgers – Income
and Expenditures of the
Bussermin
Community
(Hungary) – Bussermin, 19101943 – Much Information about
the Community Members and
Institutions
Two ledgers recording the
income and expenditures of the
Bussermin Jewish community
(Hajdúböszörmény,
Hungary),
1910-1943. Hungarian and Yiddish.
The ledgers contain thousands of
meticulous records of the accounts
of the Bussermin community
(near Debrecen, north eastern
Hungary), filled-in by hand (first
ledger – 1910-1928, in Yiddish and
Hungarian; second ledger 19371943, in Hungarian).
One side of each spread contains
records of the community's
revenue and its source (donations,
336b
meat tax, mikvah fees, and more),
while the other side details the various expenditures (various charity funds, synagogue expenses,
printing the newspaper, and more).
Tall narrow ledger (1910-1928): [198] pages. Approx. 44 cm. Good condition. Filing holes. Stains.
Minor wear. New leather binding. Regular format ledger (1937-1943): 192, 197-200 pages. Lacking
pp. 193-196. Approx. 29.5 cm. Good condition. Filing holes. Large open tears to approx. 10 leaves
(with loss of approx. half the leaf). Minor stains. Old binding, damaged and slightly worn.
Opening price: $300

 .337פנקס נישואין  -מונטריאול (קנדה) ,תר"ע-תרע"ח  -תיעוד של
למעלה מ 300-נישואין  -חתימות הרב הראשי רבי ישעיהו (סיימון)
גלאזר וחתימות בני הקהילה
פנקס בכתב-יד ,רישומי נישואין בקהילת מונטריאול ,קנדה[ ,תר"ע-תרע"ח] 1910-
 .1917אנגלית ,צרפתית ומעט עברית [חתימות של יהודים שכפי הנראה לא ידעו
לחתום באנגלית – בכמה ממקרים אלה צוין בסוף הרישום שפלוני חתם בעברית
או ביידיש].
הפנקס מכיל למעלה מ 300-רישומים ארוכים (באנגלית) .ברישומים אלה מתועדים
נישואין מהשנים  ,1910-1917של בני הקהילות האורתודוקסיות המאוחדות
במונטריאול ,עם פרטים על הוריהם ,מקום מוצאם ,ועוד .בסוף כל רישום מופיעות
חתימות של בני הזוג ,של העדים ושל רב הקהילה הרב סיימון גלאזר ,ולעתים של
אישים נוספים.
בין הרישומים מתועדים נישואין של משפחות מפורסמות בקהילה הקנדית-יהודית,

כדוגמת המשפחותKolber, Diamond :

על ייעוד הפנקס .שם נכתב כי הוא מוגש על ידי הרב סיימון גלאזר ,הרב הראשי
לקהילות "חברא קדישא [בני יעקב?]"" ,בית דוד" ליוצאי רומניה" ,שערי תפילה"
ליוצאי אוסטריה" ,בית יהודה" ,ו"קהל ישורון" ליוצאי גליציה.
בראש הפנקס נכרכו מספר דפים מודפסים (בצרפתית) ,הכוללים קטעים מתוך נוסח
החוק האזרחי הנוגעים למילוי פנקס כזה.
רבי ישעיהו (סיימון) גלאזר (תרל"ח-תרצ"ח) ,רב אורתודוקסי בולט בארה"ב וקנדה
במחצית הראשונה של המאה ה .20-יליד בארז'וויליק שבליטא ,למד בכמה ישיבות
בליטא ונסמך לרבנות ע"י רבי אלכסנדר משה לפידות .כדי להימלט משירות צבאי
ברח לארץ ישראל ,וזמן קצר אחר כך עבר לארה"ב (בשנת תרנ"ז בערך) .שימש
ברבנות בקהילות רבות בארה"ב וקנדה ,ביניהן כרב הקהילות האורתודוקסיות
המאוחדות במונטריאול בין השנים תרס"ז-תרע"ח .ממייסדי וראשי ארגוני הרבנים

האורתודוקסיים "כנסת הרבנים" (Assembly of Hebrew Orthodox Rabbis
 )of Americaו"דגל הרבנים" (of Orthodox Rabbis

 .)Councilבזכות פעילותו

הנמרצת ,אישרה ממשלת ארה"ב את הצהרת בלפור בשנת .1922
 6עמ';  182דף (מתוכם  144עמ' כתובים) 35 .ס"מ .רוב הדפים במצב טוב .מספר
דפים במצב בינוני .כתמים ,קרעים ובלאי .קרעים חסרים בטופס המודפס שבראש
הפנקס .מספר דפים מנותקים .כריכה מנותקת ופגומה ,ללא שדרה.

פתיחה$500 :
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 ,Sherman,ועוד.

בעמוד הראשון ,טופס מודפס (בצרפתית) ,עם מילוי בכתב-יד (באנגלית ובצרפתית),

337. Marriage Register – Montreal (Canada), 19101917 – Record of Over 300 Marriages – Signatures
of Chief Rabbi Simon Glazer and Members of the
Community
Handwritten register, recording marriages in the Jewish
community of Montreal, Canada, 1910-1917. English
and French, with some Hebrew (signatures of Jews who
presumably didn't know English).
The register contains over 300 lengthy entries (in English),
recording weddings which took place in 1910-1917,
of members of the United Orthodox Congregations of
Montreal, with details of their parents, origin, and more.
With the signatures of the couple, the witnesses, R. Simon
Glazer and occasionally other figures.
Printed form (in French) on the first page, filled-in by hand
(in English and French), stating the purpose of the register,
and that it is presented by R. Simon Glazer.
Several printed leaves were bound at the beginning of the
register, with sections of the civil law code relating to the
duty of recording marriages in the register.
R. Simon Glazer (1878-1938), a prominent Orthodox rabbi
in the United States and Canada in the first half of the 20th
century. One of the founders and heads of the Assembly of
Hebrew Orthodox Rabbis of America and of the Council
of Orthodox Rabbis, he was instrumental in lobbying for
the Balfour Declaration, leading to its endorsement by the
United States Congress in 1922.
6 pages; 182 leaves (144 written pages). 35 cm. Most leaves
in good condition. Several leaves in fair condition. Stains,
tears and wear. Open tears to printed form at beginning
of register. Several detached leaves. Binding detached and
damaged, without spine.
Opening price: $500
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338. Collection of Beit Din Documents – Seats
in the Ashkenazi Synagogue in Amsterdam –
Amsterdam, 17th-19th Centuries
Collection of 18 paper items, including handwritten
contracts, documents and envelopes, related to
the sale and inheritance of seats in the Ashkenazi
synagogue in Amsterdam. Amsterdam, 1688-1808.
The collection includes:
Nine documents written from 1688-1733, regarding
the transfer of ownership of seats in the synagogue
through sale or inheritance. Two specific seats recur
in eight of these documents, and one can follow
the succession of owners over the course of a half a
century. The documents are signed by the owners of
the seat – the sellers and buyers, as well as by the
leaders and trustees of the Ashkenazi community in
Amsterdam.
Three documents recording the ownership of seats
in the synagogue, dated 1779, 1783 and 1784. The
first is a printed document completed by hand.
Six envelopes of ownership documents of seats in
the Amsterdam synagogue (without the documents),
from ca. 1801-1808. The envelopes are inscribed with
the names of the owners and various details.
The Ashkenazi community in Amsterdam was
founded in the 17th century. The first Ashkenazi
Jews to settle in Amsterdam were mostly refugees
from the 30 Years' War (1618-1648), mostly escaping
from the Rhine area. In 1648, after the Khmelnytsky
Uprising, many Jewish refugees from Poland,
Lithuania and Ukraine arrived and established their
own community.
18 items. Size varies. Overall good-fair condition.
Stains, wear and tears. Folding marks. Some
documents with cuts, to render them invalid.

·

·
·

Opening price: $800
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ת"ק-' שנות הת, אמשטרדם- ) מקומות ישיבה בביה"כ האשכנזי באמשטרדם (הולנד-  אוסף שטרות בית דין.338
 המסמכים. שבראשו סמל הקהילה,יד- עם מילוי בכתב,מודפס

 מסמכים, פריטי נייר הכוללים שטרות בכתב יד18 אוסף של

.חתומים על ידי שמשי ונאמני הקהילה

 הקשורים למכירת והורשת מקומות ישיבה בבית,ומעטפות

· שש מעטפות של שטרות בעלות על מקומות בבית הכנסת

, אמשטרדם.)הכנסת של קהילת האשכנזים באמשטרדם (הולנד

.תקס"ח בקירוב- מהשנים תקס"א,)באמשטרדם (ללא השטרות

.]1688-1808[ תקס"ח-תמ"ח

.על המעטפות נרשמו שמות הבעלים ופרטים שונים

:האוסף כולל

 תושביה.17-הקהילה האשכנזית באמשטרדם נוסדה במאה ה

 על מכירה או ירושה,תצ"ג-· תשעה שטרות שנכתבו בשנים תמ"ח

האשכנזים הראשונים של העיר היו ברובם פליטי מלחמת

 שמונה מהם מתייחסים לשני מקומות.של מקומות בבית הכנסת

 בשנת. שהגיעו בעיקר מאזור הריין,)1618-1648( שלושים השנה

 מקום תשיעי בספסל השביעי לצד צפון (חמשה:בעזרת הגברים

 לאחר פוגרומי ת"ח ות"ט הגיעו לעיר יהודים רבים מפליטי,1648

דרום (שלושה-שטרות) ומקום שלישי בספסל הרביעי לצד מערב

 והקימו את קהילת יוצאי פולין [בראשם, ליטא ואוקראינה,פולין

 באמצעות השטרות ניתן לעקוב אחרי העברת הבעלות.)שטרות

.]עמד בעל "באר הגולה" וחתנו ששימש כרב הקהילה

על מקומות אלה (בירושה או במכירה) בפרק זמן של כחצי

 בלאי, כתמים.בינוני- מצב כללי טוב. גודל משתנה. פריטים18

 המוכרים, מלבד בעלי המקומות, על שטרות אלה חתומים.מאה

 כדי לסמן, בחלק מהשטרות נעשו חיתוכים. סימני קיפול.וקרעים

. גם פרנסי ונאמני קהילת האשכנזים באמשטרדם,והקונים

.תקפותם-את אי

,· שלושה מסמכי בעלות על מקומות בבית הכנסת באמשטרדם

$800 :פתיחה

 המסמך הראשון הוא טופס. תקמ"ד, תקמ"ג,מהשנים תקל"ט

2021 אוגוסט
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 .339לוח קיר גדול בכתב-יד  -חברא קדישא גומלי
חסדים  -פראג ,תרל"ה
לוח קיר גדול בכתב-יד ,של "חברא קדישא גומלי חסדים" בעיר
פראג ,עם כ 1000-שמות של בני קהילת פראג וקהילות אחרות.
[פראג ,תרל"ה .]1875
גליון נייר עבה גדול ,כתוב בדיו שחורה ואדומה .בראשו הכותרת:
"ב"ה ער"ח שבט על גמילות חסדים העולם עומד לפ"ק" .המילים
"על גמילות חסדים" הודגשו בדיו אדומה ,ועל חלק מהאותיות
מופיעות נקודות המסמנות את חישוב הגימטריה לפרט השנה.
בשל קרע חסר בראש הדף ,לא ברור לגמרי פרט השנה ,אך כפי
הנראה יש לחשבו תרל"ה .בשולי הדף מופיע שם הכותב" :נכתב
ממני דוד פאדיעבראד".
הלוח מחולק לטורים .בטור הימני רשימת "הקצינים פרנסים
דח"ק גומלי חסדים יצ"ו" ,ושאר ראשי ועסקני החברה .בטורים
האחרים נרשמו כ 1000-שמות של אישים מקהילת פראג
ומקהילות נוספות .טורים אלו מחולקים לפי הכותרות" :זקנים",
"זקנים נכבדים"" ,זקנים מיד"" ,חתומים"" ,אינם חתומים",
"ילדים ,בחורים" .הרישום בכל טור הוא בדרך כלל על פי סדר
א"ב של השמות הפרטיים.
לצד השמות נזכרים לעתים תפקידים ותארים של האישים,
וכן נזכרים בלוח כמה מבתי הכנסת בפראג .במדור "זקנים
נכבדים" מופיעים חמשה רישומים ,ביניהם" :הרב המפורסם מ'
נתן אדלער אב"ד בק"ק לאנדאן וכל מדינת ענגלאנד ואיי הים",
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"הרב המפורסם מ' שמעון נפתלי [! – צ"ל שמשון רפאל] הירש
שהי' אב"ד בק"ק ניקעלסבורג ומדינת מעהרן ,וכעת חונה בק"ק
פראנקפורט א/מ" .במדור "זקנים מיד" ,נרשם" :הרב המפורסם
מו"ה זכרי' סג"ל פראנקל ראש ישיבה בק"ק ברעסלוי" [מייסד בית
המדרש לרבנים בברסלאו; נפטר כחודש לאחר הכנת הלוח].
התאריך ערב ראש חודש שבט ,הנזכר בכותרת שבראש הדף ,הוא
יום התענית הקבוע של ה"חברא קדישא" של פראג ,והוא נזכר בין
היתר בספר "אליה רבה" (סימן תקנט)" :וכשדרשתי בבית הקברות
בערב ראש חדש שבט בתענית של החבורה גומלי חסדים הנוהגים
פה פראג לדרוש בכל שנה ושנה".
רישום בעפרון בראש הדף – "שנת" ,ובשוליו" :וכרתי ברית
לבחורי" [תרל"ו].
 68 X 92ס"מ .מצב בינוני .כתמים ,בהם כתמי רטיבות .קרעים
ובלאי .קרע חסר גדול בראש הדף ,עם פגיעה בטקסט .קרעים
חסרים נוספים עם פגיעה קלה בטקסט .סימני קיפול.

פתיחה$500 :

339. Large Manuscript Wall Poster – Chevra Kadisha Gomlei Chassadim – Prague, 1875
members of the Prague community and other places,
listed in various categories according to their stature.
Prominent personalities mentioned include R. Natan
;Adler, chief rabbi of London and the British Empire
R. Shimshon Rafael Hirsch; and R. Zecharias Frankel,
dean of the Breslau rabbinical seminary.
Inscription in pencil with chronogram indicating the
year 1876.
92 X 68 cm. Fair condition. Stains, including
dampstains. Tears and wear. Large open tear at top
of leaf, affecting text. Other minor open tears, slightly
affecting text. Folding marks.
Opening price: $500

Large manuscript wall poster of the Chevra Kadisha
Gomlei Chassadim in Prague, with the names of a
thousand members of the Prague community and
other places. [Prague, 1875].
Large, thick sheet of paper, written in black and
red ink. Heading: "Erev Rosh Chodesh Shevat, the
world stands on lovingkindness". Some of the words
are written in red and serve as a chronogram. A
small open tear at the top of the paper renders the
chronogram difficult to calculate, but it seems to
refer to the year 1875. Name of writer at foot of leaf.
The leaf is divided into columns, with the leaders
of the society inscribed in the right column, while
the other columns contain the names of some 1000

קהילות ישראל – פנקסי קהילה ומסמכים קהילתיים
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 תעודת הוקרה מפוארת ליושב ראש וגזבר קהילת.340
, אנגליה-  מעוטרת וכתובה ביד- )איסטבורן (אנגליה
20/30-שנות ה
 מטעם הקהילה, כתובה ומעוטרת ביד,תעודת הוקרה מפוארת
 ניתנה ליושב ראש וגזבר.)Eastbourne( היהודית באיסטבורן
 [שנות, אנגליה.).George

Marks Esq(

 ג'ורג' מרקס,הקהילה
.]20-30-ה

תעודת הוקרה שהוענקה ליושב ראש וגזבר הקהילה היהודית
 בשילוב אותיות,יד קליגרפי- הטקסט כתוב בכתב.באיסטבורן
 בדגמים, ומוקף מסגרת עיטורית נאה,פתיחה צבעוניות ומעוטרות
 חלק מהעיטורים ומגן הדוד שבראש התעודה צבועים.צמחיים
.זהב
 שתי פיסות. פגמים קלים. מצב טוב. ס"מ50 X 38 ,גיליון נייר עבה
.ניר מודבקות בצדה האחורי

$800 :פתיחה

340. Handwritten and Illuminated Certificate of
Appreciation for the Chairman and Treasurer
of the Eastbourne Hebrew Congregation –
England, 1920s/1930s
Handwritten and illuminated certificate of
appreciation. Issued by the Eastbourne Hebrew
Congregation to the chairman and treasurer of
the congregation, George Marks Esq. England,
[1920s/30s].
The text is written in calligraphic script, with color,
ornate initials, within a fine, decorative foliate frame.
Some of the ornaments and the Star of David at the
top are painted gold.
Thick paper, 38 X 50 cm. Good condition. Minor
damage. Two strips of paper glued to verso.
Opening price: $800
340
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Ketubot

כתובות

– 341. Ketubah – Alexandria (Egypt), 1828
Signatures of Rabbi Natan Amram Author
of Kinyan Perot and Rabbi Yechezkel Eliezer
Abulafia Emissary of Tiberias

 .341כתובה  -אלכסנדריה (מצרים) ,תקפ"ט - 1828
חתימות רבי נתן עמרם בעל "קנין פירות" ורבי יחזקאל
אליעזר אבולעפיא שד"ר טבריה
כתובה לנישואי החתן יוסף בן חנן מחיב עם הכלה בייתו בת שחתה
שמלה .נא אמון (אלכסנדריה ,מצרים) ,כסלו תקפ"ט [.]1828
כתיבה מזרחית בינונית (הכותרת ומספר מילים בכתב מרובע).
מסגרת צבעונית.
בשולי הכתובה חתימות החתן והעדים :חתימה מסולסלת
(פגומה) של רבי יחזקאל אליעזר אבולעפיא שד"ר טבריה ,ושתי
חתימות מסולסלות של רבי נתן עמרם (אחת מהן מאשרת את
חתימת החתן).
במצרים היה מקובל שרבני העיר היו חותמים כעדים על
הכתובות ,אולם בתקופה בה נכתבה הכתובה שלפנינו לא כיהן
רב באלכסנדריה והחותמים הם רבנים ושד"רים שנקלעו לעיר.
הרב הקודם ,רבי ידידיה ישראל ,נפטר בשנת תקפ"ז ,ואילו הרב
שאחריו היה רבי שלמה חזן שהתמנה רק בתחילת שנות התק"ץ.
רבי נתן עמרם עצמו נתמנה לרב העיר אלכסנדריה רק בשנת
תרכ"ג ,אולם התגורר לתקופות קצרות באלכסנדריה ,עוד בחיי
הרב ידידיה ישראל (ראה :המעלות לשלמה ,דפים קיג-קיד ,פרק
"ואלה שמות רבני נא אמון האחרונים").
הגאון המפורסם רבי נתן עמרם (תקנ"א-תרל"א) ,מחבר הספרים
"קנין פירות"" ,קנין הגוף" ו"נועם המידות" .נולד בדמשק לאביו
רבי חיים עמרם בעל "מטעם המלך" .בשנת תקס"ה עלה עם אביו
לצפת והחל משנת תקפ"ו החל לסבב בשליחות מצוה כשד"ר
כוללות טבריה וחברון ,תחילה בנא-אמון (אלכסנדריה) שבמצרים
ולאחר מכן גם בקהילות תורכיה ויוון .בשנות שליחותו הדפיס

341

כמה מספריו ומספרי אביו .לבסוף חזר למצרים וכיהן בה בדיינות.
לאחר פטירת רבי ישראל משה חזן בשנת תרכ"ג נתמנה במקומו

שלפנינו .בשנת תקצ"א הדפיס רבי יחזקאל אליעזר את הספר

לאב"ד וראש הרבנים בנא-אמון.

"בן המלך והנזיר" בעיר ליוורנו ,ובאותה שנה עבר בעיר פאדובה

השד"ר רבי יחזקאל אליעזר אבולעפיא (נפטר תרי"ט) ,מחכמי

וכתב הסכמה לספריו של רבי מרדכי שמואל גירונדי .בשלהי שנת

טבריה ,בנו של רבי מיכאל רפאל שבתי אבולעפיא ומצאצאי רבי

תקצ"ח [ ]1838התעוררה מחלוקת בין השד"ר ובין ראשי הקהילה

חיים אבולעפיא מחדש היישוב היהודי בטבריה .כאביו יצא אף

בטבריה ,שביטלו את שליחותו של רבי יחזקאל אליעזר ,ושיגרו על

הוא לשליחות טבריה מטעם קהילות האשכנזים והספרדים בעיר.

כך מכתבים לפקוא"מ בהולנד ולראשי הקהילות באיטליה.

ידוע כתב שליחות שלו משנת תקפ"ז ,אז יצא לערי איטליה .כתב

[ ]1דף כפול 31.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים .קרעים חסרים גדולים,

השליחות הנ"ל נדפס בליוורנו ע"י השד"ר עצמו (ראה :יערי ,שלוחי

עם פגיעות בטקסט .הדף עבר שיקום והדבקת נייר לשימור ונראה

ארץ ישראל ,עמ'  .)647שליחותו זו התארכה במשך יותר מעשר

כי מסגרת הכתובה נצבעה בשנית.

שנים ,בהן נדד בעיקר בערי אירופה .הגעתו למצרים בשנת תקפ"ט

פתיחה$500 :

אינה מתועדת בספרו של יערי והיא מתבררת רק על פי הכתובה

Ketubah. Alexandria (Egypt), Kislev 1828.
Semi-cursive Oriental script (title and several words
in square script). Set in a decorative colored border.
Signatures of the groom and witnesses at the foot of
the ketubah – calligraphic signature (damaged) of R.
Yechezkel Eliezer Abulafia emissary of Tiberias, and
two calligraphic signatures of R. Natan Amram (one
of them authenticating the groom's signature).
R. Natan Amram (1791-1871), author of Kinyan
Perot, Kinyan HaGuf and Noam HaMidot. Served
as emissary for Tiberias and Hebron in Alexandria,
Turkey and Greece, and was later appointed dayan
and eventually rabbi of Alexandria.
R. Yechezkel Eliezer Abulafia (d. 1859), a Torah
scholar of Tiberias. Travelled to Italy and Europe as
emissary on behalf of the Tiberias community. His
visit to Alexandria was hitherto undocumented. In
1838, an argument with the heads of the Tiberias
community caused them to cancel his appointment
as emissary.
[1] double leaf. 31.5 cm. Fair condition. Stains. Large
open tears, affecting text. Leaf restored and mounted
on paper for preservation. Border appears to have
been repainted.
Opening price: $500

כתובות
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 חתימת-  תרצ"ט, קזבלנקה-  כתובה מאוירת.343
הרב המשמ"ח אב"ד העיר
 עם הכלה מזל,כתובה לנישואי החתן חיים בן אליהו עראמה
 תרצ"ט,) מרוקו, צ'אר לביצ'א (קזבלנקה.בת שלמה ביטון
.]1939[
 בחלקה העליון. מעוטרת במסגרת צבעונית,כתובה מאוירת
 "שלמה," "אברהם יפרח: וחתימות העדים,נוסח הכתובה
למעללם"; עם אישור על האותנטיות של חתימות העדים
בחתימתו וחותמתו של רבי משה מאיר חי אליקים (הרב
. אב"ד קזבלנקה,)המשמ"ח
 וזוג,מעל ומתחת לנוסח הכתובה איורי פרחים ואגרטלים
 בחציו התחתון של דף הכתובה – מדליונים עם איורי.עופות
. עצי דקל וברוש, פרחים,דגים
."הכתובה היא כמנהג "המגורשים מקאשטילייא
. סימני קיפול וקרעים, כתמים.בינוני- מצב טוב. ס"מ42
 נתונה במסגרת (לא נבדקה מחוץ.רישום וחותמות רשמיות
.)למסגרת

$500 :פתיחה

343. Illuminated Ketubah – Casablanca, 1939
– Signature of Rabbi Moshe Meir Chaim
Elyakim, Rabbi of the City
Ketubah, set in a decorative color frame.
Casablanca, Morocco, 1939.
The text is inscribed in the upper portion of
the leaf, with the signatures of the witnesses
authenticated by the rabbi of Casablanca, R.
Moshe Meir Chaim Elyakim, with his signature
and stamp.
Vases, flowers and birds are drawn above and
below the text. The lower part of the leaf contains
medallions with fish, flowers, palm and cypress
trees.
The ketubah follows the rite of the "exiles of
Castille".
42 cm. Good-fair condition. Stains, folding
marks and tears. Inscription and stamps. Framed
(unexamined out of frame).
Opening price: $500

343

342. Illuminated Ketubah – Ancona, 1872
Illuminated ketubah, for the wedding of Elisha son of
Elazar of Fano and Mazal Tov daughter of Abraham
Campos. Ancona, 2nd Nissan 1872.
Ink and watercolor on parchment.
The text of the ketubah is set in a wide foliate frame in
hues of green, red, blue and gold. The top of the ketubah
is arched, inscribed with the customary wish "BeSimana
Tava…" within a wreath of roses. Signatures of witnesses
Rafael Meshulam of Pesaro and Asher Nissim Halaf at
the foot of the ketubah.
Approx. 59 X 37 cm. Good condition. Minor defects to
decorative elements. Folding marks. Mounted with
double sided (detachable) adhesive tape on card. Framed.
Opening price: $300

342

 תרל"ב, אנקונה-  כתובה מעוטרת.342
כתובה מעוטרת לנישואי החתן אלישע בן אלעזר מפאנו והכלה
.]1872[  ב' בניסן תרל"ב, אנקונה.מזל טוב בת אברהם קאמפוס
.דיו וצבעי מים על קלף
נוסח הכתובה מוקף מסגרת רחבה ובה עיטורים צמחיים בגוני
 ובו נכתב, ראש הכתובה מקושת. הכחול והזהב, האדום,הירוק
 "בסימנא טבא ובמזלא:נוסח הברכה האופייני לכתובות מן האזור
 הכתובת מוקפת."מעליא לחתנא ולכלתא ולכל ישראל אכי"ר
 רפאל משולם: בתחתית הכתובה חתומים העדים.בזר שושנים
.מפיסארו ואשר ניסים חלף
 סימני. פגמים קלים בעיטורים. מצב טוב. ס"מ בקירוב37 X 59
צדדי (ניתן לניתוק) ללוח- הכתובה מוצמדת בדבק דו.קיפול
. נתונה במסגרת.לצרכי מסגור

$300 :פתיחה
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Photographs, Prints and Drawings

344. Pictures of Lithuanian
Photographs and Postcards

Rabbis

–

 תמונות וגרפיקה,תצלומים

Original

Five pictures of Lithuanian rabbis and yeshiva deans. [ca.
early 20th century].
Portrait of a rabbi, studio photograph (cabinet card). [Early
20th century].
Handwritten inscription on verso: "R. Itzel Ponovezher"
[this photograph is different from the famous pictures of R.
Yitzchak Yaakov Rabinowitz Rabbi of Ponovezh (1854-1919),
who was known in the Torah world as R. Itzele of Ponovezh,
yet it may have been taken in his old age].
Portrait of R. Chaim Rabinowitz, studio photograph (carte
de visite). [Telz, ca. 1910]. Handwritten inscription on verso:
"Chaim Rabinowitz".
The present photograph is unknown, and it predates the
photograph from his final years appearing on the class picture
of the Telz yeshiva in 1928.
R. Chaim Rabinowitz (1860-1930), dean of the Telz yeshiva.
His lectures were published in the Chiddushei Rabbi Chaim
MiTelz series.
Portrait of R. Chaim Segal of Rotzki, photograph printed on
postcard (trimmed). [Lithuania, ca. 1910s-1920s]. Handwritten
inscription in the margins: "R. Chaim Segal, der Rotzker".
R. Chaim Segal (1845-1914), rabbi of Rotzki (Raczki) and
Yanova. He authored Orach LeChaim.
Real photo postcard, "Leadership of the Rabbinical
Conference in Lithuania – 6th Iyar 1926 – Kovno". [Kovno,
1926]. The photograph depicts nine rabbis sitting at the head
table, and other rabbis. The leading rabbis include R. Avraham
Dov Ber Kahana Shapira – rabbi of Kovno, and R. Zelig
Reuven Bengis – rabbi of Kalvaria. Stamp of the Executive
Committee of the Union of Rabbis in Lithuania on verso.
Portrait of R. Yosef Shlomo Kahaneman, the Ponovezher
Rav, photograph (pasted on card). [Bnei Brak?, ca. 1960s].
5 items. Approx. 11.5 X 7 cm to 17 X 11 cm. Overall good
condition. Stains and minor damage. Folding marks and tiny
tears to postcard of rabbinic conference in Lithuania.

 תמונות רבני ליטא.344
 תצלומים מקורייםוגלויות

·

·

·
·

·

Opening price: $300

 תמונות וגרפיקה,תצלומים
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344b

344a

חמש תמונות של רבנים
.בליטא
ישיבות
וראשי
.] בקירוב20-[ראשית המאה ה
, תצלום סטודיו,· דיוקן רב
מודבק על לוח קרטון מקורי
 [ראשית.)Cabinet card(
.]20-המאה ה
:יד-בגב הלוח רישום בכתב
"ר' איצל פוניבאז'ר" [תצלום
זה שונה מהתמונות הידועות
של הגאון רבי יצחק יעקב
,)תרע"ט-(תרי"ד
רבינוביץ
" בעל "זכר יצחק,'אב"ד פוניבז
הידוע
,"הגרי"י
ו"שיעורי
בעולם התורה בשם "רבי
 אך יתכן,"'איצל'ה מפוניבז
.]שזו תמונה מימי זקנותו
· דיוקן הגאון רבי חיים
, תצלום סטודיו,רבינוביץ

." "חיים רבינוביץ:יד בגב הלוח- רישום בכתב.] בקירוב1910 , [טלז.)carte de visite( מודבק על לוח קרטון מקורי
 והוא קודם לתצלום משנותיו האחרונות המופיע בתמונת המחזור של ישיבת טלז משנת תרפ"ח,התצלום שלפנינו איננו מוכר
.)345  פריט,3  מכירה מקוונת,(ראה קטלוג קדם
." שיעוריו נדפסו בסדרת ספרי "חידושי רבי חיים מטעלז. מראשי ישיבת טלז,)1860-1930 תרצ"א-רבי חיים רבינוביץ (תר"כ
 רישום.]תר"פ בקירוב- שנות התר"ע, [ליטא.) תצלום מודפס על גלויה (גזורה בשוליה,· דיוקן הגאון רבי חיים סג"ל מראצקי
." דער ראצקער, "ר' חיים סגל:יד בשוליים-בכתב
 מחבר הספר. משנת תרנ"ב כיהן כאב"ד יאנובה. אב"ד ראצקי משנת תרל"ח,)1845-1914 תרע"ה-הגאון רבי חיים סג"ל (תר"ה
.) תרל"ט,"אורח לחיים" (ווילנא
 בתצלום נראים תשעה רבנים.]1926  תרפ"ו, [קובנה." "נשיאות אספת הרבנים בליטא – ו' אייר תרפ"ו – קאוונא,· גלויה מצולמת
 ורבי זליג ראובן, רבי אברהם דובער כהנא שפירא – רבה של קובנה: בראש היושבים. ורבנים נוספים,היושבים בשולחן הנשיאות
." בגב הגלויה חותמת "ועד הפועל של אגודת הרבנים בליטא – קאוונא.בענגיס – רבה של קלווריה
.] בקירוב60- שנות ה,? [בני ברק.) תצלום (מודבק על נייר בריסטול,' הרב מפוניבז,· דיוקן רבי יוסף שלמה כהנמן
 בתקופת השואה הגיע לארץ ישראל. בה ייסד ישיבה גדולה, אב"ד פוניבז' בליטא,)תשכ"ט-הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן (תרמ"ז
. ממקימי עולם התורה בארץ ישראל לאחר חורבן יהדות אירופה.והקים את ישיבת פוניבז' בבני ברק
 בגלוית אספת הרבנים בליטא – סימני. כתמים ופגמים קלים. מצב כללי טוב. ס"מ בקירוב11 X 17  ס"מ עד7 X 11.5 . פריטים5
.קיפול וקרעים זעירים

$300 :פתיחה

-  דיוקן הגר"א מווילנא.346
ליטוגרפיה צבעונית בפורמט
גדול
דיוקן הגר"א מווילנא – ליטוגרפיה
.גדול

בפורמט

Salo

דפוס

המאה

צבעונית

,)(גרמניה

[ראשית

ברסלאו

,Schottländer
.]20-ה

ליד

יושב

כשהוא

הגר"א

דיוקן

 בידו האחת. מעוטף בטלית,שולחנו
 ובידו השניה כותב בקולמוס על,ספר
: תחת הדיוקן נדפסה הכתובת.נייר
"הגאון מו"ה אליהו מווילנא זצ"ל
מופת הדור בעה"מ שנות אליהו
נולד א' פסח תפ"ה נפט' י"ט תשרי
."תקנ"ה
 קרעים.בינוני- מצב טוב. ס"מ50 X 37
 קרעים חסרים בשוליים.בשוליים
. עם פגיעה קלה בטקסט,התחתונים

$400 :פתיחה

345

 ליטוגרפיה צבעונית-  דיוקנאות הגר"א מווילנא ורבי יצחק אלחנן ספקטור.345
.דיוקנאות הגר"א מווילנא ורבי יצחק אלחנן ספקטור אב"ד קובנה – ליטוגרפיה צבעונית
.]20- ראשית המאה ה,[גרמניה
 סמל מגן, איורי מנורות,הדיוקנאות מופיעים בתוך שני מדליונים וסביבם עיטורים צמחיים

346

 "הגאון: עם הכתובת, מעוטף בטלית, במדליון השמאלי דיוקן הגר"א. אריות וכתרים,דוד
 נולד א' פסח תפ"ה נפט' י"ט תשרי,מו"ה אליהו מווילנא זצ"ל מופת הדור בעה"מ שנות אליהו

346. Portrait of the Gaon of Vilna – Large Color Lithograph

 "הגאון הגדול מרן יצחק אלחנן: עם הכתובת, במדליון הימני דיוקן רבי יצחק אלחנן."תקנ"ה

Portrait of the Gaon of Vilna – large color lithograph. Breslau (Germany): Salo
Schottländer, [early 20th century].
The Gaon of Vilna is seen seated at his desk, wrapped in a tallit, holding a book in one
hand and writing with a feather on a paper laid out before him.
The inscription reads: "The Gaon R. Eliyahu of Vilna… author of Shenot Eliyahu, born 1st
day of Pesach 1725, d. 19th Tishrei 1794".
50 X 37 cm. Good-fair condition. Marginal tears. Open tears to lower margin, slightly
affecting text.

 מודבק. חותמת. קילופים וקרעים בשוליים. פגמים קלים, קמטים.בינוני- מצב טוב. ס"מ39 X 52

Opening price: $400

.)זצ"ל" (וכתובת נוספת בגרמנית
.על נייר

$400 :פתיחה

345. Portraits of the Gaon of Vilna and Rabbi Yitzchak Elchanan
Spektor – Color Lithograph
Portraits of the Gaon of Vilna and R. Yitzchak Elchanan Spektor Rabbi of
Kovno – color lithograph. [Germany, early 20th century].
The portraits are set in two medallions surrounded by vegetal ornaments,
menorot, a Star of David, lions and crowns, with captions stating their
names and other details.
52 X 39 cm. Good-fair condition. Creases, minor damage. Marginal abrasions
and tears. Stamp. Mounted on paper.
Opening price: $400
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347

 .347לוח "מזרח" צבעוני  -פראג ,שנות התר"ל-תר"ן בקירוב

ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם ה' – לוח "מזרח" בדפוס ליטוגרפי צבעוני .הוצאת Samuel
 ,W. [Wolf] Paschelesמוכר ספרים בפראג ,דפוס ליטוגרפי Fuchs

 ,Ignazפראג[ ,הרבע

האחרון של המאה ה ,19-שנות התר"ל-תר"ן  1870-1890בקירוב] .עברית וגרמנית.
לוח "מזרח" מפואר ,מודפס בצבעים עזים ובדיו זהובה .במרכזו מופיעים איור של ארון הברית
תחת הרים מושלגים ואיור של הכותל המערבי .בצדדים מופיעים איורים של משה ואהרן ושל
שנים-עשר השבטים ,ולצדם פסוקים שונים ,בעברית ובגרמנית.
 55.5 X 38ס"מ .מצב טוב מאד .מעט כתמים.

פתיחה$300 :

347. Color Mizrach Poster – Prague, 1870s-1890s
Mizrach poster in color lithograph. Published by Samuel W. [Wolf] Pascheles,
bookseller in Prague. Prague: Ignaz Fuchs, [last quarter of 19th century, ca.
1870s-1890s]. Hebrew and German.
Elaborate Mizrach poster, printed in bright colors and gold ink. The center
is occupied by the Ark of the Covenant depicted beneath snow-covered
mountains, and the Western Wall. Moshe and Aharon are portrayed on the
sides, together with the symbols of the twelve tribes and various verses in
Hebrew and German.
55.5 X 38 cm. Very good condition. Some stains.
Opening price: $300

348

" .348מפה דרך אמת"  -מפת ארץ ישראל  -מסעי בני ישראל במדבר ,נחלות השבטים
והמושבות העבריות החדשות  -ורשה1899 ,
מפה דרך אמת ,מפת ארץ ישראל ובה סימון מסעי בני ישראל במדבר ,נחלות השבטים והמושבות העבריות
החדשות ,מעשה ידי אביגדור מאלקאוו .ורשה ,תרנ"ט ( .)1899מהדורה שניה .עברית ומעט רוסית.
מפת ארץ ישראל באוריינטציה המקובלת במפות עתיקות ,ובה המזרח בראש המפה .המפה מערבת
ישן וחדש – לצד סימון מסעות בני ישראל במדבר ,נחלות השבטים ואתרים היסטוריים ותנ"כיים ,נראות
המושבות העבריות החדשות – בהן חדרה ,כפר סבא ,יהוד ,באר טוביה ,פתח תקווה ,מוצא ,מקווה ישראל
ונחלת ראובן (נס ציונה) ,כמו גם מסילת הרכבת מיפו לירושלים (שנחנכה בשנת  ,1892שנתיים לפני צאת
המהדורה הראשונה של המפה) ו"סועצקי קאנאל" (תעלת סואץ) .ייתכן שזו המפה הראשונה המציינת חלק
מן המושבות העבריות בארץ.
בטקסט בפינת המפה מתאר אותה המחבר" :מפת ארצנו הקדושה (פלישתינא) כאשר היא כעת ,וכאשר היתה
בשנים קדמוניות ,עריה ,ימיה ,נהרותיה ונחליה ,הריה ועמקיה וכל המושבות של היהודים עובדי אדמה
(וקראתי לכל עיר ומקום בלשון המורגל במדינתנו בשפת רוסיא) ודרך אמת לעלית בני ישראל מארץ מצרים,
מסעיהם ,חניותיהם ,המדברים ,הארצות והימים ,אשר עברו עד בואם לארץ ישראל ]...[ .תוצאה שניה []...
ווארשא ,מאתי אביגדור בר' מרדכי מאלקאוו [."]...
בפינת השמאלית התחתונה של המפה כותרת ברוסית ,ולצדה מקרא וקנה מידה; קנה מידה נוסף נדפס
בפינה הימנית העליונה .סביב המפה נדפסו פסוקים מן המקרא וציטוטים מן התפילה העוסקים כולם בציפייה
לגאולה ולשיבה לארץ ישראל ,ומעידים על היותו של עורך המפה מחובבי ציון.
מפה 52.5 X 78 :ס"מ בקירוב .מחולקת ל 20-חלקים המוצמדים לבד פשתן ,לצורך קיפולה .מצב בינוני .הנייר
כהה .קרעים וקרעים חסרים קלים .נתונה במסגרת  63 X 88.5ס"מ בקירוב.
לאור ( 895מהדורה ראשונה ;1894 ,המהדורה שלפנינו אינה מצוינת).
ספרות :ארץ ישראל במפות ממידבא ועד הלווין ,בעריכת אריאל התשבי .הוצאת מוזיאון ישראל ומשרד
הביטחון ,ירושלים .2001 ,עמ' .134

פתיחה$300 :

תצלומים ,תמונות וגרפיקה
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 קיר המזרח בבית הכנסת הגדול בעיר קישווארדה.349
1901 , הונגריה-  רישום אדריכלי,)קיר המזרח בבית הכנסת הגדול בעיר קישווארדה (קליינווארדיין
.1901 ,הונגריה
) מתואר (הונגרית. חתום ומתוארך.צבעי מים על בד מוצמד לנייר
.על גבי לוח הקרטון שאליו מוצמד הרישום
 המציג את קיר המזרח בבית הכנסת הגדול בעיר,הרישום
 ובו ארון קודש מפואר,)קישווארדה (קליינווארדיין בשמה היידי
.' ומעליו חלון רוזטה משובץ ויטראז,בעל גמלון משולש
 מתועדת,מזרח הונגריה- עיירה בצפון,קהילת יהודי קישווארדה
 הקהילה הייתה גדולה ביחס לגודל.1730 לראשונה כבר בשנת
 תעשיינים, היו בה סוחרים.העיירה ושגשגה מן הבחינה הכלכלית
 בהם בנק ובית,ועובדי אדמה; הקהילה הפעילה מוסדות רבים
 ערב מלחמת העולם השניה מנו יהודי קישווארדה.חולים יהודי
 שקיר, בית הכנסת הגדול והמפואר.כשליש מאוכלוסיית העיר
 ואשר עומד על תילו עד,המזרח שלו הוא הנראה ברישום זה

Ferenc

 את המבנה תכנן האדריכל.1901  נבנה בשנת,היום

; חלון הרוזטה הקבוע בקיר המזרח שונהSzabolcsi

(Grósz)

. כיום משמש המבנה כמוזיאון.מעט בפרטיו מן המוצע ברישום
.מרבית יהודי הקהילה נספו בשואה
. כתמים. מצב טוב. ס"מ41.5 X 29  מוצמד לקרטון. ס"מ34 X 23

$500 :פתיחה

349

349. East Wall of the Kisvárda Great Synagogue – Architectural Drawing – Hungary, 1901
East wall of the great synagogue in Kisvárda
(Kleinwardein), Hungary, 1901.
Watercolor on canvas, mounted on paper. Signed
and dated. Legend (in Hungarian) on the card
backing the drawing.
The drawing presents the east wall of the Kisvárda
great synagogue, with an elaborate Torah ark
surmounted by a stained glass rose window.
The Jewish community of Kisvárda, a town in
north-east Hungary, was documented already in the
1730s. The community was large in relation to the
town, and flourished from a financial viewpoint. Its
members were merchants, industrialists and farmers;
the community managed numerous institutions,

including a bank and a Jewish hospital. Prior to
WWII, the Jews made up about a third of the town's
population. The magnificent and large synagogue,
whose east wall is depicted in this drawing, and
which still stands today, was built in 1901. The
building was designed by Ferenc Szabolcsi (Grósz).
The rose window on the east wall of the structure,
which serves nowadays as a museum, is slightly
different from the one depicted in the drawing. Most
of the Kisvárda Jewish community perished in the
Holocaust.
34 X 23 cm. Mounted on 41.5 X 29 cm card. Good
condition. Stains.

348. Mapah Derech Emet – Map of Eretz Israel
– Travels of the Jewish People Through the
Desert, Territories of the Tribes and New
Jewish Colonies – Warsaw, 1899
Mapah Derech Emet, map of Eretz Israel indicating
the travels of the Jewish people through the desert,
the territories of the tribes and new Jewish colonies,
drawn by Avigdor Malkov. Warsaw, 1899. Second
edition. Hebrew and some Russian.
Map of Eretz Israel oriented as is typical in early
maps, with the east at the top of the map. Both ancient
and modern information are represented on the
map – markings of the travels of the Jewish people
through the desert after the Exodus, alongside new
Jewish colonies such as Hadera, Kfar Saba, Yehud,
Motza and more, some of which may have never
before been recorded on a map, as well as the JaffaJerusalem train line (inaugurated 1892, two years
before the first edition of this map was published)
and the Suez Canal.
Author's description of the map in upper right
corner. Russian title, legend and scale bar in lower
left corner, a second scale bar in upper right corner.
Verses and quotations from prayers on the longing
for Redemption and the return to Eretz Israel are
printed around the map.
Map: approx. 78 X 52.5 cm. Fair condition. Browned
paper. Map dissected in 20 sections and mounted
on linen (for folding). Tears and minor open tears.
Framed, approx. 88.5 X 63 cm.
Laor 895 (first edition, 1894; this edition not recorded).
Reference: Hatishbi, Ariel, ed., Holy Land in Maps.
Jerusalem: Israel Museum and Ministry of Defense,
2001. P. 134. Hebrew.
Opening price: $300

Opening price: $500
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Amulets

קמיעות ו"שמירות"

 .351אוסף דפי "שמירה" מודפסים " -שמירה למגפה"
ו"שמירה לילד וליולדת"

 .350שלושה דפי "שמירה" בדפוס ליטוגרפי  -בגדד,
שנות ה30-
שלושה דפי "שמירה" בדפוס ליטוגרפי .בגדד[ ,שנות ה.]30-

אוסף של עשרות דפי "שמירה" מודפסים ,מארצות שונות.

 .1דף "שמירה" גדול ,במרכזו האות ה' ובתוכה כף יד ("חמסה"),

· "שמירה למגפה ר"ל [רחמנא ליצלן] – בדוק ומנוסה ,מהרב

מוקפות פסוקים שונים שעניינם שמירה מעין הרע ,ברכה

הצדיק מהור"ר משה טייטעלבוים" [בעל ה"ישמח משה"] .הוצאת

והצלחה .דפוס נעים צדקה.]1935[ ,

מאיר ראזענשטיין ,מ .סיגעט[ ,תר"ס בערך] – המדפיס והמו"ל

 31.5 X 21ס"מ .מצב טוב .נייר דק ,כהה מעט .קרעים וקרעים

מאיר רוזנשטיין אינו נזכר ברשימותיו של הביבליוגרף נ' בן מנחם

חסרים קלים בשוליים.
" .2אנא מזרעא דיוסף ,"...דף לשמירה מעין הרע ולהצלחה.

על הדפוס העברי בסיגט (בספרו :מספרות ישראל באונגאריה,
ירושלים ,תשי"ח).

במרכזו האות ה' ובתוכה כף יד; מוקפות פסוקים וצירופים

· "שמירה להילד מהבעל שם טוב" .דפוס פריינד ,פשמישל[ ,שנות

לשמירה .בעובי האות ה' משובצים שני איורי שעונים .דפוס

התר"פ בערך].

אלישע שוחט .]1930[ ,אינו בס"ל.

· "למזל טוב – נקבה" .דפוס חנוך העניך פאלמאן ,פיעטרקוב,

הדף נדפס כנראה עבור חנות שעונים ומסיבה זו שולבו בו איורי

[שנות התר"ס-תר"צ בערך].

השעונים (ראה :יד המזל ,ח'מסות מאוסף משפחת גרוס ומאוסף

· "למזל טוב – שמירה להילד מהבעל שם טוב" .דפוס אברהם

המוזיאון .מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב .2002 ,עמ' .)97-98

מאיר זיססוויין ,סאטמר[ ,ת"ש בערך  1940בערך] 3 .עותקים,

 23 X 15ס"מ .מצב טוב .כתמים קלים .קרעים קלים; חסר קל

עם הבדלים ביניהם (שניים מהם בדפוס רגיל ואחד בהדפסה

בשוליים.
 .3דף לשמירה מעין הרע ולהצלחה .דפוסת מטושטשת וקשה

ליטוגרפית של קמיע בכתב יד).
· "בשם ד' אלקי ישראל גדול ונורא – למזל טוב"[ .אירופה? ,שנות

לפענוח[ .שנות ה 30-של המאה ה.]20-

הת"ר בערך].

דומה לקודמו בתוכנו ואף הוא נדפס כפי הנראה עבור אותה חנות

· "בשם ד' אלקי ישראל גדול ונורא – למזל טוב – שמירה להילד

שעונים.

מהבעל שם טוב" .דפוס בועז חדאד ,ג'רבה[ ,שנות התש"י-תש"כ

 17 X 12ס"מ .מצב בינוני .קרעים וקרעים חסרים עם פגיעה בטקסט.

בערך] 7 .עותקים ,שניים מהם על נייר כחלחל.

מודבק לדף נייר.

פתיחה$300 :

350

350. Three Lithographed Amulets for Protection – Baghdad, 1930s
Presumably printed for a watch store.
23 X 15 cm. Good condition. Minor stains. Minor
tears; minor marginal loss.
3. Leaf for protection from evil eye and for success.
[1930s].
Similar to previous leaf. Presumably printed for the
same watch store.
12 X 17 cm. Fair condition. Tears and open tears,
affecting text. Mounted on paper.
Opening price: $300

Three lithographed amulets ("shmirot") for protection.
Baghdad, [1930s].
1. Large protection leaf, with a Hamsa set in the letter
Heh, surrounded by various verses of protection
against evil eye. [1935].
31.5 X 21 cm. Good condition. Thin, slightly browned
paper. Marginal tears and minor open tears.
2. Leaf of protection from evil eye and for success.
Hamsa and two clocks set in the letter Heh, with
verses and kabbalistic letter combinations for
protection. [1930].

· "שמירה לילד וליולדת – מהרב הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב
זצלה"ה" .עם איורי יד ,דג וסמלי מגן דוד .דפוס יוסף לוגאסי ,דאר
אלביצא [קזבלנקה ,שנות התש"י בערך] 23 .עותקים ,אחד מהם
על נייר כחלחל.
· "יגדל לשבת ויום טוב" " /שירת הים" " /עקדת יצחק" – דף עם
פיוטים ואיורים .דפוס לוגאסי ,קזבלנקה[ ,תש"כ בערך].
 38דפים מודפסים .גודל ומצב משתנים .רובם במצב טוב .כתמים,
קרעים והדבקות בחלק מהדפים.

פתיחה$400 :
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352. "Blessing for Marital Matches
in Happiness and Success in
Everything" – Shir HaShirim
on Parchment – With a Blessing
Handwritten and Signed by Rabbi
Chaim Kanievsky, Signed by Rabbi
Gershon Edelstein and Rabbi Dov
Lando – Bnei Brak, 2013
Booklet printed on parchment – Shir
HaShirim in Stam script (vocalized), with
prayers to be recited before and after.
On the endpaper, blessing handwritten
by R. Chaim Kanievsky: "Adar 2013,
Blessing for marital matches in
happiness and success in everything,
Chaim Kanievsky". The blessing is also
signed by two other Torah leaders of Bnei
Brak – R. Gershon Edelstein and R. Dov
Lando.
[1] paper leaf, [5] parchment leaves.
Approx. 15 cm. Very good condition.
Elegant binding.
Opening price: $5000

351

351. Collection of Printed Amulets – "Protection from a Plague"
and "Protection for the Newborn and Mother"

352a

Collection of dozens of printed amulets ("shmirot") for protection, from
various countries, including an amulet to protect against plague by the
Yismach Moshe and amulets for newborns and their mothers by the Baal
Shem Tov.
See Hebrew description for further details.
38 printed leaves. Size and condition vary. Most in good condition. Stains,
tears and repairs to some leaves.
Opening price: $400
 עם-  שיר השירים על קלף- " "ברכה לזיווגים באושר והצלחה בכל.352
 ובחתימות רבי גרשון,ידו וחתימתו של רבי חיים קניבסקי-ברכה בכתב
 תשע"ג, בני ברק- אדלשטיין ורבי דוב לנדו
 עם תפילות לפני,)קונטרס מודפס על קלף – מגילת שיר השירים בכתב סת"ם (מנוקדת
.ואחרי אמירתה
, "בס"ד: ברכה בכתב יד קדשו של "שר התורה" הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א,בדף המגן
, לברכה זו הצטרפו." חיים קניבסקי, ברכה לזיווגים באושר והצלחה בכל,אדר תשע"ג
" שני גדולי הדור מבני ברק – הגאון רבי "י'[רחמיאל] גרשון אדלשטיין,בחתימת יד קדשם
."והגאון רבי "דוב לנדו
. כריכה מהודרת.מאד- מצב טוב. ס"מ15- כ.] דפי קלף5[ ,] דף נייר1[

$5000 :פתיחה
352b
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353b

353. Assorted Collection of Amulets, Shiviti and Segulot Leaves –
Parchment and Paper
Collection of amulets, Shiviti leaves, fragments of manuscripts on segulot, cures
and lots, on parchment and paper, with kabbalistic diagrams. [North Africa,
Eastern countries and Italy, 19th and 20th centuries].
Large and varied collection, comprising:
15 parchment amulets (for protection, against the evil eye, for offspring, against
fear and more).
8 parchment Shiviti leaves, with LaMenatze'ach menorah and Holy Names.
Amulets and Shiviti on paper.
Fragments of manuscripts on segulot, lots, hashbaot, texts of amulets and more.
Other paper items.
Approx. 50 parchment and paper items. Size and condition vary.

·
·
·
·
·

Opening price: $1000

"קמיעות ו"שמירות
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353a

 על קלף ונייר-  "שויתי" וסגולות," דפי "שמירה, אוסף מגוון של קמיעות.353
 על קלף, רפואות וגורלות,יד של סגולות- קטעים מכתבי," דפי "שויתי," דפי "שמירה,אוסף קמיעות
.]20- וה19- המאות ה, ארצות המזרח ואיטליה, [צפון אפריקה. עם איורים קבליים,ונייר
: הכולל בין היתר,אוסף גדול ומגוון
.) נגד פחד ועוד, לזרע של קיימא, להצלה מעין הרע, קמיעות על קלף (לשמירה15 ·
. עם מנורת למנצח ושמות קודש," דפי קלף "שויתי8 ·
. דפי "שמירה" ודפי "שויתי" על נייר,· קמיעות
 השבעה לרוחות: נוסחי קמיעות ועוד (בהם, השבעות, גורלות, רפואות,יד של סגולות-· חלקי כתבי
.) ועוד,] קמיע נגד עקרבים ונחשים [מרוקו, נוסח השבעה לדיבוק שנכנס באשה,רעות
.· פריטי נייר נוספים
. גודל ומצב משתנים. פריטי קלף ונייר50-כ

$1000 :פתיחה

Torah Scrolls and Esther Scrolls

ספרי תורה ומגילות אסתר

, מזרח אירופה-  כתב האריז"ל-  ספר תורה קטן.354
שנות הת"ק
 המחצית, שנות הת"ק, [מזרח אירופה.ספר תורה בפורמט קטן
.]19-הראשונה של המאה ה
" ללא "ווי עמודים, כתב האריז"ל. שורות בעמודה42 .דיו על קלף
.)'(מנהג סופרים לפתוח כל עמודה בתיבה המתחילה באות ו
 הכתיבה תוכננה על."שמר לך" בראש העמוד – כמנהג אשכנז
ידי הסופר ולא על פי "תיקון סופרים" (תיקון סופרים לספר תורה
 נדפס רק בשליש, המתאים למנהג אשכנז, שורות בעמודה42 של
 היריעות תפורות באופן שהיה נפוץ.)19-האחרון של המאה ה
.באירופה עד שנות הת"ר
.כתיבה אשכנזית בשיטת האריז"ל הונהגה על ידי גדולי החסידות
 החלה להיות19- אך במאה ה,לגובה היריעות לא היה מנהג קבוע
.נפוצה כתיבת ספרי תורה בפורמט קטן
. מצב בינוני. ס"מ55 :" גובה "עצי חיים. ס"מ26 :גובה הקלף
 מעיל קטיפה עתיק. ה"עצי חיים" במצב טוב. מעט בלאי.כתמים
. ועליו רקום "כ"ת" [כתר תורה] בתוך מגן דוד,בצבע אדום
.מצורפת חוות דעת מומחה

$800 :פתיחה

354b

354a

354. Small Torah Scroll – Arizal Script – Eastern Europe, First Half of 19th Century
Small Torah scroll. [Eastern Europe, first half of 19th
century].
Ink on parchment. 42 lines per column. Arizal script,
without Vavei HaAmudim.
Column beginning with "Shemor Lecha" – following
the Ashkenazi custom. The layout of the text was
designed by the scribe and does not follow a Tikkun
Sofrim. Membranes sewn in the manner common in
Europe until the second half of the 19th century.
Ashkenazic Arizal script was used by Chassidic

leaders. There was no set custom for the height of
the membranes, but in the 19th century small Torah
scrolls became widespread.
Height of parchment: 26 cm. Height of rollers: 55 cm.
Fair condition. Stains. Some wear. Rollers in good
condition. Early red velvet mantle; " "כ"תembroidered
in a Star of David.
Expert report enclosed.
Opening price: $800
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19- המאה ה, צפון אפריקה-  ספר תורה.355
.]19- המחצית השניה של המאה ה, [מרוקו או אלג'יר.ספר תורה על גוויל
 בסגנון, כתיבה ספרדית נאה.דיו על גוויל (בגוון חום) בעיבוד אופייני לצפון אפריקה
 כתוב במתכונת "ווי עמודים" (כל עמודה פותחת בתיבה.המתאים למרוקו או אלג'יר
 בהתאמה לאחד מ"תיקוני הסופרים" שנדפסו במחצית השניה,)'המתחילה באות ו
 מעוטרים, אופייניים לקהילות מרוקו, עצי חיים חרוטים ומגולפים.19-של המאה ה
.)20-במגני דוד (ככל הנראה מן המאה ה
. כתמים. מצב בינוני. ס"מ100 :" גובה "עצי החיים. ס"מ בקירוב54 :גובה היריעות
. הדבקת טלאים ופיסות קלף, תיקונים רבים.קרעים ובלאי
.מצורפת חוות דעת מומחה

$1000 :פתיחה

355. Torah Scroll – North Africa, 19th Century
Torah scroll on gevil. [Morocco or Algiers, second half of 19th
century].
Ink on brown gevil, using the method of tanning widespread in
North Africa. Neat Sephardic script, characteristic of Morocco or
Algiers. Vavei HaAmudim scroll, corresponding with a Tikkun
Sofrim published in the second half of the 19th century. Engraved
and carved rollers characteristic of Moroccan communities,
decorated with Stars of David (presumably from the 20th century).
Height of membranes: approx. 54 cm. Height of rollers: 100 cm. Fair
condition. Stains. Tears and wear. Many repairs on added pieces of
parchment.
Expert report enclosed.
Opening price: $1000

355
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 .357מגילת אסתר מהודרת במיוחד  -בכתב ידו של הסופר מווילקומיר -
ירושלים ,המאה ה19-
מגילת אסתר מהודרת על קלף – י"א שורות ,באותיות גדולות ,עם שוליים ("גיליונות")
רחבים[ .ירושלים ,סוף המאה ה.]19-
דיו שחורה על קלף .כתיבת סת"ם אשכנזית (כתב בית יוסף) נאה במיוחד .אותיות גדולות
(גובה 7-12 :מ"מ בקירוב) 11 .שורות בעמודה 47 .עמודות .שוליים ("גיליונות") רחבים
במיוחד :כ 5-ס"מ למעלה וכ 7.5-ס"מ למטה.
כתב היד זוהה ע"י מומחים לסת"ם ככתב ידו של הסופר המפורסם מווילקומיר ,רבי
יקותיאל הסופר ,מגדולי הסופרים בירושלים בתקופת המהרי"ל דיסקין ורבי שמואל סלנט.
בשנת תרמ"ג הזמין רבי שמואל סלנט ספר תורה אצל רבי יקותיאל הסופר ,ונערך ביניהם
חוזה לכתיבת הספר "בתכלית ההידור והשלימות על צד היותר טוב( "...ספר תורת רבינו
שמואל סלאנט ,ירושלים תשנ"ח ,א' ,עמ' קצג-קצד ,סימן לב).
כתב ידו של רבי יקותיאל הסופר מווילקומיר מתייחד ביופיו ובדיוקו ,ובניואנסים מיוחדים

356

בצורת האותיות .כתיבתו היוותה מודל לחיקוי ,ושימשה גם כמקור מוסמך לבירורי הלכה
בדיני צורת האותיות ומסורת הסת"ם .הגאון רבי שלמה אהרן וורטהיימר (ממגלי ה"גניזה
שאלת שלמה ,סימן יא ,בבירור צורת כתיבת אות כ'..." :
ֵ
הקהירית") ,כתב בספרו שו"ת

 .356מגילת אסתר  -כתב ועליש  -מערב אירופה ,המאה ה18-

הנה ראיתי סופרים מומחים מקפידים ...וראיתי פה לסופר מומחה מוילקאמיר ז"ל שכ'[תב]

מגילת אסתר על קלף[ .מערב אירופה ,המאה ה.]18-

כן צורת הכ'."...

כתב וועליש (כתיבה ספרדית אופיינית למערב אירופה ,סגנון שרווח אצל האשכנזים בהשפעת מגורשי ספרד).

הדיו שבה נכתבה המגילה שלפנינו לא דהתה עם השנים ,והאותיות נותרו שחורות ונאות.

 16שורות בעמודה.

דבר זה אופייני לכתבי הסת"ם של הסופר מווילקומיר ,כמו גם לכתבי הסת"ם של רעו רבי

גובה הקלף 23 :ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .קרע ארוך ביריעה הראשונה ,עם פגיעה בטקסט ,שוקם בהדבקה.

נתנאל סופר מירושלים ,שהשתמשו בדיו מיוחדת שייצרו בעצמם.

אותיות דהויות (תיקונים מאוחרים במספר מקומות) .חיפוי בד ביריעה הראשונה ,פגום .נתונה בקופסה חדשה.

רבי יקותיאל דוד ב"ר אליהו סופר – הסופר מווילקומיר (נפטר תמוז תרס"א ,ומנוחתו כבוד

מצורפת חוות דעת מומחה.

בהר הזיתים) ,עלה לירושלים בשנת תר"מ בערך .הוא ורעו הצעיר ממנו רבי נתנאל סופר

פתיחה$500 :

תפילינסקי ,נחשבים לאבות מסורת הסת"ם הירושלמית (ראה מסגרת).
צילומים מכתיבת ידו של הסופר מווילקומיר נדפסו בספר "ליקוט ספרי סת"ם" מאת הסופר

356. Esther Scroll – Vellish Script – Western Europe, 18th Century
Esther scroll on parchment. [Western Europe, 18th century].
Vellish script. 16 lines per column.
Heigh of parchment: 23 cm. Fair condition. Stains and wear. Long tear to first membrane,
affecting text, repaired. Faded letters (late repairs in several places). First membrane with
fabric backing, damaged. Placed in new case.
Expert report enclosed.
Opening price: $500

רבי צבי כהנא (מהדורת תשנ"ה ,עמ' תקיט) ,ובמקומות נוספים (ראה חומר מצורף) .כמו
כן ,ידועים מספר ספרי סת"ם בירושלים שיצאו מתחת ידו .בשנת תשנ"ה (במהלך הפולמוס
אודות מסורת כתיבת נביאים על פי כת"י בן אשר) התפרסם מכתבו של הגאון רבי יצחק
שלמה זילברמן ,שהיה מגדולי סופרי הסת"ם בירושלים ,בו כתב על מגילות בכתב יד הסופר
מווילקומיר" :בבית הכנסת הגר"א שבשכונת שערי חסד ישנו ספר תורה של הרצ"פ פרנק
ז"ל אשר בנו ר' תנחום החזיקו שם .ס"ת ההוא נכתב ע"י סופר מומחה ה'וילקמירר סופר',
וכן ס"ת שבבית הכנסת אלטשולר שברחוב אבן יהושע הוא מאותו הסופר ,כך שמעתי
מהר' אהרן אונגר (שהיה סופר מפורסם בשכונת כרם שבירושלים כידוע) שזה כת"י של
הסופר מוילקמיר .וכן שמעתי מהר"א אונגר שהוא הכיר היטב את הסופר מוילקמיר והפליג
מאוד בשבחו ...השוויתי המגילות שבבית כנסת עבודת ישראל שבשכונת שערי חסד לס"ת
הנ"ל ,ונוכחתי לדעת שמגילות אלו נכתבו ע"י אותו הסופר ,וכן ידוע לי עוד מגילת קהלת
אשר כתבו סופר הנ"ל( "...קונטרס קנאת סופרים ,ירושלים תשנ"ה ,עמ'  ;9פינת יקרת ,ז,
עמ' מה-מו).
גובה הקלף 27-27.5 :ס"מ .מצב טוב .כתמים וקמטים .גלולה על ידית עץ .גובה הידית37 :
ס"מ.
מצורפת חוות דעת מומחה.

פתיחה$1000 :
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מסורת הסת"ם הירושלמית
 בנויה בעיקר על מסורת הסת"ם, הנהוגה עד היום הזה,שיטת הכתיבה האשכנזית המהודרת
 הסיבה לכך היא ששלשלת המסורת של כתיבת הסת"ם שהיתה נהוגה באירופה.הירושלמית
.כמעט ונקטעה לחלוטין עם חורבן יהדות אירופה במלחמות העולם
 נחשבים לאבות, יחד עם רעו (הצעיר ממנו) רבי נתנאל סופר תפילינסקי,הסופר מווילקומיר
 לתכלית. הם השקיעו רבות בבירור ההלכה ובשיפור צורת הכתיבה.מסורת הסת"ם הירושלמית
.)זו הם אף ייצרו דיו מיוחדת שאינה דוהה גם לאחר שנים רבות (כמו במגילה שלפנינו
, רבי יהודה אשר ראטה,הדור הבא של סופרי הסת"ם הירושלמים היו הסופרים רבי אהרן אונגר
 רבי נחמן סופר פפירנא (שעלה מפולין לירושלים, רבי חיים שמאי ולנר,רבי לוי יצחק לנדא
 רבי חיים אשר, עם הדור השלישי נמנו רבי שמחה בונם ספרנוביץ. ואחרים,)בשנות התר"פ
 סופרים רבים בירושלים. ואחרים, רבי יצחק שלמה זילברמן, רבי ישראל רוזנצווייג,לדרמן
 שהיה סופר,של ימינו מושפעים מסגנון כתיבתו של הגאון המקובל רבי יצחק שלמה זילברמן
סת"ם מומחה ונודע בכתיבתו המהודרת (רבי יצחק שלמה היה משבח תמיד את כתיבת הסופר
 הן מן הפן ההלכתי והן, והוא ראה בה מקור ומודל לעיצוב נכון של צורת האותיות,מווילקומיר
.)בשל יופי האותיות
 ועוד שלושה או, רבי צבי כהנא,הדור האחרון של מעבירי המסורת היו רבי מנחם דוידוביץ
 מהם. בשיעורים ובספרים שפרסמו, שהשקיעו רבות בלימוד כתיבת סת"ם,ארבעה סופרים
."נפוצה ברחבי העולם "מסורת הסת"ם הירושלמית

357

357. Exceptionally Mehudar Esther Scroll – Scribed by the Sofer of Vilkomir – Jerusalem, 19th Century
Mehudar Esther scroll on parchment, 11 lines, large letters and exceptionally wide
margins. [Jerusalem, late 19th century].
Ink on parchment. Particularly neat Ashkenazic Beit Yosef Stam script. Large script
(height of letters: approx. 7-12 mm). 11 lines per column. 47 columns. Exceptionally
wide margins – upper margin approx. 5 cm and lower margin approx. 7.5 cm.
The handwriting was identified by Stam experts as that of the famous Sofer of
Vilkomir, R. Yekutiel HaSofer, a leading and skilled Sofer in Jerusalem in the times
of the Maharil Diskin and R. Shmuel Salant. In 1883, R. Shmuel Salant ordered a
Torah scroll from R. Yekutiel HaSofer, and they drew up a contract between them
for an exceptionally mehudar scroll, scribed to the highest standards of perfection.
The script of R. Yekutiel HaSofer of Vilkomir stands out for its beauty and
precision, and for the special nuances in the form of the letters. The form of the
letters scribed by the Sofer of Vilkomir became a model for others, and served also
as proof in halachic studies of the laws of the shapes of the letters and the Masoret
of Stam script.

ספרי תורה ומגילות אסתר
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The ink in which the scroll was written did not fade over time; the letters remained
in all their beauty, in strong black color. This is typical of the Stam products of the
Sofer of Vilkomir and of his colleague R. Netanel Sofer of Jerusalem, who both
used special ink they produced themselves.
R. Yekutiel David son of R. Eliyahu Sofer – The Sofer of Vilkomir (d. Tammuz 1901,
buried on the Mount of Olives), immigrated to Jerusalem, ca. 1880. The Sofer of
Vilkomir and his younger colleague R. Netanel Sofer Tefillinski are considered the
progenitors of the Jerusalemite Stam tradition (see Hebrew sidebar).
Height of parchment: 27-27.5 cm. Good condition. Stains and creases. Mounted on
a wooden roller. Height of roller: 37 cm.
Expert report enclosed.
Opening price: $1000

 שנות הת"ק, תימן-  מגילת אסתר על גוויל.358
 ראשית המאה, שנות הת"ק, [תימן.מגילת אסתר כתובה על גוויל
.]19-ה
. כתיבה תימנית. בעיבוד אופייני לתימן,)דיו על גוויל (בגוון אדום
. הפסקי פרשיות כשיטת הרמב"ם. שורות בעמודה20
. דהיית דיו. כתמים ובלאי. מצב כללי טוב. ס"מ23.5 :גובה הגוויל
.מצורפת חוות דעת מומחה

$400 :פתיחה

358. Esther Scroll on Gevil – Yemen, Early 19th
Century
Esther scroll on gevil. [Yemen, early 19th century].
Ink on reddish gevil, using method of tanning
widespread in Yemen. Yemenite script. 20 lines per
column. Spacing between sections according to the
Rambam.
Height of gevil: 23.5 cm. Overall good condition.
Stains and wear. Ink faded.
Expert report enclosed.
Opening price: $400
358
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חפצים

- " "מעשה ידיה של שרה ענו-  מעיל רקום לספר תורה.359
 תרל"ה,אנטוליה או הבלקן
 [אנטוליה או. נדבת שרה ענו ומעשה ידיה,מעיל רקום לספר תורה
.)1874/1875(  תרל"ה,]?הבלקן
.משי; רקמת חוטי משי; רקמת חוטי כסף וחוטי זהב סליליים
 כמצוי במעילי ספר,מעיל בגון היין מן הטיפוס הספרדי; בעל פתח בגבו
מכסּוי עליון קשיח
ְּ  המעיל מורכב.תורה שמקורם בפזורות אנטוליה והבלקן
ועגול ומיריעה התלויה על הכסוי בחבלים דקים המושחלים בלולאות
.בשוליה העליונים ובשולי הכסוי
 לאורך שוליה ועל,המעיל מעוטר ברקמת פרחים צבעוניים על היריעה
: וסביבו הקדשה,"' בתוכו הכתובת "קדש לה, בקדמתו רקום מגן דוד.הכסוי
 סביב.""מעשה ידיה של הב"מ [הבתולה מרת] שרה ענו ש'[נת] ה'תרל"ה
 ועליה גדילים כדוריים (חסרים,שולי היריעה והכסוי אמרה בגון הצהוב

359b

.ברובם) ואניצים
 גדילים.בינוני- מצב טוב. ס"מ בקירוב32.5 : קוטר. ס"מ בקירוב96 :גובה
. פגמים וקרעים קלים.חסרים

$400 :פתיחה

359. Embroidered Torah Mantle – "Made by Sarah
Anav" – Anatolia or the Balkans, 1874/1875

359c

Embroidered Torah mantle, made and donated by Sarah
Anav. [Anatolia or the Balkans?], 5635 (1874/1875).
Silk; silk embroidery; silver thread and gold purl embroidery.
Sephardic style burgundy mantle, with an opening at the
back, as common in Torah mantles from Anatolia and the
Balkans. The mantle is comprised of a rigid, circular upper
part, with the skirt hung by a fine cord threaded through
loops.
The mantle is adorned with colored floral embroidery on
the upper part, skirt and around the edges. A star of David
is embroidered on the front, surrounded by the dedication.
Yellow pom-pom and tassel fringe.
Height: approx. 96 cm. Diameter: approx. 32.5 cm. Good-fair
condition. Pom poms lacking. Minor defects and tears.
Opening price: $400
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359a

361a

360

 .360שתי טליתות משי רקומות  -איטליה,
המאה ה19-

360. Two Embroidered Silk Tallitot – Italy, 19th
Century

שתי טליתות משי מעוטרות ברקמה[ .איטליה,

Two embroidered silk tallitot. [Italy, 19th century].
Silk; silk embroidery and silverwork.
1. Striped tallit in shades of pearl and blue; corners
reinforced in silk with floral embroidery and silver
" in the center.יא"ח" initials
Approx. 230 X 103 cm. Good condition. Minor
defects. Stains.
2. Striped tallit in shades of pearl and light-blue; floral
bouquets embroidered in the four corners. Center
edge embroidered (in place of neckband) with the
initials "ML" within a floral and foliate border.
Approx. 206 X 108 cm. Minor defects and tears.
Minor stains. Tear to edge where neckband would
have been (6 cm long), with obvious repair. Area of
tear reinforced with fabric on reverse.
Provenance: The Finkelstein Family collection.

המאה ה.]?19-
משי; רקמת משי וחוטי כסף.
 .1טלית מפוספסת בגוני הפנינה והכחול; על ארבע
הכנפות ריבועי משי לחיזוק ,רקומים בדוגמת זר
פרחים ובמרכזו ,בחוט כסף ,ראשי התיבות "יא"ח".
 230 X 103ס"מ בקירוב .מצב טוב .פגמים קלים.
כתמים.
 .2טלית מפוספסת בגוני הפנינה והתכלת; על ארבע
הכנפות רקום זר פרחים .לשולי הטלית מעין עטרה
רקומה – האותיות " ,"MLמוקפות עלים ופרחים.
 206 X 108ס"מ בקירוב .פגמים וקרעים קלים .כתמים
קלים .הבד במקום העטרה קרוע (קרע באורך  6ס"מ)
ומתוקן בתפר ניכר לעין .בצדו הפנימי של הקרע
פיסת בד לחיזוק.
מקור :אוסף משפחת פינקלשטיין.

פתיחה$1000 :
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Opening price: $1000

 .361צלחת נחושת מעוטרת להבדלה  -היינריך שווד
 מינכן1924 ,צלחת נחושת קטנה להבדלה ,מעוטרת בפסוקים ובמגיני דוד,
מעשה ידי היינריך שווד .מינכן 1924[ ,בקירוב].
בשולי מרכז הצלחת חקוקה כתובת מעגלית – "מצוות ה' ברה
מאירת עינים" (תהלים יט ט) ,וכן מגן דוד המוקף בסימני הניקוד
העבריים .באמצע חקוקים האיחולים המסורתיים "גוט וואך"
[שבוע טוב] ו"גוט יאהר" [שנה טובה] .שפת הצלחת מעוטרת
במגיני דוד .הצלחת חתומה במרכזה

Munich

.)Schwed,

"HSM" (Heinrich

היינריך שווד ( ,)1880-1962יליד רייכמנסדורף ,גרמניה .בשנת
 1924הקים במינכן בית מסחר "לחפצים מלאכת-יד" ולצידו סדנה
לייצור חפצים מעין אלו .שווד המשיך ליצור צלחות מעוטרות,
שלטי פרסום וחפצים אחרים עד שנת  ,1937אז הוחרם בית העסק
בידי השלטונות הנאצים והוא עצמו עזב את גרמניה עם משפחתו
ומצא מקלט בארגנטינה.
קוטר 11 :ס"מ .מצב טוב .כיפוף .מסומנת בגבה "."11

פתיחה$300 :

361b

361. Decorative Copper Havdalah Plate –
Heinrich Schwed – Munich, 1924

362b

362a

19- המאה ה, תיטואן-  מנורת חנוכה.362
 בעלי,הדופן האחורית קבועים צמד עמודים יצוקים בדגם ספירלי

 תיטואן. בעמודים ובפסוקים,מנורת חנוכה מעוטרת במנורה

 דפנות הצד אף הן בעבודת.כותרות מסוגננות דמויות כיפת בצל

.]?19- [המאה ה,)(מרוקו

 ובה שמונה בזיכים, שורת בזיכים יצוקה. בדגם צמחי,חסר

. מכופף ויצוק; מסמרות,פליז מנוסר

 מרחפת מעל, קבועה על הדופן האחורית בעזרת זיזים,צבוטים

 במרכזה מנורת. עשויה בעבודת חסר,דופן אחורית מקושתת

. בראש הדופן האחורית קולב ובו קבועה טבעת לתלייה.אגן הנטף

שבעה קנים; על כרכוב מעל המנורה חקוק הפסוק "אל מול פני

- מצב טוב. ס"מ בקירוב7 : עומק. ס"מ24 : רוחב. ס"מ30 :גובה

, מעל המנורה פרח.)המנורה יאירו שבעת הנרות" (במדבר ח ב

. השמש חסר. שברים וכיפופים. תיקוני הלחמה רבים.בינוני

 ומשני צדיה צמד ציפורים,)שבמרכזו חור רבוע לשמש (חסר

. אוסף משפחת פינקלשטיין:מקור

 על המגיניות חקוקים שני חלקי הפסוק מספר.וצמד מגיניות

$1000 :פתיחה

 לשולי." "וברוך אתה בצאתך," "ברוך אתה בבואך:) ו,דברים (כח

Small copper Havdalah plate decorated with verses
and Stars of David, by Heinrich Schwed. Munich,
[ca. 1924].
In the center of the plate, the traditional wishes
"Gut Woch" (a good week) and "Gut Yahr" (a good
year), surrounded by the verse "The commandment
of the Lord is pure, enlightening the eyes" (psalms
19:9); and a Star of David surrounded by the Hebrew
vowel points. The rim of the plate is decorated with
Stars of David. Marked "HSM" (Heinrich Schwed,
Munich).
Heinrich Schwed (1880-1962) was born in
Reichmannsdorf, Germany. In 1924, he opened in
Munich a shop for the trade of handcrafted items,
followed by a craft workshop. Schwed continued
producing decorative plates, advertising signs
and other items until 1937, when his business was
Aryanized by the Nazis and he himself escaped
Germany with his family and found refuge in
Argentina.
Diameter: 11 cm. Good condition. Bend. Marked "11"
on base.
Opening price: $300
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362. Hanukkah Lamp – Tétouan, 19th Century
Hanukkah lamp decorated with a menorah, columns and verses. Tétouan
(Morocco), [19th century?].
Brass; pierced, bent and cast; rivets.
Arched openwork backplate, depicting a seven-branched menorah; a cornice
inscribed with the verse "the seven lamps shall cast their light toward the face of
the menorah" (Numbers 8:2) surmounts the menorah; topped in turn by a flower
with a square hole in the center for the shamash (missing), the whole arrangement
flanked by a pair of birds and shields engraved with the verse "You shall be blessed
when you come" and "You shall be blessed when you depart" (Numbers 28:6).
Backplate framed with pair of Solomonic columns surmounted with stylized onion
domes. Foliate openwork side panels. Row of eight cast oil fonts with pinched
spouts set over oil basin. Suspension loop at top of backplate.
Height: 30 cm. Width: 24 cm. Depth: approx. 7 cm. Good-fair condition. Numerous
soldering repairs. Breaks and bends. Missing shamash.
Provenance: the Finkelstein Family Collection.
Opening price: $1000

363b

363a

363. Charity Box for the Poor of Eretz Israel – The Netherlands, 1900
Charity box to benefit the poor of Eretz Israel. The Netherlands, [ca. 1900].
Small red charity box, with a lithographic label. Inscribed "Bedenkt [Milddadig]
/ uw noodlijdende / geloofsgenoten / in het / Heilige land" ["remember your
Jewish brethren in the Holy Land generously"; Hebrew inscription citing verses
concerned with remembering Jerusalem and the importance of charity. Sites in
Eretz Israel are depicted on the other three sides: the Temple site, the Cave of the
Patriarchs, Rachel's tomb, the Rambam's gravesite and another site (unidentified).
A similar box with an identical label exists in the Amsterdam Jewish Museum
collection, item no. M007645.
10.5 X 7.5 X 5.5 cm. Fair condition. Defects and many open tears to label, affecting
text and images. Stains to label. Defects and bends to box. Losses to paint.
Opening price: $500

1900 , הולנד-  קופת צדקה לעניי ארץ ישראל.363
.] בקירוב1900[ , הולנד.קופת צדקה לטובת עניי ארץ ישראל
 על קדמתה מודפסת כתובות בהולנדית. ועליה תווית בדפוס ליטוגרפי,קופת צדקה קטנה ואדומה

Bedenkt [Milddadig] / uw noodlijdende / geloofsgenoten / in het / Heilige" :ובעברית

 אם/ " ["זכרו בנדיבות את אחיכם הנדכאים בארץ הקודש"]; "עזרת עניי ארץ ישראל תובב"אland
." להניח ברכה אל ביתך/  רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד/ אשכחך ירושלם תשכח ימיני
, מערת המכפלה, מקום המקדש:על שלושת הצדדים האחרים נראים מקומות קדושים בארץ ישראל
.) קבר הרמב"ם ואתר נוסף (בלתי מזוהה,קבר רחל
.M007645 ' פריט מס,קופה דומה בעלת תווית זהה מצויה באוסף המוזיאון היהודי באמשטרדם
. תוך פגיעה בטקסט ובציורים, פגמים וקרעים חסרים רבים בתווית. מצב בינוני. ס"מ10.5 X 7.5 X 5.5
. פגמים בצבע הקופה. פגמים וכיפופים בקופה.כתמים על התווית

$500 :פתיחה
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364

 .364אוד מוצל מאש  -אבן ממצבת קבר יוסף הצדיק בשכם
שבר אבן ,שריד יחיד מהמצבה המקורית של קבר יוסף הצדיק בשכם.

כתוצאה מכמויות רבות של נפט וחומרים כימיים שנשפכו עליו .מתחם הקבר הושחת והאבנים נחרכו.

האבן שלפנינו נלקחה ממתחם קבר יוסף הצדיק בשכם ,לאחר שריפתו והריסתו בשנת  2002על ידי

במהלך חורף תשס"ג (נובמבר  2002עד פברואר  )2003המשיכו הפורעים להשחית את המקום ולנתץ

פורעים ערבים .המצבה נותצה אז לרסיסים ושרידיה פונו לאשפה .האבן שלפנינו נלקחה לפני פנוי

את המצבה ,עד אשר החריבוה לגמרי.

המקום ,והיא שריד אחרון למצבה שעמדה על קבר יוסף מאז התקופה העות'מאנית .את האבן הציל ר'

ר' נחמן (נחי) וייס ,חסיד ברסלב ואחד הפעילים המרכזיים בעניין קבר יוסף ,היה מהמבקרים הקבועים

נחמן (נחי) וייס ,חסיד ברסלב ומן הפעילים המרכזיים למען קבר יוסף ,ושמר עליה במשך שנים רבות.

במקום ותיעד במצלמתו את מאורעות אותם ימים (פרסמם לאחר מכן בספרו רחב ההיקף" :קבר יוסף –

רקע:

כך נפרצה הדרך") .באחת מה"חדירות" של אנשי ברסלב למתחם החליט וייס לקחת אבן אחת משרידי

בשנת ( 1868תרכ"ח) בנה הקונסול הבריטי היושב בדמשק ,אדוארד תומאס רוג'רס ,בנין וכיפה על

מצבת הקבר המנותצת ,שתישמר כמזכרת נצח למצבת הקבר עליה השתטחו יהודים במשך דורות.

קבר יוסף .בין השנים ( 1894-1900תרנ"ד-תר"ס) ,לכבוד חגיגות חצי יובל למלכות הסולטאן העות'מאני

כ 8-שנים לאחר שננטש ,בחנוכה תשס"ט (דצמבר  )2008נכנסה אל מתחם הקבר קבוצת פועלים

עבדול חמיד השני ,שופץ המבנה המוכר העומד על קבר יוסף ,ונוספו החדרים הסמוכים ,מתקציבים

יהודיים מטעם "ועד שוכני שומרון" לצד פועלי עיריית שכם הערביים והחלו בפינוי האשפה והפסולת

שהקצה לכך הסולטאן מרכושו הפרטי.

ממתחם הקבר והכשרתו לצביעה לשיפוץ .במהלך אותו לילה פונה קבר יוסף משברי אבנים ,גרוטאות,

במשך למעלה ממאה שנה עמדה מצבת הקבר ,כשהיא זוכה לכבוד של יהודים ,שומרונים ,נוצרים

ברזלים ושלדי מכוניות ,ומשאיות העיריה הובילו אותם למכולות האשפה המרכזיות .הדבר נעשה

ומוסלמים כאחד.

ללא פיקוח ממשלתי או ארגוני ,וללא הבחנה בין הפסולת הרבה שהיתה במקום לבין שברי המצבה.

לאחר הסכם אוסלו הפך קבר יוסף ,הממוקם במרכז מחנה הפליטים בלאטה ,למטרה למתקפות טרור.

כך למעשה ,אבדו חלקי המצבה האחרים והאבן שלפנינו היא שריד יחיד שנותר לפליטת עולמים

עם פרוץ "האינתיפאדה השנייה" יצאו אלפי ערבים תושבי העיר שכם והציתו את מתחם הקבר ,בעוד

בידיו של וייס.

כוחות הביטחון הישראליים ,שנמצאו במקום מאז שנת  ,1967עוזבים את המקום תחת אש ומוותרים

במשך כל השנים נצר וייס את האבן בכספת וחלם להתקינה ב"אמה על אמה" על הקיר בכניסה לבית,

על השליטה בקבר יוסף .זמן קצר לאחר מכן שופץ הקבר בהוראת מנהיג פת"ח יאסר ערפאת ,אך

במקום המיועד לשמש כ"זכר לחורבן"; אך בימים אלו הכריז וייס על רצונו למכור את האבן הזאת,

המקום נותר שומם במשך כשנתיים .רק באפריל  ,2002בחסות מבצע "חומת מגן" ,החלו קבוצות

ותמורתה לממן את ספרו "כמו אבן מתגלגלת – כתבים ,שירים ותחנות געגוע".

גדולות של חסידי ברסלב להסתנן לאזור בכדי לפקוד את הקבר ,ובעקבות זאת התיר צה"ל בהמשך

אבן 20 X 8 X 3.5 ,ס"מ בקירוב .על צדה נרשם" :חדירה לשכם ,אדר ב' תשס"ג עם משה ברבר ואנ"ש

לקבוצות מאורגנות להגיע למקום.

ב 6:30-בבוקר".

ביולי  ,2002תמוז תשס"ב ,הניחו מחבלים מטען חבלה בתוך חדר הקבר ,וכתוצאה מההדף נפגע

מצורף הספר :קבר יוסף – כך נפרצה הדרך ,מאת נחמן וייס ,ירושלים תשע"ח.

המבנה קשות :סדקים נוצרו בקירות ,כיפת המבנה נפערה ומצבת הקבר ניזוקה .שלושה חודשים לאחר

פתיחה$6000 :

מכן ,במהלך יום הכיפורים תשס"ג (אוקטובר  ,)2002הוצת המבנה בשנית ובער  24שעות ברציפות,

חפצים
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364. Stone from the Gravestone of Joseph's Tomb in Shechem
Piece of stone, only remnant of the original gravestone of Joseph's Tomb in
Shechem (Nablus).
The present stone was taken from the site of Joseph's Tomb in Shechem, after it
was set on fire and destroyed by Palestinian rioters. The grave's stone marker was
then completely shattered, and its fragments later disposed of. The present stone
was taken before the site was cleared out, and is the last remnant of the gravestone
which marked Joseph's Tomb since the Ottoman period. The stone was rescued by
R. Nachman (Nachi) Weiss, a Breslov Chassid and prominent activist of behalf of
Joseph's Tomb, and he guarded it for many years.
Background:
In 1868, the British consul in Damascus, Edward Thomas Rogers, built a structure
with a dome over Joseph's Tomb. The building was later renovated in 1894-1900,
and the adjacent rooms were added, with the funding of Abdul Hamid II, Sultan
of the Ottoman Empire.
For over a century, the structure over the tombstone stood, serving as a pilgrimage
site for Jews, Samaritans, Christians and Muslims alike.
After the Oslo Accords, Joseph's Tomb, which stands in the center of the Balata
refugee camp, became a target for attacks. With the outbreak of the Second Intifada,
thousands of Palestinian residents of Nablus went and set the Tomb complex
ablaze, while the Israel Defense Force fled the site under fire – abandoning Jewish
control of the site since 1967. Shortly thereafter, the site was renovated under the
orders of Yasser Arafat, but the place remained desolate for close to two years.
Only in 2002, under Operation Protective Shield, did large groups of Breslov
Chassidim begin to pay clandestine visits to the site, and the IDF later allowed
entry to organized groups.
In July 2002, terrorists placed an explosive device in the room of the tomb, and
the structure was severely damaged from the blast. Three months later, on Yom
Kippur 2002, the structure was again set alight and burnt for 24 hours straight,

due to huge amounts of kerosene and chemicals poured onto it. The site of the
Tomb was destroyed, and throughout that winter, Palestinian rioters continued
vandalizing the place, gradually breaking the stone marker until they destroyed
it completely.
R. Nachman (Nachi) Weiss, a Breslov Chassid and leading activist on behalf of
Joseph's Tomb, was one of the regular visitors to the site, and he documented these
events with his camera. On one of the Breslov infiltrations to the site, Weiss decided
to take one stone from the remnants of the shattered gravestone, which would
serve as a souvenir of the gravestone where Jews had prayed for generations.
Some 8 years after it was abandoned, on Chanukah 2008, a group of Jewish workers
alongside workers of the Palestinian council of Nablus entered the site and began
clearing out all garbage and waste in preparation for its renovation. Throughout
the night, Joseph's Tomb was cleared of waste, stones, scraps of metal and cars,
which the council trucks evacuated to the central landfill. This was done without
any governmental or organizational supervision, and without distinguishing
between the large amount of waste and the fragments of the actual stone marker.
Thus, the gravestone was discarded and this stone is actually the only remnant of
the original gravestone.
For years, Weiss guarded the stone in a safe, and dreamed of setting it in the
unfinished square cubit on the wall of his home in remembrance of the destruction
of the Temple. Yet recently, Weiss declared his intention to sell this stone, to fund
the publication of his upcoming book.
Stone: approx. 20 X 8 X 3.5 cm. Inscribed: "Incursion in Nablus, Adar II 2003, with
Moshe Berber and Breslov Chassidim, at 6:30 am".
Enclosed: Book, Kever Yosef – Kach Nifretzah HaDerech by Nachman Weiss,
Jerusalem 2018.
Opening price: $6000
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תנאי מכירה
 בית מכירות פומביות" (להלן "קדם") פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה-  "קדם.1
.פומבית
, הפריטים המוצעים למכירה, בין היתר, "הקטלוג") ובו יפורטו: "קדם" תפיק קטלוג לכל מכירה (להלן.2
 הנתונים המופיעים בקטלוג נועדו לשמש לצרכי מידע, למען הסר ספק.מספריהם ומחירי הפתיחה שלהם
 הזכויות. מקור או כל נתון אחר, תקופה, בעלים קודמים, יחוס,בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי תאור
."על התמונות המופיעות בקטלוג שמורות ל"קדם
. הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה, המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים.3
 לעריכת המכירה הפומבית, בין היתר, שיהיה אחראי מטעמה, "קדם" תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה.4
.וניהולה
. מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין בהשתתפותם.5
 לבטל מכירה של פריט כלשהו (גם אחרי,למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה
 כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או. או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,)מכירתו
. או לשנות נתונים לגבי פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג,להוציא פריט מהמכירה
 בשלטית ממוספרת, הקונה בכוח יצטייד לפני המכירה. השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת.6
. אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה,כאמור
. המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.7
 "מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י.8
, מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה.תנאים אלה
תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה
 הקונה בכוח שהצעתו. בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה,)" "הקונה הזוכה:(להלן
$180,000  עבור25%  עמלה (בתוספת מע"מ) בשיעור, בתוספת למחיר הפטיש,"נתקבלה ישלם ל"קדם
 עבור הסכום12%- שבכל פריט ו$1,000,000 - ל$180,000  עבור הסכום שבין18% ,הראשונים שבכל פריט
. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה. שבכל פריט$1,000,000 -שמעבר ל
 הסימן.9
 ולכן הוא כפוף לחוקי המס הישראליים,בפריט מציין שזהו פריט שיובא על ידי קדם מחוץ לישראל
 אזרח זר שיקנה את הפריט ויבקש, עם זאת.וחייב בתשלום מע"מ על מלוא מחיר הפטיש ועמלת הקונה
.לייצאו מחוץ לישראל באמצעות חברת השילוח העובדת עם קדם יהיה פטור ממס זה
 ש"ח11,000  יתקבלו גם תשלומים במזומן עד לסכום של. התשלום עבור הרכישות יעשה בהעברה בנקאית.10
.$25,000  בהמחאה לא סחירה ובכרטיס אשראי עד לסכום של,)(בכפוף לחוק
 או באמצעות שליח או חברת," ישירות ממשרדי "קדם, באחריות הקונה לדאוג להוצאת הפריטים שרכש.11
 לארוז ולשלוח את הפריטים, ללא אחריות מצידה, "קדם" תוכל, במקרה שהרוכש יבקש.משלוחים מטעמו
 המחיר מותנה בסוג." לתעריפי אריזה ומשלוח יש לפנות למשרדי "קדם.בתשלום מלא על חשבון הקונה
. חברת המשלוח וארץ היעד,האריזה
 יחושב לפי שער החליפין (שער יציג) של דולר, תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב.12
. הגבוה מבין שניהם, או לפי שער החליפין ביום התשלום,ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה
 לחודש בתוספת הפרשי2%  יגרור חיוב בריבית פיגורים על הסכום החייב בשיעור של, כל פיגור בתשלום.13
.הצמדה לשער הדולר ארה"ב
 בידי. מתחייב לשלם עבור הפריטים ולקחתם, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר, הרוכש פריט כל שהוא.14
מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותו ובין השאר
 לחייב את הרוכש בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית, למכור הפריט לאחר,גם לבטל מכירה
. לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו, להגיש תביעת פיצויים,והצמדה
 מבלי לגרוע מהאמור. מקוריותו ומצבו, "קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט.15
 מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע"י "קדם" ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע,לעיל
 על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני.מצטבר וניסיון מומחים מטעמה
 לקונה הזוכה נתונה הזכות, מבלי לגרוע מהאמור. טיבו וערכו של הפריט, מקורו, גודלו, את מצבו,המכירה
 היה ויוכח. יום ממועד המכירה30-להשיג בכתב בפני "קדם" בכל הנוגע למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ
 תשיב "קדם" לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד,ל"קדם" שאכן נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט
.או דרישות נוספות כלפיה/ לא יהיו לקונה כל תביעות ו, ביצעה "קדם" הלכה כאמור.החזרת הפריט לחזקתה
 הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום לא יאוחר משבוע.16
 מסירת החזקה בפריט תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא, למען הסר ספק.ממועד המכירה
.התחייבויותיו לתשלום
 לקוחות אלו. "קדם" תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או אינם מעוניינים להשתתף במכירה.17
יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע בקטלוג המכירה או באתר האינטרנט של
או על/ אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו,או מחדל בקשר לייצוג כאמור/ כל מעשה ו, למען הסר ספק.""קדם
. "טופס הצעת מחיר" יתקבל עד שלוש שעות לפני שעת המכירה.הפועלים מכוחה חבות מכל סוג
 מתבקשים לפנות מראש ובהקדם, לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון.18
.לצורך תיאום ולא יאוחר משלוש שעות לפני שעת המכירה
 לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע.19
.או למסירת הפריט בין "קדם" לבין הקונה/או הקשורים לרכישת ו/לעניינים הנובעים ו
. הנוסח העברי הוא הקובע, בכל מקרה של חילוקי דעות.20
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