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Leo (Yehuda Aryeh Leib) Rapaport was an exceptional individual. Born in Satmar, Hungary, 
in 1906, he was a product of the old world with deep Jewish roots in the past. A survivor 
of the Holocaust, he worked to recreate a lost Hasidic world – a task many did not believe 
could be done. He built successful new foundations for the continuation of Jewish religious 
life after the Holocaust: the first synagogue in Miami Beach, the first mikveh in Monsey, 
the Yeshiva of Spring Valley. His goal was to project the religious past into the future. 

His love of Judaism enabled him to assemble an impressive collection of important sefarim 
and manuscripts, many of which are included in this catalog. We hope that the successful 
buyers maintain them as a testimony to a world that was. 

As we look to the future, we are pleased to announce that all the money raised at this 
auction will be donated to Jerusalem's Shaare Zedek hospital in memory of Leo and Susan 
Rapaport. Once again, the past is meeting the needs of the future.

Martin Rapaport

ר' יהודה אריה ליב )ליאו( רפפורט היה אדם יוצא דופן. הוא נולד בסאטמר, הונגריה, בשנת 1906, והיה 
חייו  את  הקדיש  שואה,  כניצול  בעבר.  עמוק  הנטועים  יהודיים  שורשים  בעל  הישן,  העולם  תוצר של 
למשימה השאפתנית של החייאת העולם החסידי שחרב. במסגרת זו פעל לבניית מוסדות חינוך ודת 
שתרמו לחידוש חיי היהדות והמסורת לאחר השואה, בהם בית הכנסת הראשון במיאמי ביץ', המקווה 

הראשון במונסי וישיבת ספרינג ואלי בארה"ב. 

מתוך אהבתו ליהדות, הרכיב אוסף מרשים של ספרים וכתבי-יד חשובים. חלק ניכר מאוסף זה מופיע 
בקטלוג שלפניכם. תקוותנו שפריטים אלה ימשיכו לשמש עדות נאמנה לעולם שהיה. 

אנו מתכבדים להודיע כי כל ההכנסות ממכירה זו ייתרמו לבית החולים שערי צדק בירושלים לזכרם של 
ליאו וסוזן רפפורט. בכך יבוא העבר וייתן מענה לצרכי העתיד. 

מרטין רפפורט
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Manuscripts and Lettersכתבי יד ומכתבים

121. שני מכתבים בכתב-ידו וחתימתו של רבי חיים קרייזווירט – אודות רכישת כתבי יד וספרים עתיקים לאוסף רפפורט

שני מכתבים בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי חיים קרייזווירט )"קרייסווירטה"(. ]אנטוורפן, שנות התש"כ בקירוב[. יידיש.
המכתבים נשלחו אל ר' "צבי ארי ראפאפארט" ]זו כנראה טעות, והכוונה היא לר' יהודה אריה ליב רפפורט[, "מגזע משפחת בית אבי" ]ריא"ל 
רפפורט היה מצאצאי רבינו חיים כהן רפפורט, שרבי חיים קרייזווירט היה מצאצאיו והוציא לאור את ספרו[. המכתבים עוסקים בעניין רכישת 

ספרים עתיקים וכתבי יד, שנשלחו אל רבי חיים לבדיקה ע"י סוחר ספרים מלונדון. 
האחרונים  מגדולי  וחשובים  נדירים  ספרים  בה  מצא  והוא  מאנגליה,  הספרים  חבילת  את  קיבל  הוא  כי  חיים  רבי  לו  כותב  הראשון  במכתב 
והראשונים, שרובם "יקרי המציאות", לדוגמה: שו"ת אבני נזר במצב טוב, שו"ת בית יצחק, שני חלקי זית רענן שהראשון שבהם היה כבר בפולין 
יקר המציאות. הוא מזכיר גם כתבי-יד חשובים המצויים בחבילה זו, ביניהם: שני כתבי יד בקבלה; כתב-יד של החיבור קרן אורה על מסכת 
נזיר ]שלדברי רבי חיים הוא כנראה אוטוגרף של המחבר עצמו. כתב-היד המדובר מופיע בקטלוג זה, פריט 123 – ראה שם אודות הזיהוי הנ"ל[; 
כתב-יד חשוב, שלדבריו הוא של תלמיד הגר"א, ומצורפת לו הסכמה של רבי לייבלי קצנלבוגן רבה של בריסק – שקרא חרם על החסידים ]מדובר 
בכתב-יד של החיבור "צפירת תפארה" המופיע בקטלוג זה, פריט 122 – ראה שם[; כתב-יד מאמרי הצמח צדק, המצורפים למאמרים מרבי אהרן 

מסטרשעלע, גדול תלמידי בעל התניא ]כתב-היד מופיע בקטלוג זה, פריט 125[. 
רבי חיים מסכם את השווי הראוי לכל הספרים וכתבי-היד בסך 1880 דולר, ומבקש ממנו שישלח את הסכום. בסיום המכתב הראשון הוא כותב 
שהוא מצר על עגמת הנפש ואי ההבנה שנפלה בעסקה קודמת של רכישת 30 ספרים. למכתב מצורפת רשימה מפורטת של כ-120 ספרים 

נוספים. לצד חלקם הוא רושם "יקר המציאות". 
המכתב השני עוסק גם כן בעניין רכישת הספרים וכתבי-היד, ודרכי התשלום והמשלוח. רבי חיים מוסיף כי בנו דוב צבי לומד בבולטימור, 

ומבקש מריא"ל רפפורט שיזמין אותו פעם לשבת אצלו במונסי, אם הדבר אינו קשה עבורו.
ניצל  והיה מתלמידי ישיבת "חכמי לובלין". בתקופת השואה  נולד בגליציה  ועילוי מחונן.  רבי חיים קרייזווירט )תרע"ח-תשס"ב(, גאון אדיר 
בניסים מידי הכובש הגרמני וגלה לווילנא, בה התוודע לרבי חיים עוזר גרודז'נסקי והתקרב לעולמם של גדולי ליטא. נשא לאשה את בת הגאון 
הצדיק רבי אברהם גרודז'ינסקי משגיח ישיבת סלבודקה. בשנת תש"א עלה לירושלים, ובבתי מדרשותיה נודע בשם "העילוי מקראקא". משנת 
תשי"ד כיהן כרבה של הקהילה החרדית באנטוורפן )"קהילת מחזיקי הדת"(, ונודע ברחבי תבל כאחד מגאוני התורה המופלאים בדור האחרון. 

כגדולתו בתורה כך גדולתו בחסד ובעשייה עבור הזולת, התפרסם כאבי אלמנות ויתומים ועסק רבות בהכנסת כלה.
]5[ דף )הכוללים: שני מכתבים ושלושה דפים עם רשימות ספרים וכתבי יד(. נייר מכתבים רשמי של הרב קרייזווירט. 28 ס"מ בקירוב )דף 

המכתב השני חתוך בתחתיתו לאחר סיום המכתב(. מצב טוב. כתמים קלים. קמטים וסימני קיפול.

פתיחה: $100
הערכה: $200-300

The second letter also discusses the purchase of books and manuscripts, and methods of payment and shipping. R. 
Chaim adds that his son R. Dov Tzvi is studying in Baltimore, and asks R. Rapaport to invite him once for a Shabbat.
R. Chaim Kreiswirth (1918-2002) was a tremendous Torah scholar and gifted genius. Born in Galicia, he studied in 
Yeshivat Chachmei Lublin. During the Holocaust, he was miraculously saved from the Nazis and fled to Vilna, where 
he became acquainted with R. Chaim Ozer Grodzinski and drew close to the world of the Lithuanian Torah leaders. 
He married the daughter of R. Avraham Grodzinski, mashgiach of the Slabodka yeshiva. In 1941, he immigrated to 
Jerusalem, where he was known as "the Ilui from Krakow". He served as rabbi of the Orthodox Jewish community in 
Antwerp (Kehillat Machzikei Hadas) from 1954, and became known worldwide as one of the foremost Torah leaders 
of the previous generation. His tremendous Torah scholarship was equaled by his kindness and generosity, supporting 
orphans and widows and financing marriages for the poor. 
[5] leaves (including: two letters and three leaves with lists of books and manuscripts). Official stationery of R. Kreiswirth. Approx. 
28 cm (bottom of second letter cut off after end of letter). Good condition. Minor stains. Creases and folding marks.

Opening price: $100
Estimate: $200-300
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121. Two Letters Handwritten and Signed by Rabbi Chaim Kreiswirth – Regarding the Purchase of Manuscripts 
and Early Books for the Rapaport Collection

Two letters handwritten and signed by R. Chaim Kreiswirth. [Antwerp, ca. 1960s]. Yiddish.
The letters are addressed to R. "Tzvi Ari Rapaport" (presumably a mistake, should be R. Yehuda Aryeh Leib Rapaport). 
They discuss the purchase of early books and manuscripts which were sent to R. Chaim from a bookseller in London. 
In the first letter, R. Chaim writes that he received the package of books from England, and found it to contain rare 
and important books, most of which are difficult to obtain. He also mentions important manuscripts included in the 
parcel, such as two kabbalistic manuscripts; a manuscript of the book Keren Orah on Tractate Nazir (which according 
to R. Chaim was handwritten by the author himself. The manuscript appears in the present catalog, item 123 – see 
there about the identity of the writer); an important manuscript which he claims was written by a disciple of the Gaon 
of Vilna, with an approbation by R. Aryeh Leib Katzenellenbogen Rabbi of Brisk – who declared the ban on Chassidim 
(referring to the manuscript of Tzefirat Tifarah, appearing in the present catalog, item 122 – see there); a manuscript of 
the discourses of the Tzemach Tzedek, with discourses by R. Aharon of Strashelye, leading disciple of the Baal HaTanya 
(the manuscript appears in the present catalog, item 125).
R. Chaim assesses the total value of all the books and manuscripts, and asks R. Rapaport to send the money. He 
concludes the first letter by writing that he is distressed about the anguish caused by the misunderstanding with a 
previous purchase of 30 books. Enclosed with the letter is a detailed list of some 120 other books, some of which are 
marked "rare". 

121
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122. כתב-יד, ספר צפירת תפארה – טרנופול, תקפ"ח – מכתבי הסכמה מקוריים של רבי אריה ליב קצנלבויגן אב"ד בריסק ורבי 
ירוחם אלטשולר אב"ד בודקי – חיבור על הלכות תפילין שלא נדפס

כתב-יד, "צפירת תפארה", חיבור על הלכות תפילין, מאת רבי יהודא ליבוש ב"ר שמעון אייזנברג מדובנא. ]טרנופול, תקפ"ח 1828[. 
חיבור שלא נדפס. הספר דן במחלוקות הידועות במצוות תפילין: סדר הנחת הפרשיות, כשיטת רש"י או כשיטת רבינו תם; ברכה אחת או שתי 

ברכות; וחיוב תפילין בחול המועד.
ירוחם  ורבי  בריסק  אב"ד  קצנלבוגן  ליב  אריה  בדורם: רבי  ליטא  גאוני  גדולי  של  ידיהם  בחתימות  מקוריות  הסכמות  שתי  כתב-היד  בראש 

אלטשולר אב"ד בודקי. 
הסכמת רבי אריה ליב קצנלבוגן מתאריך י"ז שבט תקצ"ה )1835(, בכתיבת ידי סופר, ובחתימת ידו: "ארי' ליב מבית קצנאלפוגין חפ"ק בריסק 
יצ"ו". בהסכמתו זו הוא כותב על המחבר: "...ידיד נעים נפש היפה באנשים הרב הגדול חריף ובקי זית רענן יפה פרי תואר משכיל ונבון מוהר"ר 

ליב אייזין בערג בה"מ מ' שמעון מק"ק דובנא...".
מעניינת במיוחד היא הסכמתו הארוכה של רבי ירוחם אלטשולר, מתאריך י' אדר תקצ"ה )שני עמודים בכתב ידו וחתימתו(. בהסכמתו הוא 
משבח את המחבר ויצירתו: "כבוד הרב הגדול החריף ובקי, משנתו קב ונקי, חופש כל חדרי שכיות החמדה, לתורה ולתעודה, חכם חרשים מאוד 
נעלה, מ' יהודא ליב נ"י אייזען בערג מדובנא רבתי...". בדבריו מזכיר רבי ירוחם גם את הסכמת רא"ל קצנלבוגן: "...וכבר הסכים על ידו פאר דורינו 
כבוד הגאון החסיד המפורסם מ' ארי' ליב נ"י אב"ד בריסק דליטא להוציא הספר הנ"ל לאורה...". שני המסכימים מתייחסים בהסכמותיהם, 

למסקנותיו של המחבר שיש להניח לחומרה גם תפילין דרבנו תם ]ראה מסגרת[.
בראש כתב היד נוסח שער על נייר כחלחל: "ספר שם משמעון, והוא שם כולל לשני מחברת // ועל שם שמעון לזאת נקראו / על כי ממעי יהודה 
בנו יצאו // והוא בן יכבד אב לתת לשמו מזכרת // ועל כי המחברות הללו שונים הם בעניניהם... לזאת גם בשם מיוחד קראתי לכל אחד ואחד; 
הראשון בשם צפירת תפארה נקרא / והשני בשם חושב קרוא מקרא. והא לך המחברת היקרא המכונה צפירת תפארה". החיבור השני אינו 

לפנינו.
ההסכמות הנ"ל מופיעות אחרי השער הכללי "ש"ם משמעון", ולפני החיבור עצמו מופיע שער נוסף, אף הוא על נייר כחלחל, המיוחד לחיבור 
"צפירת תפארה". בהסכמותיהם מתייחסים הרבנים לשני חיבורים – הם משבחים תחילה את ספרו של המחבר על טהרות )אולי הוא החיבור 

"חושב קרוא מקרא" הנזכר, שאינו לפנינו(, ורק לאחר מכן כותבים אודות חיבורו על תפילין.
בטארנאפאל  כעת  המתגורר  מדובנא  אייזענבערג  שמעון  הר"ר  בלא"א  ליבוש  "יהודא  המחבר:  חותם  המעיין"(  על  )"דבר  ההקדמה  בסוף 

בגאליציא".
בגליונות כתב-היד הגהות רבות של תוכן, בכתיבה שונה במעט. בכמה מקומות הודבקה פיסת נייר על הטקסט, לעתים על עמוד שלם, ועליה 
טקסט מתוקן. ייתכן שהספר עצמו נכתב על ידי סופר מומחה, וההגהות הן של המחבר. עם זאת, ישנן הגהות בכתיבה אחרת שבוודאות אינן 
של המחבר. הגהה אחת, המוסבת על פליאת המחבר אודות הרמ"ע מפאנו בשיטת השימושא רבא, משיגה על דברי המחבר: "אבל אנוכי הצעיר 
כתבתי בתשובה אחת שהשבתי להגאון מברזאן שהנכון כדברי הרב ז"ל וצדק כל אמרי פיהו, הגהות יוסף". בנוסף להגהה זו ישנן שתי הגהות 

נוספות החתומות באותו האופן: "הגהות יוסף".
רבי אריה ליב קצנלבויגן )קצנלפויגן( אב"ד בריסק דליטא )נפטר י"ב אב תקצ"ז(, מגדולי הרבנים גאוני ליטא בדורו דור-דעה )דורו של רבי חיים 
מוולוז'ין ורבי אבלי פאסוולר מווילנא(. חתן רבי מרדכי זאב אורנשטין אב"'ד לבוב, ובנו של רבי יוסף קצנלבויגן אב"ד ור"מ בריסק )בן רבי אברהם 
קצנלבויגן אב"ד בריסק בשנים תק"כ-תקנ"ד, מצאצאי בעל ה"כנסת יחזקאל" רבי יחזקאל קצנלבוגן אב"ד אה"ו – שנולד בבריסק דליטא לרבי 
אברהם קצנלפויגן מדייני העיר(. כבר בימי נערותו, בשנת תקנ"ח, נתמנה לכהן כרבה של העיר בריסק, כממלא מקום אבותיו הגאונים שכיהנו 
ברבנות העיר בריסק דליטא כמה דורות )באותה תקופה שבריסק הייתה אחת מערי התורה המרכזיות באירופה, ורבניה היו מראשי "ועד ארבע 
ארצות"(. על מצבתו נכתב: "...אדיר התורה... הרב הגאון המפורסם, בנן של קדושים... דור אחר דור מעולם אנשי השם, האב"ד ור"מ דק"ק בריסק 
והגליל..." )עיר תהלה, וורשא 1886, עמ' 226, וראה נוסח מצבות אבותיו, שם בעמ' 223-224(. הוא כיהן ברבנות בריסק קרוב לארבעים שנה, 
ונודע בדורו כאחד מגדולי הדור, בגאונותו וצדקותו הרבה, ובתקיפותו בניהול עניני הציבור. בשנת תקפ"א חתם יחד עם רבי חיים מוולוז'ין על 
ה"חרם" לתקנת קופות ארץ ישראל, בו הם הזהירו: "כי ח"ו מלשנות מצדקה זו וכל הפושט יד ליגע במעות ארה"ק לטובת צדקה אחרת הרי 
הוא קובע נפשות עניי אה"ק ממש" )מתוך כרוז "גזרת עירין". נוסח מכתבם נדפס בדורם, ולאחר כשישים שנה נדפס בירושלים בכמה מהדורות 
בתקופת "פולמוס הקופות" בשנים תרמ"ז-תר"ן, ובשנים שלאחריהן(. בפטירתו נישאו עליו הספדים רבים )וכפי שנכתב על מצבתו: "על העדרו, 
מכל עברים נשאו עליו קינה, בנפש מרה, באין עוד משען למחסה ומעוז בעת צרה"(, אחד מהם נדפס בקונטרס "הוי אריאל" )מאת רבי חנוך 

זונדיל בעל ה"עץ יוסף", ווילנא, תקצ"ח(. מעט מזעיר מתורתו מצוטט בכמה מקורות, אך לא ידוע לנו על כתבים שלו.
רבי ירוחם אלטשולר )נפטר בערך תרי"ט( אב"ד בודקי )Boćki(, מחכמי דורו, התכתב בהלכה עם רבי יחיאל הלר בעל "עמודי אור" המתארו 
)עמודי אור, סי' יא(: "רב רחימאי הרב המאור הגדול המפורסם החריף ובקי, סיני ועוקר הרים, אושר השלמים, כליל המדעים, איש חמודות". 
בהספד שאמר עליו רבי שמואל שלמה זלמן הוא מתואר כ"מפורסם במעשיו הטובים ובחכמתו הישרה, בעל תבונה ועצה", ונראה מתוך הדברים 
כי התקבל לרב ואב"ד כבר בילדותו )יגון לב, וורשה תר"כ(. חיבר את הספרים "אורות מאופל" על נוסח התלמוד, חידושים על משניות, חידושים 
על הירושלמי ושו"ת עם חכמי דורו. החיבורים לא נדפסו בשלמותם, ומעט מהם הופיעו בבמות תורניות )עפ"י רי"ל פישמן בקובץ "אזכרה" 
לזכר הראי"ה קוק, ירושלים תרצ"ז, חלק ג, עמ' נ(. הגהות הנוסח שלו לתלמוד נדפסו בהמשכים בקובץ סיני, ונראה כי היה הראשון שהתייחס 

בשיטתיות לחילופי נוסח )ראה י"ש שפיגל, עמודים בתולדות הספר העברי: הגהות ומגיהים, רמת גן תשס"ה, עמ' 474-475(.
]3[; ]45[ דף )סה"כ כ-48 דף; דף השער של "צפירת תפארה" מודבק על גבי דף נוסף ומסתיר טקסט קודם(. 23 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם 

כתמי דיו. בלאי. קרעים וקרעים חסרים, ללא פגיעה בטקסט. דפים מנותקים. כריכה מקורית פגומה ומנותקת.

פתיחה: $2000
הערכה: $3000-5000
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התייחסות גאוני ליטא לנושא הנחת תפילין דרבינו תם

החיבור בכתב-היד שלפנינו עוסק רבות בבירור השיטות במחלוקתם הידועה של רש"י ורבינו תם בסדר הנחת הפרשיות, והמחבר 

מצדד להחמיר להניח גם תפילין העשויות כדעת רבינו תם. 

כידוע, דעת הגר"א מווילנא היתה שאין צריך להניח תפילין דרבינו תם, ואין צורך לחוש לשיטות שונות של הראשונים, שלא נפסקו 

להלכה, וכמו שסיפר תלמידו רבי חיים מוולוז'ין ששאל את רבו הגר"א: "מורי ורבי אינו מניח תפלין דרבינו תם כדי שלא לבטל אף רגע 

מתפילין, ושל רש"י עיקר. אבל אני שבלאו הכי אני מבטל כמה שעות מתפילין, מה בכך אם אניח איזה שעות ביום, ואצא חובת תפילין 

לכל הדעות". השיבו הגר"א: "כשתרצה לצאת כל הדעות תצטרך להניח כ"ד זוגות..." )כתר ראש, אות יג – וראה שם ובמהדורות אחרות 

של הנהגות הגר"ח, המשך הדברים שדנו הגר"א ותלמידו, בפירוש דברי הזוהר על כך(. 

מעניינות במיוחד הן ההסכמות לספר שלפנינו, שנכתבו ע"י שני הגאונים הליטאים, בדור הראשון שלאחר פטירת הגר"א, בהן הם 

מתייחסים לנושא בדרכים שונות. רבי אריה ליב קצנלבוגן, רבה של בריסק דליטא, אינו מבטל את דעת המחמירים להניח גם תפילין 

דרבינו תם, אך מסתייג מעט ואומר: "...אולם בפסק מקור הדין בענין הנחת תפילין... תען לשוני לזכותו במשפט הזה, בעמדו להתפלל 

ככה ינהג, בתחילה יברך על הנחת תפילין של רש"י והרשות בידו לחלצם ולהניח תיכף תפילין של ר"ת על סמך ברכת תפילין של רש"י 

ויברך ק"ש קטנה ]=הנאמרת בברכת "המקדש שמו ברבים"[, ועכ"פ מברוך שאמר עד אחר התפילה יהא הנחתו בתפילין של רש"י...".

רבי ירוחם אלטשולר מתייחס לכך באופן שונה, וכותב כי באמת מן הראוי להניח גם תפילין העשויות כדעת רבנו תם: "כי מן הראוי ונכון 

מאד שידפיס... חיבורו הנעים הנ"ל, מאחר כי רובא דרובא גם מיודעי תורה לא ישימו לב בענין הנחת תפילין לצאת י"ח שיטת ר"ת... 

לא יחושו לצאת י"ח ]ידי חובתם[... והגם כי נודע בעליל מספרי הקבלה הקדושים החיוב להניח גם תפילין אלו של ר"ת... והמה יביטו 

יתבוננו כי עוד בימי קדם בזמן הגאונים... היו נהוגים תפילין כשיטת ר"ת ז"ל, ורבינו תם ז"ל לא הגה מלבו, כי אם בא לחזק דעת קדמוני 

יעיר אזן לנבונים, ישמעו  זו, כפי אשר כבוד הרב הגדול הנ"ל בחבורו הנחמד  ַמִטין הרבה לשיטה  ז"ל, ופשטות הסוגיות  הקדמונים 

חכמים ויוסיפו לקח וישובו יודעי עדותיו החרדים לדבר ה' במצוה תדירית וחובת הגוף, לצאת ידי שניהם בהצנע לכת...".

122a122b
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122. Manuscript, Tzefirat Tifarah – Tarnopol, 1828 – Original Letters of Approbation by R. Aryeh Leib 
Katzenellenbogen Rabbi of Brisk and R. Yerucham Altschuler Rabbi of Bodki – Unpublished Composition 
on the Laws of Tefillin

Manuscript, Tzefirat Tifarah, composition on the laws of Tefillin, by R. Yehuda Leibush son of R. Shimon Eisenberg 
of Dubno. [Tarnopol, 1828].
Unpublished work. The manuscript discusses the famous disputes regarding Tefillin: the order of insertion of the 
Parashiot according to Rashi and Rabbenu Tam; reciting one or two blessings; and the obligation to lay Tefillin 
on Chol HaMoed.
The manuscript opens with two original approbations signed by prominent Lithuanian Torah leaders: R. Aryeh 
Leib Katzenellenbogen Rabbi of Brisk and R. Yerucham Altschuler Rabbi of Bodki (Boćki).
In his approbation dated 17th Shevat 1835, which is written by a scribe and bears his signature, R. Aryeh Leib 
Katzenellenbogen addresses the author with exceptional titles of honor.
Of particular note is the lengthy approbation by R. Yerucham Altschuler, dated 10th Adar 1835 (two pages 
handwritten and signed by R. Yerucham), in which he praises the author and his composition, and mentions R. 
Aryeh Leib Katzenellenbogen's approbation. Both approbations relate to the author's conclusions that Rabbenu 
Tam Tefillin should preferably be donned as well (see Hebrew sidebar).
The manuscript opens with a title page on bluish paper, stating the book title – Shem MiShimon, and indicating 
that it contains two separate works on two different topics – Tzefirah Tifarah and Choshev Kero Mikra. The 
second work is not found in the present manuscript.
The approbations are bound after the general title page. A divisional title page for Tzefirat Tifarah, also written 
on bluish paper, precedes the composition itself.
The preface is signed by the author: "Yehuda Leibush son of R. Shimon Eisenberg of Dubno, currently residing 
in Tarnopol, Galicia".
The manuscript contains many glosses relating to the contents, in a slightly different hand. In several places, 
a piece of paper was pasted over the text, and occasionally over an entire page, with the corrected text. The 
manuscript may have been written by a scribe, with only the corrections handwritten by the author. There are 
however also glosses in a different script which were certainly not written by the author. Three glosses are signed: 
"Hagahot Yosef".
R. Aryeh Leib Katzenellenbogen (Katzenellenfogen) Rabbi of Brisk (d. 12 Av 1837), leading Lithuanian Torah 
scholar in his generation (in the times of R. Chaim of Volozhin and R. Abele Posweller of Vilna). He was the 
son-in-law of R. Mordechai Ze'ev Orenstein Rabbi of Lviv, and son of R. Yosef Katzenellenbogen Rabbi and 
dean of Brisk (son of R. Avraham Katzenellenbogen Rabbi of Brisk in 1820-1894, descendant of the Knesset 
Yechezkel R. Yechezkel Katzenellenbogen Rabbi of the Three Communities, who was born in Brisk to R. Avraham 
Katzenellenfogen, a dayan in Brisk). Already in his youth, in 1898, he was appointed rabbi of Brisk, as successor 
of his prominent ancestors who served as rabbis of Brisk for several generations (in the times when Brisk was 
one of the Torah centers of Europe, and its rabbis served as leaders of the Vaad Arba Aratzot). He served as rabbi 
of Brisk for close to forty years, and was known as one of the Torah leaders of the generation, for his brilliance 
and great piety, and for his firmness in conducting communal matters. In 1821, he signed together with R. Chaim 
of Volozhin a ban protecting the Eretz Israel funds. He was extensively eulogized upon his passing; one of the 
eulogies was published in Hoy Ariel (by R. Chanoch Zundel, author of Etz Yosef, Vilna 1838). A small part of his 
Torah teachings is quoted in various sources, though we do not know of any of his writings. 
R. Yerucham Altschuler (d. ca. 1859), rabbi of Bodki and prominent Torah scholar. He exchanged halachic 
correspondence with R. Yechiel Heller author of Amudei Or who refers to him with exceptional praises (Amudei 
Or, section 11). In a eulogy by R. Shmuel Shlomo Zalman, he is praised for his good deeds, understanding and 
wise counsel, and it appears from his words that he was appointed as rabbi of the city already as a child (Yegon 
Lev, Warsaw 1860). He authored Orot MeOfel on the text of the Talmud, novellae on Mishnayot, novellae on 
the Jerusalem Talmud and responsa exchanged with the Torah leaders of his times. His works were not fully 
published; some of them appeared in Torah anthologies (R. Y.L. Fishman in Ezkerah – In the memory of R. 
Avraham Yitzchak HaKohen Kook, Jerusalem 1937, part III, p. 50). His textual corrections to the Talmud were 
published in installments in Sinai, and he seems to have been the first to methodically study the textual variations 
(see Y.Sh. Spiegel, Chapters in the History of the Jewish Book: Scholars and their Annotations, Ramat Gan 2005, 
pp. 474-475).
[3]; [45] leaves (altogether approx. 48 leaves; title page of Tzefirat Tifarah pasted on another leaf, hiding text). 23 cm. Fair 
condition. Stains, including ink stains. Wear. Tears and open tears, not affecting text. Detached leaves. Original binding, 
damaged and detached.

Opening price: $2000
Estimate: $3000-5000
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כתב-יד, קרן אורה על מסכת נזיר – כתב היד   .123
ממנו נדפס הספר בשנת תרכ"ט, עם הגהות נוספות 

שלא נדפסו

נזיר )מדף לה עד סוף  כתב-יד, ספר קרן אורה על מסכת 
קרלין.  אב"ד  מינקובסקי  יצחק  הגאון רבי  מאת  המסכת(, 

]קרלין?, ראשית שנות הת"ר בקירוב[.
שנה  כ-17   ,]1868[ תרכ"ט  בשנת  בווילנא  נדפס  זה  ספר 
מאז   .)1851 תרי"ב  חשון  )בחודש  המחבר  פטירת  לאחר 
המרכזי  והפירוש  היסוד  לספר  אורה"  "קרן  הפך  הופעתו 
מפרשיה.  שמעטים  עמוקה  מסכת  נזיר,  מסכת  ללומדי 
ראה   – שלפנינו  היד  כתב  מתוך  נעשתה  הספר  הדפסת 

להלן.
הגאון  של  בכתב-ידו  חתום  רישום   – הקדמי  הבטנה  בדף 
כתב  את  המייחס  אנטוורפן,  אב"ד  קרייזווירט  חיים  רבי 
בעהמח"ס  הנורא  הגאון  של  "הכת"י  הספר:  למחבר  היד 
חיים  לנזיר,  אורה  הקרן  של  יד  הכתב  וזהו  אורה,  קרן 
קרייסווירטה". גם במכתבו אל ר' יהודה אריה ליב רפפורט 
)אשר רכש את כתב היד( מתייחס רבי חיים אל כתב היד 
מופיע  )המכתב  המחבר  של  "ממש"  כאוטוגרף  שלפנינו 
בקטלוג זה, פריט 121(. בבדיקתנו לא מצאנו את כתב-ידו 
של המחבר היוצא ממקום אחר, אולם לעניות דעתנו, כתב-
היד אינו אוטוגרף המחבר, אלא העתקה בכתיבה מסודרת 
של סופר. השיבושים והטעויות הקלות בהעתקה אופייניים 
המעורה  מחבר  בכתיבת  מצויים  ופחות  מעתיק,  לסופר 

בתוכן הדברים.
שונות  בכתיבות  הגהות  טורים.  בשני  נכתב  כתב-היד 
מופיעות על שולי הדפים ובין השורות: 1. תיקונים והוספת 
של  ידו  בכתב  וכדומה[,  הדומות"  "טעויות  ]של  השמטות 
המעתיק, סופר כתב היד. 2. תיקוני טעויות וסימני מדפיס, 
שנעשו כנראה בעת הדפסת הספר מתוך כתב היד שלפנינו 
]בהם גם סימונים להתחלת עמוד חדש במהדורת הדפוס[. 
3. הגהות תוכן והוספות בכתיבה נוספת ]של המחבר עצמו? 
או אולי תיקון על פי כתב-יד המחבר?[, שנדפסו במהדורת 
]בכתיבה  ארוכות  למדניות  הגהות   .4 תרכ"ט.  ווילנא 
שלא  בערך[,  התר"י-תר"מ  לשנות  האופיינית  אשכנזית, 
מובהק,  חכם  תלמיד  ע"י  כנראה  נכתבו  הן  בספר.  נדפסו 

שעסק והגה בחיבור זה, מתוך כתב היד שלפנינו.
)תקמ"ח- אורה"  "קרן  בעל  מינקובסקי  יצחק  רבי  הגאון 

תרי"ב(, מגדולי גאוני דורו. נולד במינסק לאביו רבי אהרן )בנו של תלמיד הגר"א, רבי ברוך דוקטור משקלוב, שכיהן כדיין בעיר מינסק, ובסוף 
ימיו בסלוצק, בה נפטר בשנת תקס"ח(. למד שנים רבות בצוותא חדא עם אחיו הגדול רבי יעקב ברוכין בעל "משכנות יעקב" )תקמ"א-כסלו 
תר"ה(, שהיה מגדולי תלמידי רבי חיים מוולוז'ין. רבי יצחק ישב בעיר שרשוב ועסק בתורה בהצנע לכת ובעמל רב, וסירב לקבל עול רבנות. 
בשנת תק"צ בערך עבר להתגורר בעיר קרלין, בה כיהן אחיו רבי יעקב ברבנות. בעיר זאת ישב רבי יצחק בשלווה וסיים את חיבורו הגדול "קרן 
אורה". כבר בשבתו בעיר שרשוב החל לחבר את סדרת ספריו על מסכת יבמות ומסכתות הש"ס, ובעיר קרלין המשיך וסיים את חיבורו על סדר 
קדשים ועל מסכתות נדרים, נזיר וסוטה. בשנת תר"ה נפטר אחיו בעל ה"משכנות יעקב", ויהודי העיר קרלין אילצו את רבי יצחק לקבל עליו 

את עול רבנות העיר.
כל סדרת חיבוריו הוכנה לדפוס על ידו, אך הוא לא זכה להדפיסה בחייו. החיבורים נדפסו בין השנים תרי"ב-תרמ"ד. בהקדמה לספר קרן אורה 
על זבחים ומעילה, שנדפס בשנת תרי"ז, מספרים בני המחבר על קורות חיי אביהם והנהגותיו בקודש, ומפרטים את סדר יומו: השכים קודם אור 
היום ללימוד ספר הזהר וספרי חכמת האמת, וכאשר כילה סדר לימודיו הקבוע בספרי קבלה, למד משניות עד תפילת שחרית. לאחר התפילה 
אמר שיעור בגמרא לבני ישיבתו. לאחר השיעור ישב רוב היום לבדו, מעוטר בתפילין דרבנו תם, ועסק בתלמוד ובתנ"ך – "...כה נהג כל הימים, 
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ויומם ולילה לא משה תורת ה' מפיו ומלבו, ולא הסיר דעתו גם רגע מחוקי אלוה, וכל אשר העלה לבבו הטהור דבר חדוש בתורת ה', כתב הכל 
לזכרון בכתב ידו הקדושה, וכל מחשבותיו נכתבים בספר ושמורים בידינו לעולם".

בסוף ההקדמה מתואר תהליך הכנת ספריו לדפוס, שכלל העתקה בידי מעתיקים, ולאחר מכן עריכה בידי מומחים: "ועל טוב יזכר שם בעהמ"ג 
]בעל המגיה[ הרב וכו' ר' יוסף תנחום בר"ד ז"ל מאנטאקאלי', אשר יגע ועמל בשקידה נפלאה במלאכת הקודש, להסיר המכשולים והשבושים 

שנפלו מהמעתיקים את כ"י המחבר ז"ל....".
]83[ דף )רוב הדפים כתובים משני צידיהם בארבעה טורים(. 37 ס"מ. מספורי דפים שונים )כנראה חלק מהדפים נכרכו שלא במקומם(. מצב 
משתנה. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בחלק מהדפים כתמים כהים. בלאי ועקבות פטריה. בחלק מהדפים, קרעים חסרים, עם פגיעות בקצה 

הטקסט )משוקמים במילויי נייר ישנים(. כריכת בד לא-מקורית, בלויה.

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000
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123. Manuscript, Keren Orah on Tractate 
Nazir – Manuscript Used to Publish the Book 
in 1868 – Additional Unpublished Glosses

Manuscript, Keren Orah on Tractate Nazir 
(folio 35 until end of Tractate), by R. Yitzchak 
Minkowski Rabbi of Karlin. [Karlin? ca. mid-19th 
century].
This book was published in Vilna in 1868, some 17 
years after the passing of the author (Cheshvan 
1851). Since its publication, Keren Orah has 
become a classic work and the main commentary 
on Tractate Nazir, a profound tractate with few 
commentaries. The book was published based on 
the present manuscript – see below.
Note handwritten and signed by R. Chaim 
Kreiswirth Rabbi of Antwerp on the front 
endpaper, attributing the manuscript to the 
author: "Handwriting of the tremendous Torah 
scholar, author of Keren Orah, and this is the 
manuscript of Keren Orah on Nazir, Chaim 
Kreiswirth". In R. Chaim's letter to the buyer of 
this manuscript, he also describes this manuscript 
as handwritten by the author himself (the letter 
appears in this catalog, see item 121). We have 
not found a sample of the author's handwriting 
for comparison. However, the nature of the 
errors, which are typical of a copyist, seem to 
indicate that the manuscript is an orderly copying 
produced by a scribe rather than handwritten by 
the author itself. 
The manuscript was written in two columns. 
Various types of glosses, in different hands, were 
added in the margins and between the lines: 1. 
Emendations and addition of omissions, in the 
copyist's handwriting. 2. Correction of errors 
and printer's markings, presumably made while 
preparing this manuscript for print (including markings indicating the beginning of a new page in the printed version). 
3. Glosses on the contents and additions in a different hand (handwritten by the author? or perhaps corrections based 
on the author's original manuscript), incorporated in the Vilna 1868 edition. 4. Lengthy scholarly glosses (in Ashkenazic 
script, typical of ca. 1850s-1880s), which were not published in the printed book. These were presumably written by a 
prominent Torah scholar who studied the composition from the present manuscript. 
R. Yitzchak Minkowski author of Keren Orah (1788-1851), leading Torah scholar of his times. He was born in Minsk to 
R. Aharon (son of R. Baruch Doktor of Shklow, disciple of the Gaon of Vilna). He studied for many years with his older 
brother R. Yaakov Bruchin author of Mishkenot Yaakov (1781-1844), who was a prominent disciple of R. Chaim of 
Volozhin. R. Yitzchak lived in Shereshov (Šarašova), and later in Karlin, unassumingly applying himself to Torah study 
and to composing his works, all the while refusing to undertake a rabbinical position. In 1845, after the passing of his 
brother R. Yaakov, the community of Karlin obliged him to succeed his brother as rabbi of the city.
R. Yitzchak Minkowski prepared all his works for print, though he did not merit to publish them in his lifetime. His 
books were printed in 1852-1884. 
At the end of their foreword to Keren Ora on Tractates Zevachim and Me'ilah, printed in 1857, the sons of the author 
describe the process of preparing their father's books for print, which included having the manuscripts copied by 
copyists, and then carefully proofread and edited by experts.
[83] leaves (most leaves written on both sides in four columns). 37 cm. Multiple foliations (some leaves presumably bound out 
of sequence). Condition varies. Stains, including dampstains. Dark stains to some leaves. Wear and traces of mold. Open tears to 
some leaves, affecting edge of text (with old paper repairs). Non-original cloth binding, worn. 

Opening price: $1000 
Estimate: $3000-5000
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124. קונטרס שלם, עשרה דפים בכתב-ידו של החתם סופר – דרשות לשבת הגדול ולחג הפסח – פרשבורג, תקע"א

קונטרס שלם, בן עשרה דפים, בכתב-ידו של רבינו הגאון בעל "חתם סופר", דרשות בהלכה וחידושי סוגיות, שנאמרו בשבת הגדול תקע"א וביום 
טוב אחרון של פסח באותה שנה. פרשבורג, תקע"א ]1811[.

ו"ריחא מילתא"( נאמרו בדרשת שבת הגדול תקע"א, והחלק  )על סוגיות "תודוס איש רומי"  כולל שלושה חלקים. שני החלקים הראשונים 
השלישי )על דרשת חז"ל לפסוק "ופנית בבוקר והלכת לאהליך"(, נאמר בימים טובים אחרונים של פסח של אותה השנה.

בראש הקונטרס "דף שער" בו רשם החתם סופר: "דרשה לשבת הגדול תקע"א לפ"ק פה ק' פ"ב ]=קהילת פרשבורג[, פתיחה בסוגי' תודוס 
איש רומי, דרשה סוגי' דריחא מילתא, עוד ענינים בדרשת חז"ל על פסוק ופנית בבקר והלכת לאהליך, בענין תחומין בי"ט דאורי']תא[...". בדף 
א/1 כותרת: "מה שחנני הי"ת דרוש לשבת הגדול תקע"א לפ"ק פה ק"ק פ"ב...". בדף ג/1 כותרת: "בעזה"י דרשה סוגי' ריחא מילתא". בדף ז/2 

כותרת: "בעזה"י ימ"ט אחרוני']ם[ של פסח תקע"א לפ"ק פה ק' פ"ב איזה חי' בדרוש ופנית בבקר והלכת לאהליך".
החידושים שלפנינו נדפסו בספר חתם סופר על סוגיות הש"ס, חלק א', ירושלים תרנ"א )בתחילת הספר(.

הקונטרס נתון בתיקיית קרטון, עליה מופיעים רישומים של רבי זכריהו עלעפאנט )אלפנט(, המתעדים את השתלשלות הבעלות על כתב-היד 
שלפנינו: "קונטרס כי"ק ממרן חתם סופר זצוק"ל, קבלתי במתנה יום עש"ק... תש"ז לפ"ק מידידי הרבני... ר' אהרן שמחה בלומענטהאל... הק' 
זכרי' עלעפאנט, נכד זקני הרה"ג ר' משה אברהם אייזענבערגער זצ"ל שהיה תלמיד מרן ובן משק ביתו"; "י"ב אדר תשט"ו, הנה הגביר הנדיב 
וירא ד' מוה"ר יהודה ליב הכהן ראפאפארט נ"י... נתן לי בנדבת לבו... נדבה הגונה להדפסת הכתבים הקדושים של הגאון בעל שערי תורה זצ"ל... 
ולמזכרת ידידות ואהבה נתתי לו במתנה גמורה הכי"ק של מרן הח"ס זצ"ל הרצוף פה, ואני בטוח כי הקונטרס הוא עצם כי"ק בעל חתם סופר 

זצוק"ל, הק' זכריהו עלעפאנט עוסק במצות הדפסת כי"ק בעל שערי תורה זצ"ל".
]1[, ט דף )17 עמודים כתובים בכתב-יד קדשו של החת"ס + עמוד "שער" בכתב-ידו; למעלה מ-500 שורות בכת"י קדשו(. 23 ס"מ. מצב טוב-
בינוני. רוב הדפים שלמים, מלבד קרעים קלים בשוליים ובלאי. קרעים חסרים בדף א, עם פגיעה בטקסט. קרעים חסרים בדף השער ובדף נוסף ללא 
פגיעה בטקסט. דף השער ודף א מנותקים. כתמים. רצועות נייר דבק חומצי )סלוטייפ(, וכתמים כהים שהותיר דבק זה, בדף השער ובדף האחרון.

לחביבות קדושת חידושי תורתו נהגו צאצאיו ותלמידיו לשמור את כתבי יד קדשו כסגולה ליראת שמים ולישועה )ראה מסגרת(.

פתיחה: $90,000
הערכה: $120,000-150,000

כתב ידו של החתם סופר – סגולה ליראת שמים

מפורסמים דבריו של הגאון רבי מרדכי בנעט, כי עצם ההבטה בכתב ידו של החתם סופר מסוגלת ליראת שמים. סיפור 

זה מובא ע"י רבי יוסף נפתלי שטרן, בשם חמיו רבי שמואל אלכסנדרי סופר, אשר שמע אותו מאביו ה"כתב סופר". לפי 

המסופר, לעת זקנתו של מהר"ם בנעט, עמדה על שולחנו שאלה מסובכת בעניני עגונה. חברי בית דינו בניקלשבורג כתבו 

קונטרס גדול בעניין, ושלחוהו אל החתם סופר שיחווה את דעתו. כאשר הגיע הקונטרס אל החתם סופר, עיין בו מעט זמן 

לאחר מנוחת הצהרים והשיב את תשובתו באותו היום. בית הדין בניקלשבורג התפלאו על מהירות תשובתו והחלו לעיין 

בתשובה. המהר"ם בנעט לקח את המכתב מידם, ומיד לאחר שראה כי מסקנת החתם סופר להיתר, פקד על בית דינו לתת 

פסק שיתיר את נישואי העגונה. לאחר מכן, חזר המהר"ם בנעט ולקח את תשובת החתם סופר, והחל לעיין בה בשנית. 

חברי בית הדין סברו כי הוא מסתפק עדיין בעניין ההיתר, אך המהר"ם בנעט אמר להם, שימשיכו בכתיבת ההיתר, שכן 

הוא מביט בתשובה רק משום שההסתכלות בכתב ידו של החתם סופר היא סגולה ליראת שמים.

סיפור זה על המהר"ם בנעט היה רגיל לספר הגאון רבי אהרן קוטלר – שתורתו של החתם סופר היתה חביבה עליו במיוחד.

מסאטמר:  האדמו"ר  בשם  בשינויים  הסיפור  מובא  ר-רא(  עמ'  שמיני,  פרשת  קמא,  )מהדורא  בהם"  שיש  "חיים  בספר 

באחת הפעמים הביא אחד מחסידי סאטמר מתנה לרבו, מכתב כתוב בכתב-ידו של מרן החתם סופר ז"ל. בתחילה, סירב 

הרבי לקבלו ממנו באמרו שמכתב מהחתם סופר בודאי נמכר בדמים יקרים ושוה כסף רב. אילו היית מביא לי את שוויו 

של המכתב, טען האדמו"ר, בודאי לא הייתי לוקח זאת ממך, ועל כן אין רצוני לקבל ממך גם את כתב-היד ששוה הון 

תועפות. לאחר שהחסיד הפציר מאוד ברבו, ניאות הרבי מסאטמר לקבל ממנו את המכתב. מכתבו של החתם סופר הסב 

לאדמו"ר הנאה יתירה והוא קרא בו כמה פעמים. באותו מעמד סיפר הרבי את הסיפור על המהר"ם בנעט, שאמר בעת 

אחזו בתשובת החתם סופר, כי על אף שירד לעומק דבריו תכף ומיד בפעם הראשונה, אך "אני חוזר וקורא את הדברים 

מפני שהקריאה בכתב ידו של החתם סופר מסוגלת ליראת שמים".

סיפור מעניין מסופר על הגרא"מ שך ראש ישיבת פוניבז', שהגיע לניחום אבלים בבית אחד הרבנים החשובים בבני ברק. רב 

זה היה מצאצאי החתם סופר וכאשר סיפרו לו הבנים כי בידם דף בכתב ידו של מרן החתם סופר, ביקש לראותו. כשהביאו 

לו את הדף, ביקש הרב שך להוציאו מן הניילונית, באומרו שעצם הנגיעה בכתב יד קדשו של החתם סופר מביאה ליראת 

שמים.

כתבי ידו של החתם סופר מקובלים גם כסגולה ל"שמירה" ולישועות שונות. מסופר כי כאשר היה הגאון רבי שמעון סופר 

אב"ד קראקא יוצא לדרך, היה נוטל עמו כסגולה ל"שמירה" כרכים מכתבי היד של אביו החתם סופר. עד ימינו אלה, תולים 

אנשים רבים את נס הצלתם מן השואה בכתבי ידו הקדושים של החתם סופר, שלקחו בידם בעת נדודיהם, ובזכותם ניצלו 

מן ההרג והמלחמות. גם הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א מבני ברק מביא תמיד בדרשותיו, כי החזקת כתבי החתם 

סופר בבית היא סגולה גדולה לרפואה ולישועות. 
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The Handwriting of the Chatam Sofer – Segulah for Yirat Shamayim

R. Mordechai Banet reputedly stated that just seeing the handwriting of the Chatam Sofer is a segulah for Yirat Shamayim 

(fear of Heaven). R. Yosef Naftali Stern cited the following story in the name of his father-in-law R. Shmuel Alexandri Sofer, 

who heard it from his father the Ktav Sofer:

As an elderly man, the Maharam Banet dealt with a complex halachic issue concerning an agunah. The members of the 

Nikolsburg Beit Din wrote a long pamphlet on the matter and sent it to the Chatam Sofer, requesting his opinion. Upon 

receiving the pamphlet, the Chatam Sofer studied it for a short while and responded that same day. The Nikolsburg Beit Din 

was amazed at the speed of his response and began to peruse his answer. Maharam Banet took the letter from them, and 

upon seeing the Chatam Sofer's conclusion permitting the agunah to remarry, immediately instructed the Beit Din to issue 

the ruling permitting her remarriage, and resumed studying the Chatam Sofer's responsum. The members of the Beit Din 

thought that R. Banet had lingering doubts about the ruling, however, the Maharam Banet told them to continue with the 

proceedings to release the agunah and explained that he was looking at the responsum because just seeing the handwriting 

of the Chatam Sofer is a segulah for Yirat Shamayim.

Rabbi Aharon Kotler, who particularly cherished the teachings of the Chatam Sofer, often repeated this story.

This story is cited with minor variations in the name of the Satmar Rebbe, in Chaim Sheyesh Bahem (Mahadura Kama, 

Parshat Shemini, pp. 200-201): A Satmar Chassid presented his rebbe with a gift of a handwritten letter by the Chatam 

Sofer. At first, the Rebbe refused to accept the gift due to its great monetary value. He said that had the Chassid given the 

Rebbe its worth in money, the Rebbe would never have accepted the gift, and therefore refused the valuable manuscript. 

However, after the Chassid persisted, the Satmar Rebbe finally agreed to accept the letter. The letter by the Chatam Sofer 

gave him excessive pleasure and he read it over and over. On that occasion, the Rebbe recounted the story about the 

Maharam Banet, who while holding a handwritten responsum of the Chatam Sofer stated that although he understood its 

content immediately upon the first reading, "I read the words repeatedly because reading the handwriting of the 

Chatam Sofer is a segulah for Yirat Shamayim".

Rav Shach, dean of the Ponovezh Yeshiva, paid a consolation visit to an important rabbi in Bnei Brak who was a descendent 

of the Chatam Sofer. The rabbi's sons told Rav Shach that they possess an autograph leaf of the Chatam Sofer and he asked 

to see it, requesting that it be removed from its protective cover since actually touching the handwriting of the Chatam 

Sofer leads to fear of Heaven.

The manuscripts of the Chatam Sofer are also regarded as a segulah for protection and for deliverance from various 

difficulties. Upon traveling, R. Shimon Sofer, Rabbi of Krakow, would take manuscripts written by his father, the Chatam 

Sofer, as a segulah for protection. Many Holocaust survivors attribute the miracle of their survival to the holy writings of 

the Chatam Sofer which they carried with them. R. Yitzchak Zilberstein of Bnei Brak often mentions in his sermons that 

possessing writings of the Chatam Sofer is a segulah for healing and deliverance.
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125. כתב-יד )"ביכל" חב"די( – מאמרי האדמו"ר ה"צמח צדק" ועוד – שלהי שנות הת"ק

כתב-יד )"ביכל" חב"די(, קונטרסים בכתיבות שונות, מאמרי האדמו"ר ה"צמח צדק", האדמו"ר הזקן ורבי אהרן מסטרשלה. ]שלהי שנות הת"ק 
בקירוב[.

מכיל ברובו העתקות מאמרי האדמו"ר ה"צמח צדק", שהועתקו כפי הנראה בחייו; ומיעוטו העתקות מאמרי האדמו"ר הזקן )ראה לדוגמה 
דף תמד/1: "זאת נמצא בכי"ק רש"ז..."(, והעתקת מאמרי האדמו"ר רבי אהרן מסטרשלה )ראה לדוגמה דף תח/2: "כ"י זה הוא מתורת מו"ר 

הררא"ה ]מורינו ורבינו הרב רבי אהרן הלוי[ ונדפס מחדש בס' בית הלוי" ]כוונתו לספר עבודת הלוי תחילת פרשת חיי שרה[(.
]110[ דף )ממוספרים: שנח-תסז(. 24 ס"מ בקירוב )מספר דפים קטנים יותר(. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרעים במספר דפים, עם פגיעה 

בטקסט. שיקומים בהדבקה בשוליים הפנימיים. סימני עש במספר דפים, עם פגיעה בטקסט. כריכה ישנה.

פתיחה: $1000
הערכה: $2000-3000

125. Manuscript (Chabad "Bichel") – Discourses of the Tzemach Tzedek and More – 19th Century

Manuscript (Chabad "bichel"), copyings by several writers, discourses of the Tzemach Tzedek, the Baal HaTanya and 
Rebbe Aharon of Starosel'ye. [First half of 19th century]. 
The manuscript contains mostly copyings of discourses of the Tzemach Tzedek, presumably copied during his lifetime; 
a few copyings of discourses of the Baal HaTanya and copyings of discourses of Rebbe Aharon of Starosel'ye.
[110] leaves (foliated: 358-467). Approx. 24 cm (several smaller leaves). Good-fair condition. Stains and wear. Tears to several 
leaves, affecting text. Inner margins repaired. Worming to several leaves, affecting text. Old binding. 

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000

124. Complete Booklet, Ten Leaves Handwritten by the Chatam Sofer – Sermons for Shabbat HaGadol and 
Pesach – Pressburg, 1811

Complete ten-leaf booklet handwritten by the Chatam Sofer, halachic and Talmudic sermons delivered on Shabbat 
HaGadol and the final day of Pesach 1811. Pressburg (Bratislava), 1811.
Comprises three parts. The first two parts (on the topics of Theodosius of Rome and the transfer of aroma in kashrut) 
were said on Shabbat HaGadol 1811, and the third part (on the topic of Techumin), was said on the final days of Pesach 
that year.
The booklet begins with a title page handwritten by the Chatam Sofer: "Sermon for Shabbat HaGadol 1811, here in 
Pressburg…". Headings on pp. 1a, 3a and 7b.
The present novellae were printed in the book Chatam Sofer on Talmudic topics, part I, Jerusalem 1891 (at the beginning 
of the book).
The manuscript is placed in a cardboard folder, with inscriptions by R. Zecharyahu Elefant documenting the provenance 
of the present manuscript: "Booklet handwritten by the Chatam Sofer, I received as a gift of Erev Shabbat… 1947, 
from my friend… R. Aharon Simcha Blumenthal… Zechariah Elefant, grandson of R. Moshe Avraham Eisenberger, 
who was a disciple of the Chatam Sofer and his close attendant"; "12th Adar 1955, the wealthy donor… R. Yehuda 
Leib HaKohen Rapaport… gave me a generous donation for the publication of the writings of the Shaarei Torah… 
and as a remembrance of friendship and love, I gave him as a gift the enclosed manuscript of the Chatam Sofer, and 
I am convinced that the booklet was handwritten by the Chatam Sofer, Zecharyahu Elefant, who is occupied with the 
publication of the writings of the Shaarei Torah".
[1], 9 leaves (17 pages handwritten by the Chatam Sofer + a title page in his handwriting; over 500 autograph lines). 23 cm. Good-
fair condition. Most leaves complete, apart from minor marginal tears and wear. Open tears to leaf 1, affecting text. Open tears 
to title page and another leaf, not affecting text. Title page and leaf 1 detached. Stains. Strips of sellotape and dark tape stains to 
title page and final leaf.
Out of love and reverence for his teachings, descendants and disciples of the Chatam Sofer customarily preserve his 
manuscripts, as a segulah for Yirat Shamayim and salvation (see sidebar).

Opening price: $90,000
Estimate: $120,000-150,000
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126. דרשה בכתב-ידו של הגאון משאמלוי רבי שלמה זלמן אהרנרייך – אב תרצ"ח

ואתחנן.  לפרשת  דרשה  אב"ד שאמלוי,  אהרנרייך  זלמן  הגאון רבי שלמה  של  בכתב-ידו  כתובים(  עמודים  )שני  כפול  דף 
]שאמלוי?, אב[ תרצ"ח ]אוגוסט 1938[.

הדרשה מסתיימת בדברי ברכה: "...וזה ואתם הדבקים בהוי', כלומר גם במצוות מעשיות – חיים כולכם היום, כן יה"ר או"א 
]יהי רצון אמן ואמן[". בשולי הדרשה מפנה הרב משאמלוי לדברים שכתב בספרו "טיול בפרדס".

בגב הדף נרשם מכתב בכתב-יד וחתימת רבי מרדכי זאב אהרנרייך ]מניו יורק, ארה"ב[ אל הנדיב ר' יהודה אריה ליב רפפורט: 
"...הנני למלאות מבוקשתו לשלוח כת"י מאא"ז הגה"ק מרן שלמה זלמן עהרענרייך זצ"ל האבדק"ק שאמלויא, מאת נכדו 

הק' מ.ז. עהרענרייך". 
דרשה זו נדפסה בספר אבן שלמה על התורה שנדפס בשנת תשל"ד. 

הגאון הקדוש רבי שלמה זלמן ארנרייך הי"ד אב"ד טשאבה ושאמלוי )תרכ"ג-תש"ד(, נכד רבי אברהם יהודה שוורץ בעל 
ה"קול אריה" אב"ד מאד. גאון מקובל וחסיד, מגדולי הפוסקים ומגדולי הרבנים האורתודוקסיים בהונגריה. תלמיד מובהק 
של האדמו"ר בעל "קדושת יו"ט" מסיגט, ומידידיו וממעריציו של בנו האדמו"ר רבי יואל מסאטמר. נערץ בגדלותו בתורה 
וביראה ע"י רבני ואדמו"רי דורו. רבי שלום אליעזר מרצפרט אמר עליו שאין בדור הזה משיב בהלכה כהרב משאמלוי. הגה"ק 
רבי אברהם יהושע פריינד מנאסויד, שהנהיג אלפי חסידים, היה עומד לפניו בהכנעה רבה, וה"דרכי תשובה" הגדירו כ"שאגת 

אריה השני". מספריו: שו"ת לחם שלמה, טיול בפרדס, רחמי האב ועוד. 
דף כפול )שני עמודים כתובים(. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי וקרעים קלים בשולי הדף. 

מצורף דף נוסף עם מכתב נכד המחבר רבי מרדכי זאב אהרנרייך )שכפול של כתב-ידו וחתימתו, עם הוספת שורה בכתב-
ידו(, משנת תשכ"ד, הפונה לר' יהודה אריה ליב רפפורט בבקשת עזרה והשתתפות בהוצאות הדפסת כתבי היד של סבו 

הגדול. בתוך הדברים הוא כותב: "וגם רצפתי כתב-יד אא"ז הגה"ק המחבר זצ"ל".

פתיחה: $500
הערכה: $800-1200

126. Homily Handwritten by Rabbi Shlomo Zalman Ehrenreich of Shamloy – Av 1938

Double leaf (two written pages) handwritten by R. Shlomo Zalman Ehrenreich Rabbi of Shamloy 
(Şimleu Silvaniei), homily for Parashat Vaetchanan. [Shamloy?, Av] 1938.
The homily concludes with blessings for the fulfillment of the verse "all of you are alive this day". At 
the foot of the homily, R. Ehrenreich refers to teachings found in his book Tiyul BaPardes.
On verso, letter handwritten and signed by R. Mordechai Ze'ev Ehrenreich (of New York), addressed 
to the philanthropist R. Yehuda Aryeh Leib Rapaport: "…I am hereby fulfilling his request for a 
manuscript of my grandfather R. Shlomo Zalman Ehrenreich rabbi of Shamloy, from his grandson M.Z. 
Ehrenreich".
The present homily was printed in Even Shleimah on the Torah (1974).
R. Shlomo Zalman Ehrenreich Rabbi of Tshaba (Hejőcsaba) and Shamloy (1863-1944), grandson of R. 
Avraham Yehuda Schwartz author of Kol Arieh, rabbi of Mád. A tremendous Torah scholar, kabbalist 
and Chassid, he was one of the leading halachic authorities and Orthodox rabbis in Hungary. He was 
a close disciple of the Kedushat Yom Tov of Sighet, and a colleague and admirer of the latter's son 
Rebbe Yoel of Satmar. He was held in high esteem by the rabbis and rebbes of his generation for his 
outstanding Torah knowledge and fear of G-d. R. Shalom Eliezer of Ratzfert proclaimed that he was 
unparalleled in his times as a halachic authority. R. Avraham Yehoshua Freund of Năsăud, himself a 
leader to thousands of Chassidim, would humble himself before him and the Darchei Teshuvah termed 
him a second Shaagat Aryeh. He authored: Responsa Lechem Shlomo, Tiyul BaPardes, Rachamei Av, 
and more.
[1] double leaf (two written pages). 21 cm. Good-fair condition. Stains. Marginal wear and minor tears.
An additional leaf is enclosed – a photocopy of a letter from 1964 handwritten and signed by the author's 
grandson, R. Mordechai Ze'ev Ehrenreich (with the addition of one handwritten line), appealing to R. 
Leib Rapaport to help fund the publication of his grandfather's writings. He writes there that he has 
enclosed a manuscript of his grandfather the author.

Opening price: $500
Estimate: $800-1200

22  |  מאי 2022  
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127. מכתב בחתימת ידו של האדמו"ר רבי אהרן רוקח מבעלז – עם ברכות "בריאות הגוף", "הצלחה בכל ענינים" ו"פרנסה בניקל"

מכתב בחתימת ידו של האדמו"ר הקדוש רבי אהרן רוקח מבעלז. ]ארץ ישראל, שנות התש"י בקירוב[. 
נשלח אל הנדיב ר' יהודה אריה ליב רפפורט, עם ברכות ודברי תודה על נדבתו להקמת בנין הישיבה בירושלים. המכתב בכתיבת ידי סופר, ובסופו 

."Grand Rabbi A. Rokach from Belz – חתימת יד קדשו: "הק' אהרן מבעלזא", עם חותמתו: "הרב אהרן רוקח מבעלזא
האדמו"ר משבח את נדיבות לבו: "כי השגתי ידיעה מהעסקן... אשר כמ"ה הבטיח אותו, ליתן סכום הגון ולקנות חדר בבנין ישיבתינו הקדושה 
בעיה"ק ירושלים...". האדמו"ר מברך אותו: "ובזכות זה אברך אותו לבריאות הגוף, גם כל בני ביתו, ולהצלחה בכל ענינים, ולפרנסה בניקל, ושיכול 
]ושיוכל[ לעשות מצוות ומעשים טובים כרצונו, ולהתברך בכל משאלות לבו לטובה, ולנחת וכל טוב. וגם הנני מבקש מכמ"ר... להשתדל אצל 

מכיריו ולסייע להעסקן... ולמצוה גדולה יחשב לו – הק' אהרן מבעלזא"
האדמו"ר הקדוש רבי אהרן רוקח מבעלז )תר"מ-תשי"ז(, איש מופת נערץ, שנודע בהנהגתו בקודש, עד שכונה בפי העם "אהרן ְקדֹוש השם". מגדולי 
האדמו"רים מנהיגי היהדות באירופה לפני השואה, וממקימי עולם החסידות בדור שלאחר השואה. בנו של האדמו"ר רבי יששכר דוב )המהרי"ד( 
מבעלז ונכדו של האדמו"ר רבי יהושע מבעלז. מילדותו נודע בקדושתו הרבה ועמלו בתורה ובחסידות, מתוך פרישות מופלגת ובמיעוט אכילה 

ושינה. נודע כאיש מופת הצופה ברוח הקודש, ומעודד בברכותיו את רבבות אלפי ישראל, אשר נהרו לביתו בבקשת ברכות, עצות וישועות.
בשנת תרפ"ז הוכתר כאדמו"ר לחסידות בעלז, ונעשה מנהיג לאלפי חסידים, ולאחד מגדולי המנהיגים של היהדות החרדית במזרח אירופה. 
בשנות השואה נרדף ע"י הנאצים בשל היותו אחד ממנהיגי היהדות העולמית. חסידיו העלימוהו והבריחוהו, כשהוא נס על נפשו ונמלט מגטו 
לגטו, עד שבנסי ניסים הוברח לבודפשט שבהונגריה, שם שהה תקופה קצרה. משדרשו הנאצים את הסגרתו, הוברח לארץ ישראל במסע נדודים 
מפרך, דרך רומניה, בולגריה, יון, טורקיה וסוריה. הגיע לארץ ישראל, אך בניו ונכדיו אשר נשארו בגיא ההריגה נרצחו ע"י הנאצים, הי"ד. במהלך 
בריחתו נתלווה אליו אחיו הצעיר הגאון הקדוש רבי מרדכי רוקח הרב מבילגוריי )אשר איבד אף הוא את כל בני משפחתו בשואה, הי"ד, ונותר 
ממנו לפליטה בנו האדמו"ר מבעלז רבי יששכר דוב שליט"א, אשר נולד לו מזיווגו השני בארץ ישראל(. עם בואו לארץ ישראל קבע האדמו"ר רבי 
אהרן רוקח את מושבו בתל אביב, שם פעל לעודד את פליטי החרב, והקים יחד עם אחיו הרב מבילגוריי את מוסדות חסידות בעלז בארץ ישראל 

ובחו"ל – בתל אביב, ירושלים, בני ברק ומקומות אחרים. 
]1[ דף. 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. דיו דהויה )בגוף המכתב ובחתימת האדמו"ר(. סימני קיפול. קרעים בסימני הקיפול ובשוליים, ללא 

פגיעה בטקסט. 
מכתבים בחתימת ידו של רבי אהרן מבעלז נדירים מאד, ובפרט מכתבים משנותיו האחרונות לאחר שעלה לארץ ישראל.

פתיחה: $5000
הערכה: $10,000-20,000

127. Letter Signed by Rebbe Aharon Rokeach of Belz – With Blessings for "Good Health", "Success in All 
Matters" and "Easy Livelihood"

Letter signed by Rebbe Aharon Rokeach of Belz. [Eretz Israel, ca. 1950s].
Addressed to the philanthropist R. Yehuda Aryeh Leib Rapaport, with blessings and thanks for his donation towards 
the yeshiva building in Jerusalem. The letter is written by a scribe, and concludes with the rebbe's signature: "Aharon 
of Belz", and stamp: "Grand Rabbi A. Rokach from Belz".
The rebbe praises his generosity: "I was informed… that his honor pledged to give a considerable sum of money and to 
buy a room in our yeshiva building in Jerusalem…", and blesses him: "In this merit I bless him with good health for him 
and his family, success in all areas, and easy livelihood. May he be able to perform mitzvot and good deeds… and be 
blessed with the fulfillment of all his heart's desires for the good, with satisfaction and all goodness. I also request… 
that he try to solicit donations from his acquaintances and assist the activist… it will be considered a great mitzvah 
for him – Aharon of Belz".
Rebbe Aharon Rokeach of Belz (1880-1957) was renowned as a miracle worker and a holy man, earning the epithet 
"Aharon, G-d's holy one". A foremost Rebbe and leader of European Jewry before the Holocaust, he also rebuilt Torah 
and Chassidut after the war. He was the son of Rebbe Yissachar Dov of Belz (the Maharid) and grandson of Rebbe 
Yehoshua of Belz. From a young age, he was known for his great holiness and toil in Torah and Chassidut, together 
with his outstanding asceticism. He earned the reputation of an advocate of the Jewish people and a wonder-worker 
benefiting from Divine Inspiration, and thousands flocked his court to seek his blessings, advice and salvation. He was 
appointed rebbe of the Belz Chassidut in 1927 and became one of the foremost leaders of Eastern European Jewry. As 
such, he was especially targeted by the Nazis during the Holocaust. His followers smuggled him from ghetto to ghetto, 
until he miraculously managed to escape to Budapest, Hungary, where he remained for a short period, until the Nazis 
demanded his extradition. From there he made his way to Eretz Israel on a difficult journey that spanned Romania, 
Bulgaria, Greece, Turkey and Syria. His wife, children, grandchildren and entire extended family were killed by the Nazis, 
and he arrived in Eretz Israel accompanied only by his brother, R. Mordechai of Biłgoraj (who also lost his entire family, 
his only remnant being his son, R. Yissachar Dov, current Belzer Rebbe, born of his second marriage in Eretz Israel). 
Rebbe Aharon of Belz settled in Tel Aviv. Together with his brother R. Mordechai of Biłgoraj, he re-established the Belz 
Chassidut institutions in Eretz Israel and around the world – in Tel-Aviv, Jerusalem, Bnei Brak and other places.
[1] leaf. 22 cm. Fair-good condition. Stains. Ink faded (in body of letter and signature). Folding marks. Tears to folds and margins, 
not affecting text.
Letters signed by Rebbe Aharon of Belz are extremely rare, particularly from his final years after he immigrated to 
Eretz Israel.

Opening price: $5000
Estimate: $10,000-20,000
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128. מברק מאת האדמו"ר רבי אהרן רוקח מבעלזא

מברק מאת האדמו"ר רבי אהרן רוקח מבעלזא, אל הנדיב ר' יהודה אריה ליב רפפורט. נשלח מתל אביב, התקבל בניו יורק, 
באפריל 1954 ]תשי"ד[.

עברית באותיות לטיניות. על החתום "Rabbi Aron Rokach MiBelz". האדמו"ר מבקש לתמוך בהקמת בניין הישיבה, 
ומברכו "ובזכות זה יבורך בבריאות הגוף ובהצלחה גדולה וזכותו יהיה גדול". 

21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני קיפול. קרע חסר בפינה הימנית-תחתונה. רישומים וחותמות.

פתיחה: $200
הערכה: $300-500

128. Telegram from Rebbe Aharon Rokeach of Belz

Telegram from Rebbe Aharon Rokeach of Belz, to the philanthropist R. Yehuda Aryeh Leib Rapaport. 
Sent from Tel Aviv, received in New York, April 1954.
Romanized Hebrew. Signed: "Rabbi Aron Rokach MiBelz". The rebbe requests funding for the yeshiva 
building, and blesses him: "In this merit he will be blessed with good health, great success, and his 
merit will be great".
21 cm. Good-fair condition. Stains. Folding marks. Open tear to lower-left corner. Inscriptions and stamps.

Opening price: $200
Estimate: $300-500
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129. מכתב האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר – חנוכה תשכ"ב

מכתב בחתימת האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים אב"ד סאטמר. ]ארה"ב?[, חנוכה תשכ"ב ]1961[.
מכתב מודפס במכונת כתיבה, עם חתימת ידו של האדמו"ר. 

דברי תודה וברכות לנדיב ר' יהודה אריה ליב רפפורט, על תרומת בנין "בית רפפורט" עבור מוסדות סאטמר בשכונת קטמון בירושלים. 
האדמו"ר הקדוש רבי יואל טייטלבוים )תרמ"ז-תשל"ט(, מגדולי דורו, נשיא העדה החרדית וממנהיגי היהדות החרדית באמריקה, מעמודי התווך 
של היהדות החסידית בדור שלאחר השואה. נולד בעיר סיגט, בנו של האדמו"ר בעל ה"קדושת יו"ט" ונכדו של האדמו"ר בעל "ייטב לב", שכיהנו 
כרבני סיגט והיו ממנהיגי החסידות באזור מרמרוש. נודע מנעוריו בחריפותו ובגאונותו, בקדושתו ובטהרתו הנפלאה. לאחר חתונתו עם בת 
האדמו"ר רא"ח הורביץ הרב מפלאנטש, התיישב בסאטמר והרביץ תורה וחסידות לקבוצה נבחרת של תלמידים וחסידים. כיהן ברבנות בערים 
ניהל ישיבה גדולה ועדת חסידים גדולה. עמד בראש היהדות  אורשיווא, קָראלי )משנת תרפ"ה(, וסאטמר )משנת תרצ"ד(. בכל ערי רבנותו 
האורתודוקסית הנאמנה והבלתי מתפשרת באזור מרמרוש. בשנות השואה ניצל ב"רכבת ההצלה" הידועה של ד"ר קסטנר, והגיע דרך ברגן 
בלזן וארץ ישראל לארצות הברית, בה כונן את העדה החסידית הגדולה בעולם – חסידות סאטמר שהיא עד היום העדה הדומיננטית ביהדות 
האורתודוקסית בארה"ב. כיהן כנשיא ה"עדה החרדית" בירושלים. עמד בראש המתנגדים לציונות ומדינת ישראל, והנהיג כמה מהמאבקים 
על צביון עם ישראל וקדושת ישראל, מתוך קנאות וחרדה לכבוד התורה ועתיד היהדות הנאמנה. נודע כאיש חסד מופלג. דלתו היתה פתוחה 
לעניים ואזנו קשובה לכל נזקק מכל שדרות עם ישראל. היה גאון מופלג בתורה, השיב תשובות רבות בהלכה, ומחיבוריו יצאו לאור עשרות 

ספרים: "ויואל משה", שו"ת "דברי יואל", ספרי "דברי יואל" על התורה, ועוד.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. כ-21 ס"מ. מצב בינוני. קרעים חסרים גדולים בשולי הדף, מכל צדיו, עם פגיעות קלות בטקסט. 

פתיחה: $1500
הערכה: $2000-4000
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129. Letter from Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar – Chanukah 1961

Letter signed by Rebbe Yoel Teitelbaum Rabbi of Satmar. [United States?], Chanukah 1961. 
Typewritten letter, with the rebbe's signature.
Acknowledgment and blessings to the philanthropist R. Yehuda Aryeh Leib Rapaport, for his donation of the Beit 
Rapaport building for Satmar institutions in the Katamon neighborhood, Jerusalem.
Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar (1887-1979), a leader of his generation, president of the Eida HaChareidit and leader 
of American Orthodox Jewry, one of the founding pillars of Chassidic Jewry after the Holocaust. Born in Sighet, he was 
the son of Rebbe Chananya Yom Tov Lipa, the Kedushat Yom Tov, and grandson of Rebbe Yekutiel Yehuda, the Yitav 
Lev, 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, for his perspicacity and intellectual capacities, as 
well as for his holiness and outstanding purity. After his marriage to the daughter of Rebbe Avraham Chaim Horowitz 
of Polaniec, he settled in Satmar and taught Torah and Chassidut to an elite group of disciples and followers. He served 
as rabbi of Irshava, Karoly (Carei; from 1925), and Satmar (Satu Mare; from 1934), managing in each of these places a 
large yeshiva and Chassidic court. He stood at the helm of faithful, uncompromising Orthodox Jewry in the Maramureș 
region. During the Holocaust, he was rescued through the famous Kastner Train, and after a journey through Bergen-
Belsen, Switzerland and Eretz Israel, he reached the United States, where he established the largest Chassidic group in 
the world – Satmar Chassidut, until today the dominant faction in American Orthodox Jewry. He served as president 
of the Eida HaChareidit in Jerusalem. A leading opponent of Zionism and of the founding of the State of Israel, he 
zealously led crucial battles for the preservation of the unique character of the Jewish people and its holiness, fearful 
for the honor of the Torah and the future of faithful Jewry. He was renowned as an exceptionally charitable person; his 
door was open to the poor and his ear attentive to the needy from every stream of the Jewish people. An outstanding 
Torah scholar, he responded to many halachic queries, and his writings were published in dozens of books: VaYoel 
Moshe, Responsa Divrei Yoel, Divrei Yoel on the Torah and more.
[1] leaf, official stationery. Approx. 21 cm. Fair condition. Large marginal open tears on all edges of leaf, slightly affecting text.

Opening price: $1500
Estimate: $2000-4000

130. שני מכתבים מהאדמו"ר מסאסוב רבי חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים

שני מכתבים בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים, שנשלחו אל הנדיב ר' יהודה אריה ליב רפפורט. תשכ"ב ותשכ"ה 
]1962 ו-1964[. 

· מכתב ברכת שנה טובה )11 שורות בכתב-ידו(. אלול תשכ"ב ]1962[. 
טובה  ושנה  טובה  וחתימה  כתיבה  ברכת  ברכתי,  את  לו  להביא  לשלום...  לקראתינו  באים  והסליחות  הרחמים  שימי  "היות  כותב:  האדמו"ר 
ומבורכת, שימלא ה' כל משאלות לבו לטובה ולברכה, ישועה ורחמים, ויזכה לחיי נחת ומנוחה, ולראות רוב נחת מיוצ"ח היקרים... אך טוב וחסד 

בביתו מעתה ועד עולם...". 
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. כ-21.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. בלאי וקרעים, ללא פגיעה בטקסט.

· מכתב )8 שורות בכתב-ידו(. ]קרית ישמח משה, כסלו תשכ"ה – דצמבר 1964[. 
מכתב מעניין, נכתב לאחר התאוששות ממחלה )הדבר ניכר בשינוי הכתב(: "...תודה לה' שהביאני עד הלום, שאוכל לתת למעלתו תודה על 
שהתענין כל כך אודותי בזמן חלישותי ל"ע, וכעת הנני להודיעו כי ב"ה מצבי הולך ומשתפר מיום ליום....". בהמשך המכתב הוא מספר על 
ההתיישבות בשכונת "קרית ישמח משה": "הקרי']ה[ הולכת ומתישבת ב"ה והוא ממש קידוש השם... אשר הוד מעלתו יראה במו עיניו את הוד 

יפיה אשר... הוא ממש יחיד במינה בכל ארץ ישראל...".
אגרת אויר. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים וקמטים. קרעים בקפלי הנייר, עם פגיעות קלות בטקסט.

האדמו"ר מסאסוב – רבי חנניה יום טוב ליפא מייער-טייטלבוים )תרס"ו-תשכ"ו, אנצי' לחסידות, א, עמ' תרמא(, בנו של האדמו"ר רבי חנוך 
)בנו של רבי חנוך העניך מאלסק(. מצד אמו היה מצאצאי  "עיר חנוך", ומצאצאי האדמו"ר רבי שלמה מייער מסאסוב  העניך מסאסוב בעל 
האדמו"רים מסיגט בעל ה"קדושת יום טוב" ובעל ה"ייטב לב". בזיווג ראשון היה חתן דודו האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר וניהל את 
הישיבה של חותנו בקראלי. אח"כ כיהן כאב"ד סמיהאלי וכראב"ד סאטמר. לאחר השואה הקים את חסידות סאסוב בארה"ב ובשנות התש"כ 

הקים בארץ ישראל את שכונת "קרית ישמח משה" )במערב גני תקוה, סמוך לקרית אונו(. 

פתיחה: $200
הערכה: $300-400
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130. Two Letters from Rebbe 
Chananya Yom Tov Lipa Teitelbaum 
of Sassov

Two letters handwritten and signed 
by Rebbe Chananya Yom Tov Lipa 
Teitelbaum, addressed to the 
philanthropist R. Yehuda Aryeh Leib 
Rapaport. 1962 and 1964.

· Letter of good year wishes (11 
autograph lines). Elul 1962.
The rebbe writes: "Since the days 
of mercy and forgiveness are 
approaching… I wish to extend my 
blessing to him, a blessing of a good 
inscription and sealing and a good, 
blessed year, may G-d fulfill all his 
heart's desires for the good and for 
blessing, salvation and mercy, may he 
merit a life of satisfaction and serenity, 
and to see much satisfaction from his 
dear descendants… may only goodness 
and kindness fill his home forever…".
[1] leaf, official stationery. Approx. 21.5 cm. 
Fair-good condition. Stains. Wear and tears, 
not affecting text.

· Letter (8 autograph lines). [Kiryat 
Yismach Moshe, Kislev 1964].
Interesting letter, written after his 
recovery from an illness (there is a 
perceptible change in the handwriting): 
"…I give thanks to G-d who brought me 
to this point, that I am able to thank his 
honor for inquiring about me during 
my weakness, and I can now inform him 
that my situation is improving daily…". 
Further in the letter, he describes the settling of the Kiryat Yismach Moshe neighborhood: "The neighborhood is filling 
up, and it is a real Kiddush Hashem… his honor should come see with his own eyes its splendor… which is unique in 
the whole of Eretz Israel".
Aerogram. 21 cm. Fair-good condition. Stains and creases. Tears to folds, slightly affecting text. 
Rebbe Chananya Yom Tov Lipa Meyer-Teitelbaum of Sassov (1906-1966, Encyclopedia L'Chassidut, I, p 641), son of 
Rebbe Chanoch Henich of Sassov author of Ir Chanoch, and descendant of Rebbe Shlomo Meyer of Sassov (son of 
Rebbe Chanoch Henich of Alesk). His mother was a descendant of the Kedushat Yom Tov and the Yitav Lev, rebbes of 
Sighet. In his first marriage, he was the son-in-law of his uncle Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar, and he directed his 
father-in-law's yeshiva in Karoly. He later served as rabbi of Szemihaly (Bűdszentmihály) and head of the Satmar Beit 
Din. Following the Holocaust, he established the Sassov Chassidut in the United States and in the 1960s, he founded the 
Kiryat Yismach Moshe neighborhood in Eretz Israel (in Ganei Tikvah, close to Kiryat Ono).

Opening price: $200
Estimate: $300-400
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טייטלבוים  יואל  רבי  מהאדמו"ר  נייר  ופריטי  תורה  בדברי  מכתב   .131
מקירלהאזע 

ניו  ברוקלין,  )מייער( מקירלהאזע.  טייטלבוים  יואל  נייר מהאדמו"ר רבי  ופריטי  מכתב 
יורק, תש"ט-שנות התש"כ בקירוב.

· מכתב תשובה הלכתית, שנשלח אל הנדיב ר' יהודה אריה ליב רפפורט. ברוקלין, ניו 
יורק, תשכ"ג ]1963[. מודפס במכונת כתיבה )בשני צדי הדף(, על נייר מכתבים רשמי של 

האדמו"ר, עם תיקונים וחתימה בכתב-ידו.
דאירכסא"  "כתובה  נוסח  מילוי בכתב-יד של  דף מודפס, עם   – דאירכסא"  "כתובה   ·
ר' יהודה אריה ליב רפפורט, לנישואיו עם אשתו שרה שנעשו מקדמת דנא בעיר  של 
חנוך  בהרב  "יואל   – טייטלבוים  יואל  רבי  האדמו"ר  העדים:  חתימות  עם  גרוסוורדיין. 
העניך זצלה"ה" ורבי "יוסף מרדכי בן יעקב סגל"; ועם חתימות הבעל והאשה )בעפרון(.
הטלפון  מספר  תיקון  עם  באנגלית,  מודפס  טייטלבוים,  יואל  של רבי  ביקור  כרטיס   ·

בכתב-יד.
אנציקלופדיה  )תרע"ג-תשמ"ו;  מקירלהאזע  )מייער(  טייטלבוים  יואל  רבי  האדמו"ר 
של  ובן-אחותו  מסאסוב  הניך  חנוך  רבי  האדמו"ר  בן  פח(  עמ'  ב,  כרך  לחסידות, 
יואל טייטלבוים מסאטמר. שינה את שם משפחתו מהשם מייער לשם  האדמו"ר רבי 
אמו טייטלבוים. חתן רבי יוסף לעווי אב"ד קירלהאזע. מילא את מקום חותנו ברבנות 
קירלהאזע ועמד בראשות הישיבה שם. לאחר השואה היה רב בסאטמר, ובשנת תש"ז 
הגיע לניו יורק וכיהן שם כרב. הוציא לאור את ספרי אביו "עיר חנוך". אחיו הם האדמו"ר 
משה"[  ישמח  "קרית  ]מייסד  מייער-טייטלבוים  ליפא  טוב  יום  חנניה  רבי  מסאסוב 

והאדמו"ר רבי יצחק מאיר מאייר מקרצקי.
3 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $100
הערכה: $200-300

131. Letter of Torah Thoughts 
and Paper Items from Rebbe Yoel 
Teitelbaum of Királyháza 

Letter and paper items from Rebbe 
Yoel Teitelbaum (Meyer) of Királyháza. 
Brooklyn, NY, 1949-ca. 1960s.

· Letter of halachic responsum, 
addressed to R. Yehuda Aryeh 
Leib Rapaport. Brooklyn, NY, 1963. 
Typewritten (on both sides) on the 
official stationery of the rebbe, with 
his handwritten emendations and 
signature.

· Ketubah DeIrkesa – printed leaf 
completed by hand, replacement of the 
lost ketubah of R. Yehuda Aryeh Leib 
Rapaport, recording his marriage to his 
wife Sarah (Susan) which took place in 
Grosswardein. Signed by the witnesses 
Rebbe Yoel son of R. Chanoch Henich 
Teitelbaum and R. Yosef Mordechai son 
of Yaakov Segal; with the signatures of 
the husband and wife (in pencil).

· Visiting card of Rebbe Yoel 
Teitelbaum, printed in English, with 
handwritten correction to telephone 
number.
Rebbe Yoel Teitelbaum (Meyer) of 
Királyháza (1913-1986; Encyclopedia 
L'Chassidut, II, p. 88), son of Rebbe 
Chanoch Henich of Sassov and nephew 
of Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar. 
He adopted his mother's surname – 
Teitelbaum. He was the son-in-law of 
R. Yosef Lewy Rabbi of Királyháza. He 
succeeded his father-in-law as rabbi 
of Királyháza and headed a yeshiva 
there. After the holocaust, he served 
as rabbi of Satmar, and in 1947, he 
reached New York, serving there as 
rabbi as well. He published his father's 
books – Ir Chanoch. His brothers are 
Rebbe Chananya Yom Tov Lipa Meyer-
Teitelbaum of Sassov (founder of Kiryat 
Yismach Moshe) and Rebbe Yitzchak 
Meir Meyer of Keretsky.
3 paper items. Size and condition vary. 
Overall good condition.

Opening price: $100
Estimate: $200-300
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132. Letter from Rebbe Elazar Twersky of Skver, First Rebbe of Faltishan – New York, Ca. 1970s

Letter (approx. 16 lines) handwritten and signed by Rebbe Elazar Twersky of Skver, rabbi of Faltishan (Fălticeni). [New 
York, ca. 1970s].
Addressed to the philanthropist R. Yehuda Aryeh Leib Rapaport, with heartfelt blessings and expressions of exceptional 
humility: "May G-d send his assistance and renewed goodness to my friend… who is outstanding in Torah, fear of G-d 
and generosity… may he rise to heights of blessing and success, may no hand rule over him to harm him… one who 
stands in prayer for him in the merit of my fathers… Elazar".
Rebbe Elazar Twersky (1892-1976), first rebbe of Faltishan and author of Pekudat Elazar. He was a leading rebbe in the 
United States, a scion of the Skver and Belz dynasties. He was the son of Rebbe Shlomo of Skver, son of Rebbe David 
Twersky of Skver and son-in-law of Rebbe Aryeh Leibush Roke'ach of Magrov (son of Rebbe Yehoshua of Belz). As a 
young child, he was in the presence of his illustrious great-grandfather, Rebbe Yehoshua of Belz, who predicted that 
he was destined for greatness. As a young man, he was raised in the court of his great-uncle Rebbe Yissachar Dov of 
Belz, and was considered like one of the grandsons of the rebbe, who cherished him, and always noted his prominence 
in Torah and Chassidut. In Elul 1910, he married the daughter of Rebbe Meir of Shotz-Premishlan, in whose home he 
studied together with his illustrious brother-in-law R. Shalom of Shotz. In 1920, he moved to Faltishan, where he served 
as rabbi and rebbe to thousands of Chassidim who flocked to receive his advice and blessings. During the Holocaust he 
relocated to Bucharest, and after the war he moved to the United States, where he was known as rebbe of Faltishan, 
and spent his days and nights in Torah study and prayer for the deliverance of the Jewish people.
[1] leaf, official stationery. 21.5 cm. Good condition. Stains and folding marks. 

Opening price: $500
Estimate: $800-1200

132. מכתב האדמו"ר הראשון מפאלטישאן, רבי אלעזר טברסקי 
מסקווירא – ניו יורק, שנות התש"ל בקירוב

מכתב )כ-16 שורות( בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר הקדוש רבי אלעזר 
טברסקי מסקווירא אב"ד פאלטישאן. ]ניו יורק, שנות התש"ל בקירוב[. 

תוך  הלב,  מעומק  ברכות  עם  רפפורט,  ליב  אריה  יהודה  ר'  לנדיב  נשלח 
ביטויי ענווה מופלגים: "ישלח ד' עזרו בקודש וטובו יחדש לידידי החסיד, 
מופלג בתוי"ר ]בתורה ויראה[ ונדיבות לב... מוה"ר ארי' יהודא נ"י לאויט"א 
ויה"ר שאזכה להתבשר בבשורת  ]נרו יאיר לאורך ימים טובים ארוכים[... 
על במתי  ויעלה מעלה  לטוב...  בעדו  יגמור  וד'  בו,  ותרועת מלך  שמחה, 
ברכה והצלחה ושום יד לא ישלוט להרע לו חו"ש ]חס ושלום[... כנפש ונפש 
עומד לשרתו רנה ותפלה בעדו בזכות אבותי, חותם בברוך א']לוקי[ אבי 

יהי בעזרו – אלעזר".
בתחילת המכתב כותב האדמו"ר תאריך: "יום ד' לס']דר[ בכל קראנו אליו – 
עי']ין[ תרגום". תאריך פרשה זו חל תמיד בחודש אב, אך לפי ביטויי הלשון 
בהמשך המכתב יתכן שהוא נכתב בעשרת ימי תשובה: "ותרועת מלך בו, 
וד' יגמור בעדו לטוב" – ואולי כוונת האדמו"ר לרמוז באופן מליצי על דברי 
ן ֳקָדמֹוִהי" ]=בכל  ֲאַנְחָנא ְמַצַלּ ן ַדּ ָכל ִעָדּ תרגום אונקלוס שם )דברים ד, ז( "ְבּ
זמן שאנחנו מתפללים אליו. כלומר, שבכל זמן שאנחנו מתפללים כראוי 

לפני השי"ת, הננו נמצאים בסדר "בכל קראנו אליו"[. 
האדמו"ר הראשון מפאלטישאן, רבי אלעזר טברסקי, בעל "פקודת אלעזר" 
)תרנ"ג-תשל"ו(, מגדולי האדמו"רים בארה"ב, משושלת אדמו"רי סקווירא 
ובעלז. בנו של האדמו"ר רבי שלמה מסקווירא, שהיה בנו של האדמו"ר רבי 
דוד טברסקי מסקווירא וחתנו של האדמו"ר רבי אריה לייבוש רוקח אב"ד 
להיות  זכה  בינקותו  עוד  יהושע מבעלז(.  )בנו של האדמו"ר רבי  מאגרוב 
בבחרותו  לגדולות.  נועד  כי  עליו  שאמר  מבעלז  מהר"י  הגדול  זקנו  אצל 
נתגדל בחצר דודו זקנו האדמו"ר רבי יששכר דוב מבעלז, והיה נחשב כאחד 
בתורה  גדלותו  את  תמיד  וציין  ביותר  חיבבו  אשר  מהרי"ד,  הרבי  מנכדי 
מאיר  רבי  האדמו"ר  של  בתו  את  נשא  תר"ע  אלול  בחודש  ובחסידות. 
הגדול רבי  גיסו  עם  יחד  בחברותא  לומד  היה  משאץ-פרימישלן, ובביתו 
שלום משאץ. בשנת תר"פ )1920( עבר לעיר פאלטישאן, בה כיהן כאדמו"ר 
וכרב העיר והנהיג אלפי חסידים שנהרו לקבל את עצותיו וברכותיו. בשנות 
השואה עבר לבוקרשט, ולאחר מכן עבר לארה"ב, שם נודע בשם האדמו"ר 

מפאלטישאן, ועסק יומם ולילה בתורה ובתפילות לישועתן של ישראל.
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים וסימני קיפול.

פתיחה: $500
הערכה: $800-1200
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133. Letter and Kvittel Handwritten by Rebbe Avraham Twersky – Second Rebbe of Faltishan

Letter (3 pages) handwritten and signed by Rebbe Avraham Twersky of Faltishan. Brooklyn NY, 1977.
Addressed to the philanthropist R. Yehuda Aryeh Leib Rapaport. Interesting letter full of blessings. The rebbe begins 
by inquiring about the Rapaport family. The rebbe then asks R. Aryeh Leib to visit his son Shalom Meir during his trip 
to Eretz Israel.
The rest of the letter deals with the financial state of the rebbe's family, after the passing of his father Rebbe Elazar of 
Faltishan (who passed away in Tammuz 1976). The rebbe concludes with blessings: "…in this merit I'm convinced that 
the late rebbe will intercede on his behalf, on behalf his wife and entire family, that all your heart's desires be fulfilled 
for the good and for blessing, and may you see from all your descendants much pleasure and satisfaction in good 
health, and may you succeed in your business in serenity… Avraham Twersky".
Rebbe Avraham Shmuel Twersky (d. 1984), from the Skver-Belz-Faltishan dynasty of rebbes. He was the only son and 
successor of his father R. Elazar of Faltishan, who wrote in his testament that his son should succeed him as rebbe.
His son R. Shalom Meir Twersky, mentioned in the letter, currently serves as rebbe of Faltishan. He is the son-in-law of 
Rebbe David Moshe Rosenbaum of Kretshnif (1925-1969).
[2] leaves (3 written pages), official stationery. 21.5 cm. Good-fair condition. Wear and folding marks.
Enclosed is a kvittel mentioning R. Yehuda Aryeh Leib Rapaport and his family, presumably handwritten by R. Avraham 
Twersky (he may have written it in the lifetime of his father R. Elazar, when R. Rapaport came to seek his blessing).

Opening price: $100
Estimate: $300-400

133. מכתב וקוויטל בכתב-ידו של האדמו"ר רבי 
אברהם טברסקי – האדמו"ר השני מפאלטישאן

האדמו"ר  של  וחתימתו  בכתב-ידו  עמ'(   3( מכתב 
מפאלטישאן רבי אברהם טברסקי. ברוקלין ניו-יורק, 

תשל"ז ]1977[.
נשלח אל הנדיב ר' יהודה אריה ליב רפפורט. מכתב 
מעניין עם ברכות. בראש המכתב מתעניין האדמו"ר 
בענייני משפחת רפפורט. לאחר מכן מבקש האדמו"ר 
מרבי אריה ליב שבמסעו לארץ ישראל ילך לבקר את 
בנו שלום מאיר נ"י: "היות ובני היקר שלום מאיר נ"י 
אדמו"ר  כ"ק  ש"ב  בישיבת  ישראל  בארץ  כעת  לומד 
נאמנים  ממקורות  השמועה  וכפי  שליט"א,  מבעלזא 
ויסודיים הנהו משלים עצמו בתורה ויר"ש וחסידות. 
עצמו  ימצא  שבאם  נ"י,  מכבודו  עצמי לבקש  ארשה 
בסביבתו שילך לבקרו, ויקיים בזה מצוה גדולה לחזק 
עליון  ידיד  בפגישת  בודאי  ישמח  הוא  כי  לבבו,  את 

כמע"כ נ"י...".
משפחת  של  הכספי  במצבה  עוסק  המכתב  המשך 
האדמו"ר – לאחר פטירת אביו האדמו"ר רבי אלעזר 
לבסוף  תשל"ו[.  תמוז  בחודש  ]שנפטר  מפאלטישאן 
הנני  זה  "...ובזכות  ברכה:  בדברי  האדמו"ר  מסיים 
בטוח שאאמו"ר הגה"צ זצ"ל הכ"מ ימליץ טוב בעדו 
בכל  שתוושעו  הי"ו,  ב"ב  וכל  תחי']ה[  זו']גתו[  ובעד 
משאלות לבכם לטובה ולברכה, ותראו אצל כל יוצ"ח 

רב תענוג ונחת מתוך ברה"ג ]בריאות הגוף[, ויצליח בעסקיו מתוך הרחבת הדעת, כנפש ידידו הדו"ש ומברכו בכט"ס, הק' אברהם טברסקי".
אביו  של  מקומו  וממלא  היחיד  בנו  סקווירא-בעלז-פאלטישאן.  אדמו"רי  משושלת  תשמ"ד(,  )נפטר  טברסקי  שמואל  אברהם  האדמו"ר רבי 

האדמו"ר רבי אלעזר מפאלטישאן, שכתב בצוואתו, כי ימנו אחריו את בנו לאדמו"ר. 
בנו רבי שלום מאיר טברסקי שליט"א המוזכר במכתב, מכהן כיום כאדמו"ר מפאלטישאן, והוא חתנו של האדמו"ר מקרעטשניף רבי דוד משה 

רוזנבוים )תרפ"ה-תשכ"ט(. 
]2[ דף )3 עמ' כתובים(, נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. בלאי וסימני קיפול.

מצורפת פתקת "קוויטל" בה מוזכרים ר' יהודה אריה ליב רפפורט ובני משפחתו, כפי הנראה בכתב-ידו של רבי אברהם טברסקי ]יתכן שהוא 
כתב זאת בחיי אביו האדמו"ר רבי אלעזר, בעת שהנדיב ריא"ל רפפורט הגיע לבקש את ברכתו[. 

פתיחה: $100
הערכה: $300-400
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אב"ד  ארנפלד  שמואל  רבי  מכתב   .134
תשרי   – טובה  שנה  ברכת   – מטרסדורף 

תשכ"ד

מכתב בחתימת הגאון רבי שמואל ארנפלד אב"ד 
]ניו-יורק,  מטרסדורף וראש ישיבת "חתן סופר". 
כתיבה,  במכונת  מודפס   .]1963[ תשכ"ד  תשרי[ 
עם חתימת ידו המלאה: "הק' שמוא' בלא"א מו"ה 

ש"ב זצוק"ל זי"ע". 
נשלח אל ר' יהודה אריה ליב רפפורט. ברכת גמר 
חתימה טובה "לחיים טובים מתוקנים", עם דיווח 
"חתן  בישיבת  בלימודיו  אלימלך  בנו  הצלחת  על 
סופר": "...נתתי שמחה בלבי ע"י בני היקר מה"ו 
עקיבא נ"י שהתענג מאד על בקיאותו של בנו בן 
אלימלך  וטוב  רך  הבחור  טובא,  וחכים  יניק  יקיר 

נ"י...".
הגאון רבי שמואל ארנפלד )עהרענפעלד; תרנ"א-
ובארצות  בהונגריה  התורה  מגדולי  תש"מ(, 
בונם  שמחה  של רבי  מקומו  וממלא  בנו  הברית. 
סופר".  ה"חתן  בעל  של  ונכדו  מטרסדורף,  אב"ד 
בעיר  ור"מ  כאב"ד  כיהן  הרבה.  באצילותו  נודע 
"חתן  ישיבת  ראש  תרפ"ו.  משנת  מטרסדורף 
סופר" במטרסדורף ובברוקלין. הקים את "קרית 

מטרסדורף" בירושלים. 
טוב.  מצב  ס"מ.   28 רשמי.  מסמכים  נייר  דף,   ]1[

כתמים. סימני קיפול.

פתיחה: $100
הערכה: $200-300

134. Letter from R. Shmuel Ehrenfeld Rabbi of Mattersdorf – Good Year Wishes – Tishrei 1963

Letter signed by R. Shmuel Ehrenfeld Rabbi of Mattersdorf, dean of the Chatan Sofer yeshiva. [New York, Tishrei] 1963. 
Typewritten letter, hand-signed with his full signature: "Shmuel son of R. Sh.B.".
Addressed to R. Yehuda Aryeh Leib Rapaport, the letter contains good year wishes for a good final sealing, and a report 
of the success of his son Elimelech in his studies in the Chatan Sofer yeshiva.
R. Shmuel Ehrenfeld (1891-1980), Torah leader in Hungary and the United States. He was the son and successor of R. 
Simcha Bunim Rabbi of Mattersdorf (Mattersburg), and grandson of the Chatan Sofer. He was known for his great 
nobility. He served as rabbi of Mattersdorf from 1926, and as dean of the Chatan Sofer yeshiva in Mattersdorf and 
Brooklyn. He founded the Mattersdorf neighborhood in Jerusalem.
[1] leaf, official stationery. 28 cm. Good condition. Stains. Folding marks.

Opening price: $100
Estimate: $200-300
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the siddur he compiled, known as Siddur HaRashash, which contains the kabbalistic kavanot on the prayers according to 
the Arizal, which has since become the primary source for kabbalistic kavanot in prayer. 
Ownership inscription of Yitzchak Saadiel on the title page, with his initials "Y.S.".
Several glosses in Sephardic script (some of the glosses trimmed) from various writers. Many references in Sephardic script.
The book originally comprised two title pages, the first one specifically for the table of contents at the beginning of the 
book, and the second, general title page, originally bound after the table of contents. The present copy is lacking the 
title page of the table of contents, and the general title page is bound instead at the beginning of the book.
[16], 2-167, 167-210, [1], 213-215 leaves. Lacking leaf [1] (title page for table of contents) and final leaf (leaf 216; replaced in 
photocopy). Extra copy of final leaf of table of contents enclosed. 28 cm. Fair condition. Stains, including dampstains and traces 
of past dampness (large dampstains to some leaves). Worming and open tears, slightly affecting text, repaired with paper (many 
paper repairs to margins and in other places, occasionally close to text). Old binding, with damage and worming.

Opening price: $3000
Estimate: $5000-8000

135. ספר שו"ת הרשב"א – בולוניה, רצ"ט – חתימת רבי שלום מזרחי שרעבי )הרש"ש(

ספר תשובות שאלות, מהרב רבינו שלמה בן אדרת )הרשב"א(. בולוניה, דפוס "השותפים יצ"ו המחזיקים את בדק תורת ה' פה בעיר בולונייא", 
]רצ"ט 1539[. מהדורה ראשונה. 

העותק של המקובל הקדוש רבינו הרש"ש. בדף ב/1 – חתימת יד קדשו )באותיות מרובעות(: "שלום מזרחי שרעבי ה"י" )ראה חומר מצורף על 
זיהוי החתימה(.

רבינו שלום מזרחי שרעבי – הרש"ש )ת"פ-תקל"ז( נולד בשרעב שבתימן, וגר בצנעא. כבר בנעוריו היה גדול בתורה ובקבלה, אך היה נסתר וצנוע 
בדרכיו. בצעירותו עמד בניסיון גדול ובעקבותיו נדר לעלות לירושלים. הוא עזב את תימן והפליג לבומביי שבהודו, משם נסע לבגדאד וישב בה 
זמן מה. לאחר מכן נסע לדמשק ומשם עלה לירושלים. בהגיעו לירושלים השכיר עצמו כ"משרת" בביתו ובבית מדרשו של המקובל רבי גדליה 
חיון – ראש ישיבת המקובלים "בית אל", כשהוא מסתיר את גדלותו. הוא נהג לשמש את חכמי הישיבה ולהאזין ללימודם בשקט. כשהתקשו 
בשאלות שלא מצאו עליהן מענה, היה רושם בסתר את התשובה ומניח אותה בהחבא בבית המדרש. כאשר גילה זאת רבי גדליה חיון, והבין את 
גודל חכמתו וקדושתו, נתן לו את בתו חנה לאשה. כאשר נפטר רבי גדליה, בשנת תקי"א, התמנה הרש"ש על מקומו לראש ישיבת המקובלים 
והחסידים "בית אל". לאחר שנתמנה לראש הישיבה, הקים חבורה קדושה של מקובלים שנקראה "חברת אהבת שלום". המקובלים התאגדו 
ביניהם ב"שטרות התקשרות", שבהם קבלו על עצמם קבלות, תקנות וערבות הדדית. בין תלמידיו בחבורה קדושה זו נמנו החיד"א, רבי יום טוב 
אלגאזי, רבי גרשון מקיטוב )גיסו של הבעש"ט(, ועוד. תלמידו החיד"א כותב עליו: "אחד קדוש בדורנו, מקובל מופלא, וכמעט היה לו ספר עץ 
חיים על פה, בקי בהקדמות על מתכונתן, וברוב בקיאותו וחכמתו העמיד כוונות האריז"ל על בוריין כסדרן וכהלכתן, וכתב קונטרס גדול – שמו 
רחובות הנהר – לברר ולפרש הקדמות היטב... והיה מכוון כל כוונות האריז"ל... והיה מיחד יחודים כמ"ש רבינו האריז"ל בשער רוח הקדש" )שם 
הגדולים, מערכת גדולים, אות ש(. בין חיבוריו נודע סידור הכוונות, המכונה "סידור הרש"ש" – הכולל את סודות וכוונות התפילה עפ"י האר"י, 

שמאז כתיבתו הפך להיות הדרך העיקרית לכוונות התפילה עפ"י הקבלה.
בדף השער רישום בעלות: "מקנת כספי לעבודת קוני אשר חנני אלהים אני הצעיר יצחק סעדיאל...", וראשי התיבות "י"ס" ]=יצחק סעדיאל[.

בדפי הספר מספר הגהות )חלקן קצוצות( מכותבים שונים, בכתיבה ספרדית. ציוני מקורות רבים בכתיבה ספרדית.
במקור נדפסו לספר זה שני דפי שער, השער הראשון יוחד ל"סימנים" )למפתחות הספר( שנדפסו בראש הספר; השער השני, שמופיע במקור 
לאחר המפתחות, הוא השער הכללי לספר. בכרך שלפנינו חסר דף השער של המפתחות ובראש הכרך )לפני המפתחות( מופיע דף השער הכללי.

]16[, ב-קסז, קסז-רי, ]1[, ריג-רטו דף. חסר דף ]1[ )השער למפתחות( וחסר דף אחרון )דף ריו; הושלם בצילום(. מצורף עותק נוסף של הדף 
האחרון של המפתחות. 28 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות )בחלק מהדפים כתמי רטיבות גדולים(. סימני עש וקרעים 
גבול  על  לעתים  נוספים,  שולי הדפים ובמקומות  לאורך  נייר רבות  )הדבקות  נייר  בהדבקות  פגיעות קלות בטקסט, משוקמים  עם  חסרים, 

הטקסט(. כריכה ישנה, עם פגמים וסימני עש.

פתיחה: $3000
הערכה: $5000-8000

Books with Signatures and Glossesספרים – עותקים מיוחסים, חתימות והגהות
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135. Responsa of the Rashba – Bologna, 1539 – Signature of Rabbi Shalom Mizrachi Sharabi, the Rashash

Responsa by Rabbi Shlomo ibn Aderet (the Rashba). Bologna: [Silk Weaver's Guild], [1539]. First edition.
Copy of the Rashash. His signature appears (in square script) on p. 2a: "Shalom Mizrachi Sharabi" (see enclosed material 
on the authentication of the signature).
R. Shalom Mizrachi Sharabi – the Rashash (1720-1777) was born in Sharab, Yemen and lived in Sanaa. Already as a young 
man, he was an outstanding Torah scholar and kabbalist, though modest and self-effacing. In his youth, he was faced with 
a difficult challenge, which brought him to vow to immigrate to Jerusalem. He left Yemen, travelling through Bombay, 
Baghdad and Damascus, until finally reaching Jerusalem. There, he sought employment as a servant in the home and Beit 
Midrash of R. Gedaliah Hayyun – dean of the Beit El yeshiva for kabbalists, concealing his greatness. He would wait on 
the Torah scholars of the yeshiva, quietly absorbing their teachings. When they were posed questions which they didn't 
know the answer to, he would secretly write the answer and leave it in the Beit Midrash. When R. Gedaliah Hayyun 
discovered the extent of his Torah knowledge and holiness, he took him as a husband for his daughter Chanah. After R. 
Gedaliah's passing in 1751, the Rashash was appointed to succeed him as dean of the Beit El yeshiva for kabbalists. He 
established a society for kabbalists named Chevrat Ahavat Shalom. The members of the society were bound together 
with specific conducts and regulations they adopted, and with mutual responsibility. Amongst the members of the society 
were the Chida, R. Yom Tov Algazi, R. Gershon of Kitov (brother-in-law of the Baal Shem Tov), and others. His disciple the 
Chida describes his holiness, his exceptional knowledge and understanding of the kabbalah of the Arizal, and his work in 
arranging the kavanot of the Arizal on prayer (Shem HaGedolim, Maarechet Gedolim, letter Shin). Of particular fame is 
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136. ספר קול בוכים – פראג, שפ"א – מאות הגהות קבליות 
שלא נדפסו

ספר קול בוכים – מגילת איכה, עם פירוש קינת סתרים, מאת רבי 
שפ"א  כ"ץ,  בצלאל  יוסף  בן  משה  דפוס  ]פראג,  גלאנטי.  אברהם 

 .]1621
הספר כולל פירוש קבלי למגילת איכה מאת המקובל רבי אברהם 
נדפסו קטעים מהזוהר על  גלאנטי, תלמיד הרמ"ק. בראש הספר 

איכה.
בכתיבה  ארוכות,  מהן  רבות  הגהות,  מאות  שלפנינו  בעותק 
אשכנזית האופיינית לשנות הת'. הגהות אלו מכילות חיבור שלם 
מזוהה  לא  ממחבר  הקבלה,  פי  על  וסודות  רמזים  חידושים,  של 
שניכר כי היה מקובל גדול. חיבור הגהות זה כולל חומר מקורי רב, 

ולמיטב בדיקתנו לא נדפס מעולם.
בדף ]9/ב[ רישום בעלות: "זה הספר קינות קניתי וירשתי מירושת 
אבי מוהר"ר שמואל זצ"ל... בחדש מנחם תי"ו פ"א בי"ת לפ"ק כ"ד 
הכותב היורש הק' חיים במוהר"ר שמואל הכהן חזן זצ"ל מברודא 
לע"ע פה ק"ק העלישויא תפ"ב לפרט קטן". בדף השער ובדף המגן 
הכותב  של  הת"ע-ת"פ,  משנות  נוספים,  בעלות  רישומי  האחורי 
ומשה. רבי  יוסף  מברודא:  כ"ץ  שמואל  בני רבי   – אחיו  ושל  הנ"ל 
שמואל ב"ר שלמה כהן חזן דק"ק ברודא, היה תלמידו של המקובל 
רבי משה ב"ר מנחם גראף מפראג, והגהותיו משולבות בספר של 

רבו "ויקהל משה" )דעסוי, תנ"ט(.
דוד מאייזנשטאט",  בן  נוספים: "שמואל  ורישומי בעלים  חתימות 

"גומפרכט מלמד", ועוד.
כתמים  בינוני.  מצב  ס"מ.   19 דף.  מה-סו   ,]2[ טו-מד,  ב-טז,   ,]9[
ובלאי. קרעים, בעיקר בשולי הדפים, עם פגיעה בטקסט ההגהות 

במספר מקומות. 

פתיחה: $1500
הערכה: $3000-5000

136. Kol Bochim – Prague, 1621 – Hundreds of Unpublished Kabbalistic Glosses

Kol Bochim – Megillat Eichah, with the Kinat Setarim commentary, by R. Avraham Galante. [Prague: Moses son of 
Joseph Betzalel Katz, 1621].
The book contains a kabbalistic commentary on Tractate Eichah by the kabbalist R. Avraham Galante, disciple of R. 
Moshe Cordovero. Passages of the Zohar on Eichah were printed at the beginning of the book.
The present copy contains hundreds of glosses, including many lengthy glosses, in Ashkenazic script typical of the 
17th-18th centuries. These glosses form a complete composition of kabbalistic novellae, allusions and secrets, from an 
unidentified author who was evidently a great kabbalist. This composition of glosses contains much original material, 
and to the best of our research, has never been published.
Ownership inscription on p. [9b] by R. Chaim son of R. Shmuel HaKohen Chazan of Brody, dated 1722, attesting that 
he inherited this book from his father. The title page and back endpaper contain additional ownership inscriptions 
from the above writer and his brothers, Yosef and Moshe, from the 1710s-1720s. R. Shmuel son of R. Shlomo HaKohen 
Chazan of Brody was a disciple of the kabbalist R. Moshe son of R. Menachem Graf of Prague, and his glosses were 
incorporated in his teacher's book Vayakhel Moshe (Dessau, 1699).
Other signatures and ownership inscriptions: "Shmuel son of David of Eisenstadt", "Gumprecht Melamed", and more.
[9], 2-16, 15-44, [2], 45-66 leaves. 19 cm. Fair condition. Stains and wear. Tears, primarily marginal, affecting glosses in several 
places.

Opening price: $1500
Estimate: $3000-5000
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137. ספר יבין שמועה – ונציה, שצ"ט – הגהות וחתימות

ספר יבין שמועה, ביאור על ספר הליכות עולם לרבי ישועה הלוי, 
מאת רבי נסים שלמה אלגאזי, וכללי הגמרא לרבי יוסף קארו. ונציה, 

דפוס ייואני מרטינילי במצות ייואני וינדראמין, שצ"ט ]1639[. 
בדפי הספר הגהות ארוכות בכתיבה אשכנזית, מכותב לא מזוהה. 

חתימות בדף השער: "שלו' בראנאך"]?[, "מנחם האגער". חותמות 
רישום  האמבורג".  דק"ק  וחדש  ישן  קלויס  הנקרא  המדרש  "בית 
די  אבוהב  יעקב  כספי  "מקנת  האחרון:  הדף  שלפני  בדף  בעלות 
אמבו]רגו[" )=מהמבורג( – יתכן שהחותם הוא ממשפחת רבי שמואל 

אבוהב אב"ד וונציה בעל "דבר שמואל", שמוצאו היה מהמבורג. 
קכט, ]16[ דף. שיבוש בסדר דפים א-ה. 29.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 
האחרונים(.  בדפים  גדולים  )כתמים  רטיבות  כתמי  בהם  כתמים, 
בלאי. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים קטנים חסרים בשולי 
דף השער ובמספר דפים נוספים, ללא פגיעות בטקסט, משוקמים 
בחלקם בהדבקות נייר. חור לאורך חלק מהדפים, עם פגיעות קלות 

בטקסט. כריכה ישנה, עם פגמים.

פתיחה: $500
הערכה: $800-1200

137. Yavin Shemuah – Venice, 1639 – Glosses and 
Signatures

Yavin Shemuah, commentary by R. Nissim Shlomo 
Algazi on the book Halichot Olam by R. Yeshuah HaLevi; 
and Talmudic methodology by R. Yosef Karo. Venice: 
Giovanni Martinelli for Giovanni Vendramin, 1639.
Lengthy glosses in Ashkenazic script, by an unidentified 
writer.
Signatures on the title page: "Shalom Branach"[?], 
"Menachem Hager". Stamps of the "old and new" kloiz 
of Hamburg. Ownership inscription on the penultimate 
leaf: "Acquired with my money, Yaakov Aboab di 
Ambu[rgo]" (=of Hamburg) – the signatory may be from 
the family of R. Shmuel Aboab Rabbi of Venice, author 
of Devar Shmuel, who originated from Hamburg.
129, [16] leaves. Leaves 1-5 bound out of sequence. 29.5 
cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains (large 
stains to final leaves). Wear. Worming, affecting text. Minor 
marginal open tears to title page and to several other leaves, 
not affecting text, repaired in part with paper. Hole through 
some leaves, slightly affecting text. Old binding, damaged.

Opening price: $500
Estimate: $800-1200

137a137b



40  |  מאי 2022  

138. ספר תורת חיים – פרנקפורט דאודר, תצ"ד 
– הגהות רבי שמואל ברנשטיין אב"ד אמשטרדם

ספר תורת חיים, חידושים על הש"ס, מאת רבי אברהם 
גאטשלק,  מיכל  דפוס  דאודר,  פרנקפורט  שור.  חיים 
]תצ"ד 1734[. מהדורה רביעית. שער מאוייר בדמויות 
יעקב,  )משה ואהרן, דוד המלך, יעקב והמלאך, סולם 

ועוד(.
רובן בכתב  – הגהות למדניות ארוכות,  דפים  במספר 
)ראה  ידו של רבי שמואל ברנשטיין אב"ד אמשטרדם 

מסגרת(.
רבני  מגדולי  )תקל"ג-תקצ"ט(,  ברנשטיין  שמואל  רבי 
אב"ד  ברנשטיין  בעריש  יששכר  רבי  של  בנו  הולנד. 
הנובר )בנו של ה"פני אריה", ונכד ה"פני יהושע"( חתן 
רבי יעקב משה לעוונשטאם אב"ד אמשטרדם, משנת 
בשנת  הולנד(,   ,Groningen( חרונינגן  אב"ד  תקס"ב 
אב"ד  תקע"ה  ומשנת  לעוורדן,  לאב"ד  מונה  תקס"ט 

אמשטרדם.
מעט הגהות בכתיבה מאוחרת, בגליונות הספר ובדפי 
בכתב-יד  רישומים  מופיעים  הבטנה  בדפי  הבטנה. 
ותלמידי הישיבה של  בני משפחה  וחתימות רבות של 
הגאון רבי אשר אנשיל ווייס אב"ד נאדיפולו )נאג'פאלו, 
מחוז סילאג', טרנסילווניה(, שחותמתו מופיעה בשער 

הספר.
כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   32 דף.  קה-קמח  קג,   ,]1[
חסרים  קרעים  וקמטים.  בלאי  רטיבות.  כתמי  בהם 
בדף השער ובמספר דפים נוספים, עם פגיעות קלות 
דף  בשולי  נייר  הדבקות  ובטקסט.  השער  במסגרת 
השער. סימני עש עם פגיעות בטקסט במספר דפים. 
אחד מדפי הבטנה מנותק. כריכה ישנה, פגומה )קרעים 

בשדרה(, מנותקת חלקית. 
באמשטרדם,  פומבית  במכירה  נמכר  זה  ספר  מקור: 
פריטים  של  זו  מכירה  לרגל   .1907 בדצמבר  ב-16 
מעזבון ר' יששכר בער ברנשטיין אב"ד האג, ע"י חברת 
לעתים",  "בינה  בשם  קטלוג  הופיע  לוויסון-פרופס, 

וספר זה מופיע שם בעמ' 63 רשומה מס' 1282.

פתיחה: $100
הערכה: $300-500

"הגהות בעל פני יהושע" – או בעל ה"פני שמואל"

באחד מדפי הבטנה בראש הספר שלפנינו מופיע רישום מעניין בכתב יד, שנכתב כנראה בעיר נאדיפולו )נאג'פאלו, טרנסילווניה(, המייחס 

)בטעות( את ההגהות שבספר, לכתב יד קדשו של הגאון הנודע בעל "פני יהושע":

"...ההגהות כת"י על הגליון של ספר תורת חיים, הם כתי"ק של הגאון רשכבה"ג בעל פני יהושע, כי הספר הנ"ל הוא מבית עקד הספרים 

ע"י  נמכר  הנ"ל  הספרים  עקד  ובית  הנ"ל,  הרה"ק  זקינו  מירושת  המה  ספריו  וכל  פנ"י,  הג'  של  נכדו  שהיה  ז"ל  בערנשטיין  הרב  של 

ליציטאטאין ]=מכירה פומבית[ ע"י מו"ס שבאמשטרדם זה לפני ח' שנים כידוע – כמדומה לי בשנת עת"ר העל"ט – ושמעתי מאיש א' 

אשר אמר כי מכיר כתי"ק של הפנ"י".

בבדיקתנו מצאנו את הקטלוג של אותה מכירה פומבית באמשטרדם, מחודש דצמבר 1907 ]תרס"ח[, בה נמכר אוסף ספרים מעזבונו 

 Auctions-Catalog... aus dem Nachlass des..." ]תרנ"ד[:  של רבי יששכר בער ברנשטיין רבה של האג, שנפטר בדצמבר שנת 1893 

verstobenen Herrn B. S. Bernstein Oberrabiner im Haag..." )"בינה לעתים"(, ואכן באותו קטלוג מופיע הספר זה שלפנינו, בעמ' 63 

רשומה מס' 1282, אך שם נרשם במפורש )בגרמנית(, כי בגליונות הספר מופיעות הגהות בכתב ידו של רבי שמואל ברנשטיין רבה של 

אמשטרדם.

כתב יד ההגהות שלפנינו, הושווה גם לכתב-היד של הגהות אחרות מרבי שמואל ברנשטיין, שנכתבו בגליון ספרי "פני יהושע" של סבו 

הגדול, ונדפסו במהדורת "אור החכמה", תחת השם "פני שמואל".
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138. Torat Chaim – Frankfurt an der Oder, 1734 – Glosses by R. Shmuel Berenstein Rabbi of Amsterdam

Torat Chaim, novellae on the Talmud, by R. Avraham Chaim Schorr. Frankfurt an der Oder: Michel Gottschalk, [1734]. Fourth 
edition. Engraved title page depicting Moses and Aaron, King David, Jacob and the Angel, Jacob's ladder, and more.
Lengthy scholarly glosses are found on several leaves, mostly handwritten by R. Shmuel Berenstein Rabbi of Amsterdam 
(see Hebrew sidebar).
R. Shmuel Bernstein (1773-1839), leading Dutch rabbi. He was the son of R. Yissachar Berish Berenstein Rabbi of 
Hanover (son of the Pnei Aryeh and grandson of the Pnei Yehoshua), son-in-law of R. Yaakov Moshe Lowenstam Rabbi 
of Amsterdam. He served as rabbi of Groningen, Leeuwarden, and from 1815, of Amsterdam.
Some glosses in late script on the book pages and on the endpapers. The endpapers contain handwritten inscriptions 
and many signatures of family members and students of the yeshiva of R. Asher Anshel Weiss Rabbi of Nagyfalu 
(Nușfalău, Sălaj County, Transylvania), whose stamp appears on the title page. 
[1], 103, 105-148 leaves. 32 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Wear and creases. Open tears to title page and 
several other leaves, slightly affecting border and text. Marginal paper repairs to title page. Worming, affecting text in several 
places. One endpaper detached. Old binding, damaged (tears to spine), partially detached. 
Provenance: The present book was offered at an auction held by the Levisson-Proops company in Amsterdam, on 
December 16, 1907 – items from the estate of R. B. Berenstein Rabbi of The Hague. See auction catalog (titled Binah 
LeItim), p. 63, listing 1282.

Opening price: $100
Estimate: $300-500
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 – כמזויף(  )הספר החשוד  ראש  שו"ת בשמים   .139
עותק אבי המחבר רבי צבי הירש ברלין, עם הגהותיו – 
התייחסות לאחת מן התשובות שעוררו את הפולמוס 

על אמינות הספר

שו"ת בשמים ראש, תשובות הלכתיות המיוחסות לרא"ש 
ו"לשאר גדולי הראשונים", עם פירוש "כסא דהרסנא", מאת 
ראשונה.  מהדורה   .]1793 ]תקנ"ג  ברלין,  ברלין.  שאול  רבי 
ברלין  אב"ד  לוין  הירש  צבי  רבי  המחבר  אבי  הסכמת  עם 

והסכמת ה"הנודע ביהודה".
ספר זה עמד במוקד פולמוס גדול, כאשר גדולי הדור – רבי 
מרדכי בנעט, החתם סופר ואחרים, טענו כי הספר מזויף וכי 
התשובות שבו לא נכתבו על ידי הרא"ש, אלא על ידי מו"ל 
נותרה  הספר  של  אמינותו  מידת  ברלין.  שאול  רבי  הספר 

שנויה במחלוקת עד ימינו )ראה מסגרת(. 
הגאון רבי  המחבר,  לאבי  שייך  שהיה  מיוחד  עותק  לפנינו 
צבי הירש לוין אב"ד ברלין, עם הגהותיו, החתומות כמנהגו 
"צב"א" ]=צבי בן אריה, ועל שם כך נקרא ספרו בשם "צבא 

רב"[.
כפי הנראה, העותק שלפנינו הוענק במתנה על ידי המחבר, 
רבי שאול ברלין, לאביו רבי צבי הירש, והוא הטביע לכבודו 
על הכריכה את הכתובת: "לאא"מ ]=לאדוני אבי מורי[ הגאון 

מופת הדור מהו' צבי הירש נר"ו אב"ד דברלין יע"א". 
בגליונות הספר ארבע הגהות בכתב-ידו של רבי צבי הירש 
לוין, שלוש מהן חתומות )בראשן( בראשי התיבות: "צב"א". 
יצא רבי צבי הירש להגנת בנו כנגד המערערים על  כידוע, 
)ראה  מזויף  איננו  הספר  כי  בתוקף  וטען  הספר,  אמינות 
לדברי  הירש  צבי  רבי  מתייחס  שלפנינו  בהגהות  מסגרת(. 

בנו ודן בדבריו. 
לאחת  המתייחסת  קח/2,  בדף  ההגהה  במיוחד  מעניינת 
תשובה  הספר,  נגד  הפולמוס  במוקד  שעמדו  התשובות 
שע"ה, המתירה נסיעה בשבת, במקרה שיש חשש שאם לא 
ימשיך בנסיעה יטיל עצמו על הציבור ויהיה נזקק לצדקה. 
"צב"א – עם היות שתשובה זו  זו רשם האב:  לצד תשובה 
ועוד  ועיין...  זר היא נחשבת, מ"מ תורה היא,  לכאורא כמו 
יש להאריך בזה מ"מ האידנא נראה דאיכא חלול השם לפני 
הנכרי', וכ"ש לפני המון ישראל וודאי דאסור וגם בלא ניכר 

אונסו...".
שא(:  סי'  דהרסנא  )כסא  כותב  המחבר  פז/2  בדף  בהגהה 
דקשאי  נשגבה  פליאה  פה  לכתוב  ראיתי  היא אשר  "אחת 
בה כעשרי' וחמש שני' ושאלתי לרבני' גדולי' ובתוכם אבא 
ואין פותר...", ועל כך רושם אביו: "צב"א  נר"ו  מארי הגאון 
– חכם בני וישמח לבי כי בוודאי לפום ריהטא אין תשובה 

לקושיא זו...". 
חתימה בשער: "קניתיהו מן הרב מו"ה ליב בן הגאון מו"ה 
 ]Löwen-Taler[ טאהלר  לויב  בעד  זצ"ל  ]=שאול[  שואל 
א']חד[, ארי' ליב ברלין" ]ליב הנזכר הוא אולי אריה ליב בנו 
של רבי שאול ברלין, שהמיר את דתו והתנצר. ייתכן שהוא 
מכר  הימים  וברבות  לזקנו,  אביו  שנתן  העותק  את  ירש 

אותו[.
]5[ דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. דפים  ]4[, קי, 
וקונטרסים מנותקים. רישומים. כריכה מקורית עם הטבעה 
האחורי  וחלקה  הכריכה  שדרת  פגומה,  הכריכה  מוזהבת. 

חסרים.

פתיחה: $1000
הערכה: $3000-5000
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הפולמוס על הספר "בשמים ראש" ומחברו

רבי שאול ברלין )ת"ק-תקנ"ה(, בנו של רבי צבי הירש לוין, רבה של ברלין, ונכד ה"חכם צבי". בגיל צעיר השתדך לבתו של רבי יצחק יוסף 

תאומים, רבה של ברסלאו. בגיל עשרים הוסמך לרבנות, ובגיל 28 התקבל לרבנות פרנקפורט דאודר. בתאריך לא ידוע ובנסיבות שאינן 

ברורות פרש מכס הרבנות ועבר לברלין שבה כיהן אביו על כס הרבנות. מאז לא החזיק במשרה רבנית. בברלין התחבר רבי שאול לחבורת 

משכילים מתלמידי מנדלסון, ואף כתב הסכמה ל"ביאור" של מנדלסון. בשנת תקמ"ד היה באיטליה, שם כתב קונטרס השגות על ספר 

"ברכי יוסף" של החיד"א, קונטרס שזכה לתגובת החיד"א. באיטליה גם רכש כתבי-יד של ראשונים והחל במלאכת ההדרת ספר "אור 

זרוע", אך לא סיימה. בשנת תקמ"ט הוציא לאור בעילום שם ספר פולמוסי חריף בשם "מצפה יקתאל", נגד רבי רפאל זיסקינד הכהן רבן 

של אה"ו. בהמשך נודע כי הוא המחבר, ואביו שחשב בתחילה להצטרף לרבנים שהחרימו את הספר, עמד לצדו בפעולותיו לביטול החרם. 

בשנת תקנ"ג )1793( הוציא לאור רבי שאול את הספר שו"ת "בשמים ראש". לדבריו, הספר הוא קובץ תשובות הרא"ש וראשונים נוספים 

שנאספו על ידי חכם בשם רבי יצחק די-מולינא שחי בזמן ה"בית יוסף" ואף הוסיף הגהות על הספר. על ספר זה הוסיף רבי שאול פירוש 

משלו, בשם "כסא דהרסנא". הספר קיבל את הסכמת אביו רבי צבי הירש שמפליג בשבחו. לצדו נדפס מכתב מאת ה"נודע ביהודה", 

המדגיש בדבריו כי הוא נמנע מלכתוב הסכמות "זה כחמשה שנים", אך מוסיף "כי מעלתו אינו צריך לזה, ואין בו שום תועלת, כי דברי 

הרא"ש שהן עיקר הספר אינם צריכים לשום הסכמה, ואם בשביל הגהות ופלפלא חריפתא של כבוד מעלת ש"ב הגאון נר"ו, לדעתי הוא 

נגד כבודו שידפיס שום הסכמה... לכן כבודו הוא שלא יגיש שום הסכמה בראש הספר, כי אין זה דרך מחברים מגדולי התורה...".

אלא שעם צאת הספר התעורר פולמוס כנגדו בטענה כי הוא מזוייף, וכי למעשה התשובות לא חוברו על ידי הרא"ש או אחד מחכמי 

את  שנוגדות  הלכתיות  והקלות  משונים  קטעים  נמצאו  שאול  של רבי  ובביאורו  בתשובות  עצמו.  שאול  ידי רבי  על  אלא  הראשונים, 

המקובל, כגון היתרים שונים ליין נסך, נסיעה בשבת, שינויים בסדרי בית הכנסת וגילוח בחול המועד, כמו גם טיעונים בעייתיים הנוגעים 

לשינוי מצוות התורה משיקולים שונים. 

בעקבות כך יצאו נגד הספר בפומבי כמה מחכמי הדור, ובין המתנגדים הבולטים לספר היו רבי מרדכי בנעט והחתם סופר. החתם סופר 

אף כינה את הספר "כזבי הרא"ש". 

אביו של רבי שאול, רבי צבי הירש לוין אב"ד ברלין, לא הסכים לקבל את דברי המערערים, ואף הדפיס קונטרס מיוחד בו יצא בתוקף 

להגנת בנו )איש עניו, ברלין תקנ"ג(. בין היתר כתב שם: "...והנה מעידני עלי שמים וארץ כי הספר הלז הועתק לי מבני הרבני המופלג 

ומושלם כמהור"ר שלמה נר"ו זה כעשר שנים ואני בעצמי עשיתי לו המפתחות בסדר הטורים...". 

בעוד רבנים  לגבי הספר.  נותרה מחלוקת  הדורות  לגמרי. במשך  נוקה  לא  אך החשד  על לבם של רבנים רבים,  עדות האב התקבלה 

להיות  הכפורים שחל  ביום  לשרפו  "ראוי  ואף  בבית  להחזיקו  אין  כי  נזר" שכתב  "אבני  בעל  )כדוגמת  וכל  מכל  אותו  מסוימים שללו 

בשבת"(, היו פוסקים רבים שציטטו קטעים מספר זה ודנו בדבריו, ואף כתבו עליו הגהות וביאורים. 

עד לימינו היחס לספר מעורב; יש שנמנעים כליל מלהשתמש בו, אך יש שמשתמשים בו בזהירות, ובלי לראות בו מקור סמכותי מזמן 

הראשונים. במחקר מקובל שהספר מזויף אך יש הסבורים שהוא מבוסס בעיקרו על חומר קדום.

עם תום הפולמוס על הספר, נאלץ רבי שאול לעזוב את ברלין. מברלין נסע לאמסטרדם ומשם ללונדון. גם בלונדון לא האירה לו ההצלחה 

פנים, והוא נפטר שם חסר כל ובשברון לב.

על תולדות המחבר והפולמוס, ראה: מ' סמט, 'ר' שאול ברלין וכתביו', קרית ספר, מג )תשכ"ח(, עמ' 125-135; הנ"ל, '"בשמים ראש" 

של ר' שאול ברלין: ביבליוגרפיה, היסטוריוגרפיה ואידיאולוגיה', קרית ספר, מח )תשל"ג(, עמ' 509-523; הנ"ל, חדש אסור מן התורה, 

ירושלים תשס"ה, עמ' 45-66. על תכני השכלה שהכניס המחבר לספר, ראה: מ' פלאי, עטרה ליושנה: המאבק ליצירת יהדות ההשכלה, 

בני ברק תשע"ב, עמ' 220-228.
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139. Responsa Besamim Rosh (Claimed to be a Pseudepigraph) – Copy of the Author's Father, Rabbi Tzvi 
Hirsh Berlin, With His Glosses – Gloss Relating to Responsum which Aroused the Polemic on the Authenticity 
of the Book

Responsa Besamim Rosh, halachic responsa attributed to the Rosh and other prominent Rishonim, with the Kasa 
DeHarsena commentary by R. Shaul Berlin. Berlin, [1793]. First edition. Approbations by the author's father, R. Tzvi 
Hirsh Levin Rabbi of Berlin, and by the Noda BiYehuda.
This book was the focus of a great polemic, with the Torah leaders of the generation – R. Mordechai Banet, the Chatam 
Sofer, and others, claiming that the book is forged and its responsa were authored by the publisher R. Shaul Berlin, rather 
than by the Rosh, as claimed. The authenticity of the book remains disputed until this day (see Hebrew sidebar).
Special copy belonging to the author's father, R. Tzvi Hirsh Levin Rabbi of Berlin, with his glosses, typically signed 
"Tzava" (=Tzvi ben Aryeh, after which his book was titled Tzava Rav).
The present copy was presumably presented by the author as a gift to his father, and he had the following inscription 
lettered on the binding: "To my father… R. Tzvi Hirsch Rabbi of Berlin".
The book contains four glosses handwritten by R. Tzvi Hirsh Berlin, three of them signed (at the beginning) with his 
acronym: "Tzava".
R. Tzvi Hirsh valiantly defended his son against those who questioned the authenticity of the book, firmly asserting that 
the book was not forged (see Hebrew sidebar). In his glosses, R. Tzvi Hirsh discusses his son's words.
The gloss on p. 108b is of particular interest, as it relates to one of the responsa which was the focus of the polemic 
against the book – responsa 375, which permits travelling on Shabbat in a case where interrupting the journey would 
force the person to become a burden on the community and accept charity. Near this responsum, his father noted: 
"Tzava – Although this responsum seems strange, it is nevertheless Torah... but nowadays it will cause a Chilul 
Hashem... it is definitely forbidden".
Signature on the title page: "I acquired it from R. Leib son of R. Shaul for 1 Löwen Taler, Aryeh Leib Berlin" (the Leib 
mentioned here may be Aryeh Leib son of R. Shaul Berlin, who converted to Christianity. He may have inherited this 
copy from his grandfather, and later sold it).
[4], 110, [5] leaves. 32.5 cm. Good-fair condition. Stains. Detached leaves and gatherings. Inscriptions. Original binding with gilt 
lettering. Binding damaged, lacking spine and back board.

Opening price: $1000
Estimate: $3000-5000

140. ספר מלא רצון – פרנקפורט דמיין, ת"ע – חתימת רבי מאיר יעקב הורוויץ, בנו של ה"הפלאה" וחתנו של רבי שאול אב"ד 
אמשטרדם

ספר מלא רצון, "לתרץ כל הדברים הקשים בכל הש"ס", מאת רבי אברהם נפתלי הירש הלוי שפיץ סג"ל, "רב אב ב"ד ור"מ בק"ק ווירמיישא 
והגלילות". פרנקפורט דמיין, חש"מ, ]ת"ע, 1710[. מהדורה ראשונה. עם הסכמת אב"ד פרנקפורט רבי נפתלי כץ בעל ה"סמיכת חכמים".

בראש השער חתימת רבי מאיר יעקב הורוויץ – בנו של בעל ה"הפלאה": "חנני ד' גם בזה הק' מאיר יעקב בהגאון מ"ו פינחס הלוי איש הורויץ". 
רישומים נוספים בשער: "ר' הירץ וואהל" ]כפי הנראה הוא הנרשם אצל הורוויץ, אבני זכרון, פרנקפורט דמיין תרס"א, מס' 3660, אשר שימש 
כ"ש"ץ ושמש" בפרנקפורט ונפטר בשנת תק"מ[; "שייך להאלוף והקצין... כש"ת כ"ה איצק פולדא יצ"ו" ]אף הוא כנראה מפרנקפורט, ראה אבני 

זכרון, שם, מס' 2494[. 
בדף שאחרי השער רישום על קבלת הספר במתנה מרבי מאיר יעקב: "זה הספר ניתן לי לדורון החתונה מן המופלא והמופלג בתורה כש"ת כ"ה 

מאיר יוק']ב[ יצ"ו בן הגאב"ד נר"ו פה פפ"ד ]=פרנקפורט דמיין[". 
בדף שלאחר מכן רישום נוסף: "חנני ד' גם בזה הק' שמואל בקוראי שמו זנוויל...". 

הגאון רבי מאיר יעקב הורוויץ )תקי"ד-תק"מ(, בנו של בעל ה"הפלאה", שנישא בראשית שנות התק"ל לבתו של גאון-דורו רבי שאול אב"ד 
אמשטרדם. נפטר בגיל כ"ו שנה בחיי אביו. אביו הדפיס קונטרס מחידושיו בסוף ספרו ה"הפלאה" על כתובות )דפים עה-פו(, וכה הוא כותב שם 
על בנו המנוח: "בני ותלמידי ז"ל, אשר היתה נפשו קשורה בנפשי, ונתבקש לישיבה של מעלה בן עשרים וששה שנים, והיה מלא תורה ויראת 
ה', ומופלא בחריפות ובקיאות, ושאל ממני בטרם עלית נשמתו הטהורה לקבוע בדפוס קצת מחידושיו...". חידושים נוספים ממנו נדפסו בסוף 

ספר "מחנה לוי" מאחיו, שנדפס יחד עם ספר "המקנה".
]2[, ד; צז ]צ"ל: צט[; מ, מב-מג, מה-קיד; ז, ט-י; יג, ]1[ דף. חסרים דפים מא ו-מד מהספירה השלישית. דפים מט-נ מהספירה השניה נכרכו 
כריכה פגומה, חסרת שדרה  בינוני-טוב. כתמים, קרעים ובלאי. סימני עש במספר דפים, עם פגיעה בטקסט.  שלא במקומם. 30 ס"מ. מצב 

ומנותקת.

פתיחה: $1000 
הערכה: $2000-3000
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140. Maleh Ratzon – Frankfurt am Main, 
1710 – Signature of Rabbi Meir Yaakov 
Horowitz, Son of the Haflaa and Son-in-
Law of R. Shaul Rabbi of Amsterdam

Maleh Ratzon, "to resolve all the difficulties 
in the Talmud", by R. Avraham Naftali 
Hirsch HaLevi Spitz Segal, rabbi of Worms 
and the region. Frankfurt am Main, [1710]. 
First edition. Approbation by R. Naftali 
Katz Rabbi of Frankfurt, author of Semichat 
Chachamim.
At the top of the title page, signature of R. 
Meir Yaakov Horowitz, son of the Haflaa: 
"G-d granted me this, Meir Yaakov son 
of R. Pinchas HaLevi Ish Horowitz". On 
same page, inscriptions of R. Hertz Wohl 
(presumably listed by Horowitz in Avnei 
Zikaron, Frankfurt am Main 1901, no. 3660, 
as prayer leader and beadle in Frankfurt, d. 
1780) and of R. Itzek Fulda (presumably also 
from Frankfurt, see Avnei Zikaron no. 2494).
Inscription on the leaf following the title 
page, attesting to having received the book 
as wedding gift from R. Meir Yaakov.
Additional inscription on the following leaf, 
signed by Shmuel Sanvil.
R. Meir Yaakov Horowitz (1754-1780), son of 
the Haflaa and son-in-law of R. Shaul Rabbi 
of Amsterdam. He passed away at the young 
age of 26, in his father's lifetime. His father 
published a collection of his novellae at the 
end of his book Haflaa on Ketubot (leaves 
75-86), introducing them with the following 
words: "My late son and disciple… who 
was summoned to the Heavenly yeshiva at 
the age of 26, and he was filled with Torah 
and fear of G-d, exceptional in his sharpness 
and erudition, and he asked me before his 
passing to publish some of his novellae…". 
Other novellae he authored were published 
at the end of the book Machaneh Levi by his brother, printed together with the book HaMikneh.
[2], 4; 97 [i.e. 99]; 40, 42-43, 45-114; 7, 9-10; 13, [1] leaves. Lacking leaves 41 and 44 of third sequence. Leaves 49-50 of second 
sequence bound out of order. 30 cm. Fair-good condition. Stains, tears and wear. Worming to several leaves, affecting text. Binding 
damaged, lacking spine, and detached.

Opening price: $1000
Estimate: $2000-3000
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141. Responsa Keter Kehunah – With Responsa by the Maggid of Kozhnitz – Zhovkva, 1805 – Signatures of 
R. Shlomo Baruch Tenenbaum Head of the Stropkov Beit Din, Disciple of Rabbi Naftali of Ropshitz 

Responsa Keter Kehunah, by R. Yitzchak Avraham Katz of Pinchov (Pińczów; descendant of R. Shabtai Kohen, the 
Shach). [Zhovkva]: Avraham Yehuda Leib of Svirzh, [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.
Signatures and inscriptions on the title page, including two signatures of R. Shlomo Baruch Tenenbaum of Stropkov 
(1809-1891), disciple of Rebbe Naftali of Ropshitz. He served as posek in Zborov and head of the Stropkov Beit Din. R. 
Yechezkel Shraga Halberstam of Shinova wished to appoint him as rebbe, but he refused.
Many stamps of R. Naftali Teitelbaum Rabbi of Nyírbátor (1867-1928), leading Hungarian rabbi and head of the 
Orthodox Bureau (in Budapest).
[1], 77 leaves. 36 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Wear. Tears, including marginal tears to title page (not 
affecting text), and minor open tear affecting text in one place. Worming, affecting text in several places. Leaves trimmed with 
minor damage to text in several places. Old binding, worn and damaged. 
Stefansky Chassidut, no. 248.

Opening price: $200
Estimate: $300-500

המגיד  מאת  תשובות  עם   – כהונה  כתר  שו"ת  ספר   .141
זולקווא, תקס"ה – חתימות הרה"ק רבי שלמה  מקוז'ניץ – 
ברוך טננבוים ראב"ד סטרופקוב, תלמיד רבי נפתלי מרופשיץ

כ"ץ  אברהם  יצחק  רבי  מאת  כהונה,  כתר  ותשובות  שאלות  ספר 
דפוס  ]זולקווא[,  הש"ך(.  בעל  כהן  שבתי  )מצאצאי רבי  מפינטשוב 

אברהם יהודא ליב מסווירז, ]תקס"ה 1805[. מהדורה ראשונה.
נוספים.  חלקים  נדפסו  לא  אך  ראשון",  "חלק  נכתב  הספר  בשער 
בסימן עו נדפסה התכתבות שו"ת בעניין עגונה שהמגיד מקוז'ניץ 
טרח להתירה. בסימן זה מובאות שתי תשובות מהמגיד מקוז'ניץ, 
מהמחבר.  ותשובה  ה"הפלאה"  בעל  הורביץ  פנחס  מרבי  תשובה 
מאוחר יותר )בשנת תר"מ( נדפס הספר "עגונת ישראל" בו מובאות 

חליפות המכתבים של המגיד מקוז'ניץ עם רבני דורו בפרשה זו. 
חתימות ורישומים בדף השער, בהם שתי חתימות של: "הק' שלמה 

ברוך טענינבוים".
)תקס"ט- מסטרופקוב  טננבוים  ברוך  שלמה  רבי  הקדוש  הרב 
רבי  האדמו"ר  מתלמידי  תשכה(,  עמ'  ג,  לחסידות,  אנצי'  תרנ"א, 
נפתלי מרופשיץ. דומ"צ בזבארוב וראב"ד סטרופקוב. האדמו"ר רבי 
יחזקאל שרגא הלברשטאם משיניווא ביקש להכתירו כאדמו"ר, אך 
הוא סירב. הותיר אחריו כתבי יד רבים, שמעט מהן פורסמו בבמות 

שונות.
אבדקה"י  טייטלבוים  "נפתלי  רבי  של  רבות  חותמות  הספר  בדפי 
ומראשי  הונגריה  רבני  מגדולי  )תרכ"ז-תרח"ץ(,  ניר-באטאר" 
הלשכה האורטודוקסית )בבודפשט(. בנו של האדמו"ר רבי ישראל 
יעקב יוקל טייטלבוים אב"ד וואלווא, ובן-בתו של בעל ה"ייטב לב". 
כיהן  תרנ"ח  משנת  אוהעל.  אב"ד  טייטלבוים  יוסף  משה  חתן רבי 

ארבעים שנה כאב"ד נירבאטור. 
]1[, עז דף. 36 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. 
בלאי. קרעים, בהם קרעים בשולי דף השער )ללא פגיעה בטקסט(, 
וקרע חסר קטן עם פגיעה בטקסט באחד מהדפים. סימני עש עם 
קלות  פגיעות  עם  דפים  חיתוך  דפים.  במספר  בטקסט  פגיעות 

בטקסט במספר מקומות. כריכה ישנה, בלויה ופגומה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 248.

פתיחה: $200
הערכה: $300-500
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142. מזבח כפרה – לבוב, תרכ"א – חתימה והגהות המקובל הקדוש רבי יצחק אייזיק וייס מסוואליאווע, בעל "בית יצחק"

ספר מזבח כפרה – שיטה מקובצת למסכתות זבחים ובכורות; חידושי הרמב"ן למסכת חולין; חידושים ודרושים )בשם "רנו ליעקב"(, מאת רבי 
יעקב פייתוסי; הגהות והערות )בשם "מזבח חדש"(, מאת רבי יוסף שאול הלוי נתנזון. לבוב )למברג(, ]תרכ"א[ 1861.

העותק של המקובל הקדוש רבי יצחק אייזיק וייס מסוואליאווע, עם הגהותיו. בראש השער חתימת יד קדשו: "הק' יצחק אייזק ווייס", וחותמתו: 
"יצחק אייזק ווייס – 'Izsak Weisz – Rabbiner 'Szolyva". בדפי הספר מספר הגהות בכתב-יד קדשו של רבי יצחק אייזיק.

הגאון הקדוש רבי יצחק אייזיק וייס )תקפ"ד-תרנ"ד( אבדק"ק סוואליאווע )ְסַבליַאָבה Svaliava( ואח"כ ראב"ד בקהילת מונקאטש, בעל 'בית 
יצחק'. רבו המובהק של בן-אחיו רבי יוסף מאיר וייס האדמו"ר הראשון מספינקא בעל "אמרי יוסף". נולד בעיר מונקאטש לאביו רבי אברהם 
וייס ]שנחשב כבן אצל רבי יצחק אייזיק מקאלוב[. רבי יצחק אייזיק היה מאבות תנועת החסידות בטרנסילבניה באמצע המאה ה-19, והיה 
מתלמידיהם של גדולי האדמו"רים: רבי צבי אלימלך מדינוב בעל ה"בני יששכר", רבי יהודה צבי מראזדיל בעל "דעת קדושים" ]ספר שנערך 
על ידי תלמידו רי"א וייס[, רבי שלום מבעלז, ורבי יצחק אייזיק מזידיטשוב ]שאמר עליו שהוא מה"שישים גבורים סביב לו", וסמך עליו שיערוך 
את כתביו בחסידות ובתורת הנסתר[. כמו כן, קיבל מגדולי צדיקי החסידות, אליהם זכה לנסוע: בעל ה"דברי חיים" מצאנז, רבי ישראל מרוז'ין, 
רבי חיים מקוסוב, רבי צבי הירש מרימנוב ורבי מאיר מפרימישלאן. חתנו הוא האדמו"ר רבי אלימלך לאווי בן האדמו"ר הראשון מטאש רבי 
משולם פייש לאווי. הגאון מהרש"ג – רבי שמעון גרינפלד אבדק"ק סמיהאלי, כותב על רבי יצחק אייזיק: "וידעתי שהיה מקובל גדול כמעט יחיד 
במדינה בחכמה זו" )שו"ת מהרש"ג, חלק א, או"ח סי' ל(. מאוצר כתביו הרבים יצאו לאור רק הספרים: "תולדות יצחק" עה"ת, "דברי יצחק", 

ו"בית יצחק" על מסכת מגילה.
חתימות וחותמות של "יוסף עפשטיין מסוואליווע"; "יוסף עפשטיין סופר תו"מ ומ"מ סאטמאר". 

]2[, נט, ]2[; כא דף. 36 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי וקרעים בשולי דפים. כריכה מקורית, פגומה ובלויה.

פתיחה: $800 
הערכה: $1000-2000
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142. Mizbach Kaparah – Lviv, 1861 – Signature and 
Glosses of Rabbi Yitzchak Eizik Weisz of Svaliava, 
Author of Beit Yitzchak

Mizbach Kaparah – Shitah Mekubetzet on Tractates 
Zevachim and Bechorot; novellae of the Ramban on 
Tractate Chullin; novellae and homiletics (titled Ronu 
LeYaakov), by R. Yaakov Fitoussi; glosses and comments 
(titled Mizbe'ach Chadash), by R. Yosef Shaul HaLevi 
Nathansohn. Lviv, 1861.
Copy of the kabbalist R. Yitchak Eizik Weisz of Svaliava, 
with his glosses. His signature appears at the top of 
the title page: "Yitzchak Eizik Weisz", with his stamp 
in Hebrew and Hungarian. The book contains several 
glosses in his handwriting.
R. Yitzchak Eizik Weisz (1824-1894), rabbi of Svaliava 
and later head of the Munkacs Beit Din, author of Beit 
Yitzchak. He was the prime teacher of his nephew, R. 
Yosef Meir Weisz, first Rebbe of Spinka, author of Imrei 
Yosef. Born in Munkacs to R. Avraham Weisz (who was 
like a son to R. Yitzchak Eizik of Kaliv). R. Yitzchak Eizik 
Weisz was a progenitor of Chassidism in Transylvania 
in the mid-19th century, and the disciple of foremost 
rebbes: Rebbe Tzvi Elimelech of Dinov author of Bnei 
Yissaschar, Rebbe Yehuda Tzvi of Rozdil author of Daat 
Kedoshim (book compiled by his disciple R. Yitzchak 
Eizik Weisz), Rebbe Shalom of Belz, Rebbe Yitzchak 
Eizik of Zidichov (who acclaimed him as one of the 
"sixty mighty men surrounding him", and relied upon 
him to edit his writings in Chassidut and Kabbalah). He 
also visited the courts of Rebbe Yisrael of Ruzhin, Rebbe 
Chaim of Kosov, Rebbe Tzvi Hirsh of Rimanov and Rebbe 
Meir of Premishlan. His son-in-law was Rebbe Elimelech 
Lőwy, son of the first Rebbe of Tosh R. Meshulam Feish 
Lőwy. The Maharshag, R. Shimon Grünfeld Rabbi of 
Szemihály described R. Yitzchak Eizik: "and I knew that 
he was a great Kabbalist, almost unique in the country 
in this wisdom" (Responsa Maharshag, part I, Orach 
Chaim section 30). From his large collection of writings, 
only the following were published: Toldot Yitzchak on 
the Torah, Divrei Yitzchak, and Beit Yitzchak on Tractate 
Megillah.
Signatures and stamps of "Yosef Epstein of Svaliava"; 
"Yosef Epstein Sofer and maggid in Satmar".
[2], 59, [2]; 21 leaves. 36 cm. Good-fair condition. Stains. 
Marginal wear and tears. Original binding, damaged and worn.

Opening price: $800
Estimate: $1000-2000
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143. ספר יצירה – מנטובה, שכ"ב – מהדורה 
חיים  רבי  האדמו"ר  חתימת   – ראשונה 

מליסקא בעל "טל חיים"

יצירה המיוחס לאברהם אבינו, עם ארבעה  ספר 
רבי  פירוש  גאון,  סעדיה  רבי  פירוש  פירושים: 
ופירוש  הרמב"ן  פירוש  מגרמייזא,  אליעזר 
מגאזולו,  כהן  יעקב  דפוס  ]מנטובה,  הראב"ד. 
תרשימים  ראשונה[.  מהדורה   .1562 שכ"ב 

וטבלאות קבליות.
רב  חיים  "הק'  חתימת:  הראשון,  הדף  בראש 

מליסקא יע"א". 
מליסקא  הרב   – פרידלנדר  חיים  רבי  האדמו"ר 
)נפטר תרס"ד(, בנו של רבי משה פרידלנדר אב"ד 
קליינווארדיין, וחתנו של האדמו"ר רבי צבי הירש 
מליסקא בעל "אך פרי תבואה". עם פטירת חמיו 
ברבנות  מקומו  לממלא  התמנה  תרל"ד,  בשנת 
ליסקא ובאדמו"רות. חיבר את הספרים "טל חיים" 
על הש"ס, ו"טל חיים וברכה" על התורה. ישב על 
ויראת  תורה  והרביץ  שנה  כשלושים  הרבנות  כס 
שמים בליסקא ומחוצה לה. בימיו נעשתה ליסקא 
למרכז גדול ותל תלפיות לאלפים מישראל. נפטר 
בכורו  בנו  מקומו  מילא  ואחריו  תרס"ד,  אייר  ט' 
רבי צבי הירש, שניהל עדתו עד השואה )עפ"י ש' 
חיפה  ליסקא,  לבית  הזכרונות  ספר  גולדשטיין, 

תשכ"ח, עמ' 124-125(.
רישומים  בהם  שונים,  רישומים  המגן:  בדפי 
חתימת  והכוכבים.  המזלות  בענייני  מעניינים 
"משה פרייא" ]אולי רבי משה פרייא אב"ד נעדיעד 

נכד ה"כתב סופר" או אחד מבני משפחתו[.
במקור  נועדו  יצירה  בספר  מהתרשימים  חלק 
להיות תרשימים מסתובבים )volvelles( לחישוב 
בגוף  נדפס  התרשימים  בסיס  השמות.  צירופי 
הספר ואילו החלקים המסתובבים נדפסו על לוח 
נפרד )לגזירה ולהדבקה בספר(. לוח זה, והחלקים 
המסתובבים, חסרים במרבית העותקים הידועים, 
וגם בעותק שלפנינו )ראה בקטלוג "קדם", מכירה 

51, פריט 44(.
עותק חסר. ב-נב, נד-נה, סא-סד, סט-פח, ]פח-פט, צ"ל: צב-צג[, צה-קד, ]1[ דף. )במקור: קה דף; ]1[ דף. סה"כ חסרים 16 דף: דף השער 
נג, נו-ס, סה-סח, פט-צא, צד, ו-]1[ לוח ]ראה לעיל[(. 18 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש. קרעים וקרעים  ודפים: 
נייר. בכמה דפים חיתוך הדפים על גבול הטקסט. רישומים. חתימות וחותמות.  חסרים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות 

כריכת עור ישנה, פגומה. 

פתיחה: $300
הערכה: $500-1000
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143. Sefer Yetzirah – Mantua, 1562 – First Edition – Signature of Rebbe Chaim of Liska Author of Tal Chaim

Sefer Yetzirah, attributed to Avraham Avinu, with four commentaries: R. Saadiah Gaon, R. Eliezer of Worms, the 
Ramban and the Raavad. [Mantua: Jacob Kohen of Gazolo, 1562. First edition]. Kabbalistic diagrams and charts.
Signature at the top of the first leaf: "Chaim Rabbi of Liska".
Rebbe Chaim Friedlander – rabbi of Liska (d. 1904), son of R. Moshe Friedlander Rabbi of Kleinwardein, and son-in-law 
of R. Tzvi Hirsh of Liska author of Ach Pri Tevuah. He succeeded his father-in-law as rabbi and rebbe of Liska in 1874, a 
position he held for thirty years. He authored Tal Chaim on the Talmud, and Tal Chaim UVracha on the Torah.
Various inscriptions on the endpapers, including interesting inscriptions regarding zodiac signs and planets. Signature: 
"Moshe Frey" (perhaps R. Moshe Frey Rabbi of Negyed, grandson of the Ktav Sofer, or one of his family members).
Sefer Yetzirah includes several diagrams designed for the addition of moveable parts (volvelles), for calculating Holy 
Name combinations. The moveable parts were printed on a separate plate, for the reader to cut out and assemble. This 
plate, and the moveable parts, are missing from most extant copies of the book, and from this copy as well (see Kedem 
Auction 51, item 44).
Incomplete copy. 2-52, 54-55, 61-64, 69-88, [88-89, i.e. 92-93], 95-104, [1] leaves. (Originally: 105 leaves; [1] leaves. Altogether 
lacking 16 leaves: title page and leaves 53, 56-60, 65-68, 89-91, 94, and [1] plate of volvelles [see above]). 18 cm. Fair condition. 
Stains, including dampstains. Worming. Tears and open tears, affecting text, repaired in part with paper. Some leaves trimmed 
close to text. Inscriptions. Signatures and stamps. Old leather binding, damaged.

Opening price: $300
Estimate: $500-1000
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144. ספר תולדות אדם וחוה – רבינו ירוחם – קושטא, 
רע"ו – מהדורה ראשונה – חתימות

ספר תולדות אדם וחוה, וספר מישרים, הלכות, מאת רבינו 
1516[. מהדורה  רע"ו,  ]קושטא, חש"מ,  ירוחם מפרובניצה. 

ראשונה.
קולופון בדף רעב )בסיום ספר תולדות אדם וחוה(: "והיתה 
שנת  אדר  בחדש  וחוה  מאדם  אלו  חלקים  השני  השלמת 
קושטנטינא  בעיר  ונדפס  מיהודה  שבט  ]=רע"ו[  יסו"ר  לא 
..." מישרים(:  ספר  )בסיום  האחרון  בדף  קולופון  רבתי...". 
והיתה השלמת הספר הזה בט"ו באב שנת עור"ה ]=לפ"ג, 
תחת  היא  אשר  רבתי  קושנטינא]![  בעיר  ונדפס  רע"ו[ 
ותנשא  הודו  ירום  סלים  סולטן  המלך  אדונינו  ממשלת 

מלכותו...". 
בשער ובקולופון – דגל המדפיס, בצורת אריה זקוף – דגלו 
של יהודה ששון, שהדפיס ספרים בבית הדפוס של האחים 
העבריים,  המדפיסים  דגלי  יערי,  )ראה:  בקושטא  נחמיאש 

ירושלים תש"ד, עמ' 7 ועמ' 126 - מס' 8(.
ספר זה נדפס ונמכר קונטרסים קונטרסים, ומשום כך נדיר 
לקונים  חילקו  הקונטרסים  את  שלמים.  עותקים  למצוא 
בשבתות בבתי הכנסת, כפי שהיה נהוג בקושטא )על דיון 
הלכתי בין רבני קושטא בעניין זה, ראה: יערי, הדפוס העברי 

בקושטא, ירושלים תשכ"ז, עמ' 14, ועמ' 103 – מס' 145(. 
"...הצעיר אברהם  ביניהם:  ורישומים בדף השער,  חתימות 
לאטאש" )יתכן והוא רבי אברהם לאטיס אב"ד ונציה(; "הק' 
משה הערצפעלד" – רבי משה הערצפעלד )תקע"ו-תרל"ו( 
אב"ד סילאש-באלהאש, תלמיד החתם סופר וחתנו של רבי 

דניאל פרוסטיץ )החת"ס ותלמידיו עמ' שמח-שמט(. 
חתימות )בעיפרון( במספר מקומות בספר: "שלמה מאהר", 
מאהר- שלמה  רבי   – מאהר"  זצ"ל  נפתלי  במו"ה  "שלמה 
רוזנטל מפעסט )בודפשט(, אחד היהודים המשפיעים ביותר 
בהונגריה, עמד בקשר הדוק עם החתם סופר בענייני השעה 

)אישים בתשובות חתם סופר, עמ' שע(.
המעיד  )קצוץ(,  איטלקית  בכתיבה  רישום  האחרון  בדף 

שהספר ניתן כמשכון "מיד כמ' שלמה נחמיה מונטאנייאנא".
מספר הגהות ארוכות בכתיבה ספרדית, ממספר כותבים )חלקן קצוצות(. מספר הגהות בכתיבה איטלקית )רובן קצוצות(. 

רעב, ]14[; קכב דף. 26.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש ומעט קרעים, כמעט ללא פגיעה בטקסט )באחד הדפים 
קרע חסר עם פגיעה קלה בטקסט, בדף אחר פגיעה קלה בהגהה בכתב-יד(. הדבקות נייר בשולי דף השער ומספר דפים נוספים. חיתוך דפים 

עם פגיעה בכותרת אחד מהדפים. כריכה לא מקורית, עם קרעים ופגמים. 

פתיחה: $5000
הערכה: $6000-8000

Early Books and Miscellaneaדפוסים עתיקים וספרים שונים
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144. Toldot Adam VeChava – Rabbenu 
Yerucham – Constantinople, 1516 – First 
Edition – Signatures

Toldot Adam VeChava and Sefer Mesharim – 
halachot by Rabbenu Yerucham of Provence. 
[Constantinople, 1516]. First edition.
Colophon on leaf 272 (at the end of Toldot Adam 
VeChava): "These two parts were completed… 
in Adar 1516, and printed in Constantinople...". 
Colophon on final leaf (at the end of Sefer 
Mesharim): "This book was completed on 15th Av 
1516, and was printed in Constantinople, under 
the rule of our master the king, His Majesty Sultan 
Selim…". 
The title page and colophon feature a lion 
rampant – printer's device of Yehuda Sasson, who 
printed books in the press of the Nahmias brothers 
in Constantinople (see: Yaari, Diglei HaMadpisim 
HaIvriim, Jerusalem 1944, no. 8; p. 7 and p. 126). 
This book was not published as a complete unit, 
but rather in separate booklets distributed to 
buyers every Shabbat in the synagogues, as was 
customary in Constantinople at that time (see: Yaari, 
HaDfus HaIvri BeKushta, Jerusalem 1967, p. 14 and 
p. 103, no. 145. A halachic debate arose amongst 
the Constantinople rabbis who opposed this 
practice). It is therefore rare to find complete copies. 
Signatures and inscriptions on title page, including: 
"Avraham Lattes" (possibly R. Avraham Lattes 
Rabbi of Venice); "Moshe Herzfeld" – R. Moshe 
Herzfeld Rabbi of Szilas-Bolhas (Mezőszilas), 
disciple of the Chatam Sofer and son-in-law of R. Daniel Prostitz (HaChatam Sofer VeTalmidav, pp. 348-349).
Signatures (in pencil) in several places: "Shlomo Mohr", "Shlomo son of R. Naftali Mohr" – R. Shlomo Mohr-Rosenthal 
of Pest (Budapest), a highly influential figure in Hungary who was in close contact with the Chatam Sofer on current 
affairs (Ishim BiTeshuvot HaChatam Sofer, p. 370).
Inscription in Italian script (trimmed) on final leaf, attesting that the book was given by R. Shlomo Nechemiah 
Montagnana as a collateral.
Several lengthy glosses in Sephardic script, from several writers (some trimmed). Several glosses in Italian script (mostly 
trimmed).
272, [14]; 122 leaves. 26.5 cm. Overall good condition. Stains, including dampstains. Worming and some tears, with almost no 
damage to text (open tear on one leaf, slightly affecting text; minor damage to handwritten gloss on another leaf). Marginal paper 
repairs to title page and several other leaves. Leaves trimmed with damage to heading in one place. Non-original binding, with 
tears and damage.

Opening price: $5000
Estimate: $6000-8000
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145. Sefer HaAruch – Pesaro, 1517 – Printed by Gershom Soncino – Signature of Rabbi Chaim Mordechai 
Labaton

Sefer HeAruch, glossary of Talmudic words in alphabetical order, by R. Natan son of Yechiel of Rome. [Pesaro]: Gershom 
Soncino, 1517.
On leaf 2, ownership inscription of R. Chaim Mordechai Labaton (1780-1869), prominent Torah scholar and chief rabbi 
of Aleppo. He authored Nochach HaShulchan (see: LiKedoshim Asher BaAretz, p. 64).
Signature on the title page and leaf 19: "Aharon Altaras". Many inscriptions in Ladino on the endpapers, with accounts 
and names of people.
65, 67-102, 85-177, [1] leaves. Lacking one leaf (leaf 66). Misfoliation. Many leaves bound out of sequence. 28.5 cm. Fair-good 
condition. Stains, including dampstains and traces of past dampness. Wear. Tears to title page, including open tears, affecting 
border, repaired with strips of tape on recto and verso. Tears (including open tears) to other leaves, slightly affecting text, mostly 
repaired with paper or tape (open tear to leaf 11 with handwritten text replacement). Minor worming to final leaf, affecting text; 
marginal tears to final leaf – leaf mounted on paper (may have been supplied from a different copy). Some leaves and gatherings 
loose and detached. Early leather binding, damaged, partially detached.

Opening price: $800
Estimate: $2000-3000 

145. ספר הערוך – פיזרו, רע"ז – דפוס גרשם שונצינו 
– חתימת רבי חיים מרדכי לבטון 

ספר הערוך, ביאורי מילים בתלמוד, על פי סדר האלף-בית, 
מאת רבי נתן בן יחיאל מרומא. ]פיזרו[, דפוס גרשם שונצינו, 

רע"ז ]1517[. 
רישום בעלות בדף 2: "מה שקנה עבד, הצעיר חיים מרדכי 
לבטון ס"ט". רבי חיים מרדכי לבטון )תק"מ-תרכ"ט(, מגדולי 
חכמי ארם-צובה ורבה הראשי של העיר. בעל "נכח השלחן" 

)ראה אודותיו: לקדושים אשר באר"ץ, עמ' סד(. 
חתימה בדף השער ובדף 19: "הצעיר אהרן אלטראס יצ"ו". 
אנשים  ושמות  חשבונות  של  רישומים רבים  הבטנה  בדפי 

בלאדינו.
65, 102-67, 177-85, ]1[ דף. חסר דף אחד )דף 66(. מספור 
דפים משובש. דפים רבים כרוכים שלא במקומם. 28.5 ס"מ. 
מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי ועקבות רטיבות. בלאי. 
במסגרת,  פגיעות  עם  חסרים,  חלקם  השער,  בדף  קרעים 
משוקמים בהדבקת רצועות נייר דבק משני צדי הדף. קרעים 
)חלקם חסרים( בדפים נוספים, רובם משוקמים בהדבקות 
נייר או נייר דבק, עם פגיעות מעטות בטקסט )בדף 11 קרע 
חסר עם השלמה בכתב-יד(. בדף האחרון סימני עש קלים 
נייר  על  והודבק  בשוליו  קרוע  הדף  בטקסט;  פגיעות  עם 
רופפים  וקונטרסים  דפים  אחר(.  מעותק  שהושלם  )ייתכן 

ומנותקים. כריכת עור עתיקה ופגומה, מנותקת חלקית.

פתיחה: $800 
הערכה: $2000-3000
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שו"ת הרא"ש – קושטא, רע"ז – מהדורה   .146
ראשונה

שאלות ותשובות להרא"ש ז"ל. ]קושטא, דפוס שמואל 
נחמיאש ובנו משה, רע"ז 1517[. מהדורה ראשונה.

שנדפסו  השו"ת  ספרי  מראשוני  הוא  הרא"ש  שו"ת 
בראשית ימי הדפוס, והוא אחד מן הספרים החשובים 
שעמודי ההוראה נסמכים עליהם. המהדורה שלפנינו 
שימשה את מרן רבי יוסף קארו בחיבוריו ה"בית יוסף" 

והשולחן ערוך, ואת הרמ"א בהגהותיו.
עריכה  עבר  זה  חיבור  רגילים,  שו"ת  מספרי  בשונה 
תשובות  פסיקה.  לספר  להופכו  במגמה  ועיבוד 
נושאים.  לפי  "כללים",  ושמונה  למאה  קובצו  הרא"ש 
בהקדמה למהדורה שלפנינו נכתב על תהליך העריכה: 
"ותלמידיו שותי מימיו ]של הרא"ש[ העלו תשובותיו 
על ספר אחת לאחת כאשר הזדמן בכל זמן מפוזרות 
בלי סדר... ורבו כמו רבו עד כי נקבץ מהם ספר גדול, 
יזכר שמו סדר  כי תלמיד אחד על הטוב  יראה  אח"כ 
התשובות האלו סדר נכון וקבץ וחבר דבר לדבר הדומה 
כולל כלל כל הנכתב בענין ההוא...  לו עד נעשה ענין 
והשם יכפול שכרו כי הועיל למעניינים תועלת גדולה... 
ואני המדבר ראיתי להוסיף בסדורן משלי והוא לעשות 

סימנין לכל כלל למספרם...". 
"איש  גדולתו של הרא"ש:  בראש ההקדמה מתוארת 
חיל ורב פעלים אדוננו מורנו הרב ר' אשר... אשר קבץ 
ספרד  גולת  עיני  והאיר  לתורה  חיילים  ועשה  ורבץ 
בספריו בשיטתו בפרישתו הישרה המישרת לארחות 
יושר בפסקיו הפוסקים דין אמת לאמתו בתשובותיו 
מלכותו  כבוד  עשר  את  הראה  בהן  אשר  המופלאות 
וירושלמי  בבלי  בתלמוד  גדולתו  תפארת  יקר  ואת 
במשנה בתוספתא במכילתא ובספרי וספרא וכל יקר 
ראתה עינו בדורות האחרונים מחכמתו תמהו ולאחריו 

לא קם כמוהו...". 
במהדורה זו השתמרו נוסחאות מקוריות, שהשתבשו 
י"ש  )ראה:  הנוצרית  הצנזורה  בשל  הבאים  בדפוסים 

יודלוב, מבוא לשו"ת הרא"ש, מהדורת מכון ירושלים, ירושלים תשנ"ד, עמ' 10(.
ההדפסה הושלמה בל"ג בעומר רע"ז, כפי שנכתב בקולופון שבעמוד האחרון: "נשלמו השאלות תשובות להרב רבינו אשר ז"ל היום שלשה 

ושלשים לעומר שנת ע'ז'ר'ה' פה קונטסטינה]![ רבתי...". 
חתימות ורישומים בדף השער: "נאם שלמה בן כמהר"ר זכריה זכשין י"ץ", "הצעיר נסים גבאי יצ"ו ובכו"ר חיים יצחק נ"ע", חתימה מסולסלת 

לא מזוהה, וחתימה נוספת מחוקה בגירוד. רישום בעלות בדף האחרון: "חיים אשכנזי ן' משה אשכנזי יצ"ו".
]190[ דף. 27 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים. סימני עובש במספר דפים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט במספר דפים. 
בדפים הראשונים ובדף האחרון קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקה ומילוי נייר. דף ]2[ ודף ]5[ עם שוליים 

קטנים יותר )כפי הנראה הושלמו מעותק אחר(. רישומים. חתימות. חותמת )מטושטשת עקב רטיבות(. כריכה ישנה.

פתיחה: $8000
הערכה: $10,000-15,000

146a



56  |  מאי 2022  

146. Responsa of the Rosh – 
Constantinople, 1517 – First Edition

Responsa of the Rosh. [Constantinople: 
Samuel Nahmias and his son Moses, 1517]. 
First edition. 
Responsa of the Rosh is one of the first 
responsa works printed in the early days of 
printing, and it is one of the primary sources 
used by halachic authorities. The present 
edition was used by R. Yosef Karo when 
composing Beit Yosef and Shulchan Aruch, 
and by the Rema for his glosses.
In contrast with regular responsa works, 
this composition was arranged and edited 
in order to turn it into a book of classified 
rulings. The responsa of the Rosh were 
gathered into one hundred and eight 
chapters (kelalim), according to topic. The 
foreword to the present edition describes the 
editing process – the disciples of the Rosh at 
first recorded his responsa unsystematically, 
until a significant amount of material had 
been collected. One disciple then gathered 
together responsa on similar questions, 
until everything was organized according to 
topic. The foreword opens with a portrayal 
of the preeminence of the Rosh.
The text, which was corrupted in later 
editions by Christian censorship, is preserved 
in this edition in its original state (see: 
Y.S. Yudlov, introduction to Responsa of 
the Rosh, Machon Yerushalayim edition, 
Jerusalem 1994, p. 10). 
The printing was completed on the 33rd day 
of the Omer 1517, as stated in the colophon 
of the final page.
Signatures and inscriptions on the title page: "Shlomo son of R. Zechariah Sachsen", "Nissim Gabbai son of R. Chaim 
Yitzchak", an unidentified calligraphic signature, and another signature which was scraped off. Ownership inscription 
on final leaf: "Chaim Ashkenazi son of Moshe Ashkenazi".
[190] leaves. 27 cm. Fair condition. Stains, including large dampstains. Mold to several leaves. Worming affecting text in several 
places. Tears and open tears to first leaves and to final leaf, affecting text, repaired in part with paper. Leaves [2] and [5] with 
smaller margins (presumably supplied from a different copy). Inscriptions. Signatures. Stamp, blurred. Old binding.

Opening price: $8000
Estimate: $10,000-15,000
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147. כרך ממהדורת התלמוד הבבלי הנודעת של דניאל בומברג – מהדורה ראשונה ונדירה של מסכת ברכות, עם סדר זרעים, 
מסכת נדה וסדר טהרות, ומסכתות עדויות ואבות – ונציה, ר"פ-רפ"ב – מהדורות ראשונות בדפוס בומברג 

כרך הכולל מהדורה ראשונה ונדירה של מסכת ברכות ומספר מסכתות נוספות, ממהדורת התלמוד הבבלי הראשונה שהדפיס דניאל בומברג: 
מסכת ברכות, משניות סדר זרעים עם פירוש הרמב"ם והר"ש משאנץ, מסכת נידה, משניות סדר טהרות עם פירוש הרמב"ם, מסכת עדויות 

ופרקי אבות. ונציה, דפוס דניאל בומברג, ]ר"פ-רפ"ב 1520-1522[. מהדורות ראשונות בדפוס בומברג. 
הכרך שלפנינו כולל ששה חלקים ממהדורת התלמוד הראשונה של המדפיס דניאל בומברג )לפי סדרם בכרך(: מסכת ברכות – ונציה, ר"פ; סדר 

זרעים – ונציה, רפ"ב; מסכת נדה – ונציה, ר"פ; סדר טהרות – ונציה, רפ"ב; מסכת עדיות – ונציה, רפ"א; מסכת אבות – ונציה, רפ"א. 
במהדורה נודעת זו )"דפוס ונציה"( נדפס לראשונה התלמוד הבבלי בשלמותו, והיא היתה למהדורת הֵאם של כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. 
בכל המסכתות של מהדורה זו נקבעה לראשונה "צורת הדף" עם מספור הדפים שנוהג עד ימינו, מלבד מסכת ברכות, שבה העימוד ומספור 
הדפים שונים )גוף המסכת שלפנינו מסתיים בדף סו, א, ולא בדף סד, א, כפי שמופיע בהוצאות הבאות(. "צורת הדף" המוכרת של מסכת ברכות 

נקבעה רק במהדורה השניה של בומברג. 
כרך ובו מספר מסכתות. ברכות: ב-פו, פו-פח, ]2[ דף. חסר דף השער. סדר זרעים: ו; פו, ]1[ דף חלק. ו דפים של הקדמת הרמב"ם נכרכו לפני 
דף השער של סדר זרעים, בשונה מעותקים אחרים בהם נכרכו בסוף הסדר. נדה: צא דף. סדר טהרות: עז דף. חסר דף אחרון. עדיות: ג-ז; ט דף, 

]1[ דף ריק. חסרים דף השער ושני דפים שאחריו )]1[, א-ב(. אבות: יב, ]1[ דף. 36 ס"מ בקירוב. 
מצב משתנה בין החלקים. ברכות: מצב משתנה. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים. כשלושים הדפים הראשונים 
במצב בינוני, עם כתמי רטיבות ופטריה גדולים, ובחלק מהדפים קרעים חסרים גדולים. דף טו מנותק. סדר זרעים: מצב טוב. כתמים, בהם כתמי 
רטיבות גדולים. נדה: מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים. מעט קרעים קלים. סדר טהרות: מצב בינוני. כתמי רטיבות גדולים וכהים. 
קרעים חסרים במספר דפים, עם פגיעה קלה בטקסט. סימני עש קלים, עם פגיעה בטקסט במספר מקומות. עדיות: מצב בינוני. כתמי רטיבות 
גדולים וכהים. סימני עש קלים, עם פגיעה בטקסט. אבות: מצב בינוני. כתמי רטיבות גדולים וכהים. סימני עש קלים. נקב במספר דפים, עם 

פגיעה קלה בטקסט. 
הגהות, תיקונים ורישומים בדפי המסכתות )בדף כא של מסכת ברכות נמחקו שתי שורות בגירוד(. רישומי בעלות מאוחרים במספר מקומות. 

כריכה לא מקורית, פגומה, ללא שדרה.
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, 18, 26, 43, 44, 48.

פתיחה: $50,000
הערכה: $60,000-80,000
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דניאל בומברג – "ראש המדפיסים" מוונציה

העיר  מן  נוצרי  לסוחר  נולד  הדפוס,  לתולדות  הראשונה  במאה  העברי  הספר  מדפיסי  גדול   ,)1475-1549 )בומבירגי;  בומברג  דניאל 
אנוירשה )אנטוורפן, בלגיה(. בגיל צעיר עזב את עיר הולדתו והתיישב בוונציה )איטליה(, שם הקים את בית הדפוס העברי הראשון 
בעיר. למרות היותו לא-יהודי, היה דניאל בומברג המדפיס העברי החשוב ביותר במאה ה-16 ונודעה לו השפעה מכרעת על התפתחות 
)1549( הדפיס בומברג קרוב  )1516( עד שנת ש"ט  ועל מדפיסים אחרים בדורו ובדורות שאחריו. החל משנת רע"ו  הדפוס העברי 
למאתיים וחמישים כותרים עבריים, בהם ספרי היסוד החשובים ביותר, שעלו לראשונה על מזבח הדפוס בהידור ובשלמות בבית 
דפוסו. בומברג היה הראשון שהדפיס את התלמוד הבבלי בשלמותו, הראשון שהדפיס את התלמוד הירושלמי והראשון שהדפיס 
את מהדורת התנ"ך המכונה "מקראות גדולות". עד שנת ש"ג )1543( היה בומברג המדפיס העברי היחיד בוונציה, ורק בעקבותיו 
הוקמו בעיר בתי דפוס עבריים נוספים, בידי יזמים נוצרים שקינאו בהצלחתו. בין מתחריו המפורסמים היו המדפיסים מארקו אנטוניו 
יושטיניאן ואלויזי ברגאדין )המאבקים המסחריים בין השניים האחרונים, יושטיניאן וברגאדין, הביאו לגזירת שריפת התלמוד בשנים 

שי"ג-שי"ד 1553-1554(. בזכותו של בומברג הפכה ונציה למעצמת דפוס עברי. 
ונעשו דוגמה לחיקוי לדורות של מדפיסים. בבית הדפוס נעשה  ביופיים ובהידורם,  נודעו  הספרים שיצאו מבית הדפוס של בומברג 
ואיכותו של הדפוס היו, כנראה, אחת מסיבות ההצלחה של  יופיו  שימוש בנייר ובדיו איכותיים במיוחד, ובסדר אותיות נקי ומדויק. 

בומברג. גם האותיות שעיצב נודעו ביופיין, והמדפיסים שאחריו השתבחו כי ספריהם מודפסים "באותיות הבומבירגי".

תלמוד בבלי – ונציה, ר"פ-רפ"ג – המהדורה הראשונה של התלמוד שנדפסה בשלמות בדפוס בומברג

אחת מגולות הכותרת במפעל הדפוס של בומברג, וכנראה ההישג הגדול ביותר שלו, היתה הדפסת התלמוד הבבלי. קודם לכן נדפסו 
מסכתות בודדות של התלמוד בספרד )לפני הגירוש( ולאחר מכן בבית הדפוס של משפחת שונצינו, אך מהדורת בומברג היא המהדורה 
הראשונה שבה נדפס התלמוד כולו בשלמותו, מסדר זרעים ועד סדר טהרות. מהדורה מפורסמת זו )"דפוס ונציה"( הפכה למהדורת 
ה"אם" והיוותה בסיס לכל מהדורות הש"ס שבאו בעקבותיה. לצורך הדפסתה השיג בומברג רישיון מיוחד מהאפיפיור לאו העשירי 
ושכר מלומדים ומגיהים יהודיים, שיעזרו לו להוציא מהדורה מתוקנת ומושלמת. לצורך כך ריכזו את כל כתבי היד שהצליחו להשיג כדי 
להוציא נוסח מדויק ככל האפשר. במסגרת זו נעשה שימוש בכתבי-יד שונים של התלמוד, של פירוש רש"י, תוספות והרא"ש. מסיבה זו 
יש לנוסח מהדורה זו חשיבות גדולה. בנוסף, מהדורה זו נקיה כמעט לחלוטין משיבושי צנזורה, בשונה מהמסכתות שנדפסו קודם לכן 

ע"י המדפיסים לבית שונצינו. 
מדובר היה בפרויקט אדיר ממדים, שכלל התקנת הנוסח מתוך כתבי-יד, הגהתו והדפסתו, והוא נעשה במהירות חסרת תקדים. בתוך 
פחות משלוש שנים, משנת ר"פ עד חודש כסלו רפ"ג, נדפס התלמוד במלואו, לפי הסדר הזה: בשנת ר"פ נדפסו המסכתות ברכות, שבת, 
יומא, קדושין, סוטה, סנהדרין, מכות, עבודה זרה ונדה. בשנת רפ"א נדפסו המסכתות ביצה, חגיגה, מועד קטן, ראש השנה, סוכה, תענית, 
מגילה, כתובות, גיטין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, שבועות, הוריות, עדיות, אבות וחולין. בשנת רפ"ב נדפסו המסכתות שקלים, 
סדר זרעים, עירובין, יבמות, נדרים, נזיר, מנחות, תמורה, זבחים, כריתות, בכורות, ערכין, סדר קדשים עם פירוש הרמב"ם, סדר טהרות עם 
פירוש הרמב"ם והלכות קטנות להרא"ש. בשנת רפ"ג, בין החודשים תשרי וכסלו, נדפסו המסכתות מעילה, קנים, תמיד, מדות, שמחות, 

כלה וסופרים, ובכך נשלמה הדפסת התלמוד. על מסכת פסחים לא נרשם פרט השנה, ויתכן שהיא הראשונה שנדפסה.
עימוד הדף במהדורת בומברג קבע את צורתו הטיפוגרפית של דף הגמרא )"צורת הדף"( לדורות. במהדורה זו הופיע לראשונה מספור 
הדפים המוכר לנו כיום, שנהג בכל המהדורות שבאו אחרי מהדורת ונציה, עד למהדורת ש"ס וילנא והמהדורות שנדפסות בימינו. יוצאת 
דופן היתה מסכת ברכות של המהדורה הראשונה )המופיעה לפנינו(, שבה סדר הדפים והעימוד עדיין שונים מ"צורת הדף" המוכרת 

לנו כיום. 
כיאה לתוצרת הדפוס של בומברג, נדפסו המסכתות על נייר איכותי, בסידור אותיות מרווח וברור, ובדיו איכותית. בראש המסכתות נוסף 
דף שער מינימלי. ובפתיחת כל מסכת באה התיבה הראשונה בקישוט דפוס פרחוני. בסוף המסכתות נדפסו בדרך כלל "פסקי תוספות" 
ופירוש המשניות להרמב"ם. במהדורה זו אף נוספו לראשונה פסקי הרא"ש בסוף כל מסכת, ומאז הם מופיעים בכל מהדורות התלמוד 

הבאות אחריה.

דניאל בומבירגי המדפיס

דניאל בומבירגי, איש אנוירשה, בן שועים עשירים מופלגים היה. רצו הוריו לחנכו לגלחות )לכמורה( וישלחוהו לרומי. למד 
מה שלמד, ולא עוד אלא שזכה ולמד שם גם לשון הקודש והכיר במאֹורה של תורה. לימים מת אביו והניח את כל כספו 
לדניאל. חזר הביתה לסדר את עניניו ועניני משפחתו וימצא את ספר היוחסין למשפחת בומבירגי. עיין בו ומצא, כי אבות 
משפחתו שרפו את התלמוד בשוקי פאריז בשנת כך וכך לבריאת עולם, ורשמו בספרם בשמחה, כי הלהבות עלו עד לב 
השמים, ומי שלא ראה תבערה זו לא ראה תבערה יפה מימיו. הצטער דניאל בלבו ורצה לתקן את אשר פגמו אבותיו, אלא 
שלא ידע מה לעשות. שב לרומי, נכנס לחשמן שהיה ממונה עליו ושאל בעצתו. ואותו חשמן אוהב ישראל היה, ויאמר לו: צא 
וסדר לך בית-דפוס עברי. אבותיך רצו למעט תורה בישראל ואתה תרבה תורה, וזו תקנתם ותקנתך. הלך דניאל לויניציאה, 
עיר של סוחרים ומדפיסים, הוציא את כל כספו וסידר לו בית דפוס עברי גדול והדפיס הרבה ספרים. אמרו: לא נחה דעתו 

של דניאל בומבירגי עד שהדפיס את כל התלמוד כולו והפיצו בישראל. זכה והוא היה המדפיס הראשון שזכה לכך.

הימן הירושלמי )אברהם מאיר הברמן(, גוילים – מאה סיפורי אגדה, תל אביב תש"ב, עמ' נז.
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147. Volume from Daniel Bomberg's Famous Babylonian Talmud Edition – First and Rare Edition of Tractate 
Berachot, with Order Zera'im, Tractate Niddah and Order Taharot, Tractates Eduyot and Avot – Venice, 1520-
1522 – First Editions Printed by Bomberg

Volume comprising the first and rare edition of Tractate Berachot and several other tractates, from the first Babylonian 
Talmud edition printed by Daniel Bomberg: Tractate Berachot, Mishnayot Order Zera'im with the commentaries of the 
Rambam and R. Shimshon of Sens, Tractate Niddah, Mishnayot Order Taharot with the commentary of the Rambam, 
Tractate Eduyot and Pirkei Avot. Venice: Daniel Bomberg, [1520-1522]. First editions printed by Bomberg.
The present volume comprises six parts of the first Talmud edition printed by Daniel Bomberg (listed in the order they 
are bound): Tractate Berachot – Venice, 1520; Order Zera'im – Venice, 1522; Tractate Niddah – Venice, 1520; Order 
Taharot – Venice, 1522; Tractate Eduyot – Venice, 1521; Tractate Avot – Venice, 1521.
This was the first edition comprising the entire Babylonian Talmud. This famous edition (The Venice Talmud) served 
as prototype for all future Talmud editions, establishing the page layout and foliation used until this day. The only 
exception is Tractate Berachot, which has a different layout in this edition, ending on f. 66a (the familiar layout of 
Tractate Berachot was introduced in Bomberg's second edition and concludes on f. 64a).
Volume comprising several tractates. Berachot: 2-86, 86-88, [2] leaves. Lacking title page. Order Zera'im: 6; 86 leaves, [1] blank 
leaf. 6 leaves of Rambam's preface bound before title page of Order Zera'im, unlike in other copies where bound at end of Order. 
Niddah: 91 leaves. Order Taharot: 77 leaves. Lacking final leaf. Eduyot: 3-7; 9 leaves, [1] blank leaf. Lacking title page and two 
following leaves ([1], 1-2). Avot: 12, [1] leaves. Approx. 36 cm. 
Condition varies. Berachot: Condition varies. Most leaves in good condition. Stains, including dampstains. Tears. First thirty or 
so leaves in fair condition, with large dampstains and mold stains, and large open tears to some leaves. Leaf 15 detached. Order 
Zera'im: Good condition. Stains, including large dampstains. Niddah: Good condition. Stains, including large dampstains. Some 
minor tears. Order Taharot: Fair condition. Large, dark dampstains. Open tears to several leaves, slightly affecting text. Minor 
worming, affecting text in several places. Eduyot: Fair condition. Large, dark dampstains. Minor worming, affecting text. Avot: 
Fair condition. Large, dark dampstains. Minor worming. Hole to several leaves, slightly affecting text. 
Glosses, emendations and inscriptions (two lines of text scraped off on leaf 21 of Tractate Berachot). Late ownership inscriptions 
in several places. Non-original binding, damaged, without spine.
Habermann, The Printer Daniel Bomberg, 18, 26, 43, 44, 48.

Opening price: $50,000
Estimate: $60,000-80,000
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דניאל  דפוס   – רפ"ה-רפ"ו  ונציה,   – גדולות  מקראות   .148
המהדורה   – וביופיה  בדיוקה  הנודעת  מהדורה   – בומברג 
הראשונה שנדפסה עם המסורה בעריכתו של יעקב בן חיים 
ן' אדוניהו ונוסחה נחשב לנוסח המקובל של המקרא – סט 

בן ארבעה כרכים 

נביאים  ראשונים,  נביאים  תורה,  חומשי  חמשה  גדולות,  מקראות 
עזרא,  אבן  רש"י,  פירוש  אונקלוס,  תרגום  עם  וכתובים,  אחרונים 
רד"ק, תרגום יונתן, ועוד. ונציה, דפוס דניאל בומברג, ]רפ"ה-רפ"ו 

1524-1525[. סט בן ארבעה כרכים. 
גדולות" שנדפסה בדפוס  לפנינו המהדורה הנודעת של "מקראות 
בומברג. מהדורה זו, בעריכתו של יעקב בן חיים ן' אדוניהו, נחשבת 
בדיוקה  נודעה  התנ"ך,  של  ביותר  החשובות  המהדורות  לאחת 
הבאות  המהדורות  של  לנוסח  וכבסיס  כמודל  ושימשה  וביופיה, 
)"מסורה  בין היתר בחיבור המסורה  זו התייחדה  אחריה. מהדורה 
הכנת  את  וניהל  שיזם  חיים,  בן  יעקב  קטנה"(.  ו"מסורה  גדולה" 
מתוך  המסורה  את  לדפוס  התקין  שלפנינו,  המהדורה  והדפסת 
וכן הקדמה כללית  כתבי-יד, בתוספת הגהות שכתב על המסורה 
פרי עטו. המהדורה שלפנינו היא למעשה המהדורה הראשונה בה 
לאחד  הפכה  והיא  המקראי,  הטקסט  לצד  המסורה  נוסח  נדפס 

המקורות החשובים ביותר לנוסח המסורה לדורות. 
הנעלה...  ויתרומם האל  "ישתבח  הימים:  בסוף ספר דברי  קולופון 
אשר חנן לעבדיו... להשלים מלאכת הקדש... ותהי השלמתו בכ"ד 
לחדש תשרי שנת רפ"ו לפרט קטן בבית דניאל בומבירגי פה ויניציא 

העיר רבתי עם...". 
הדפים,  סדר  על  שנדפסה  קטנה  והמסורה  הגדולה  המסורה  לצד 
האבן  פירוש  גם:  נדפסו  רש"י,  ופירוש  הארמיים  התרגומים  ולצד 
רלב"ג  פירושי  הנביאים(,  )בחלק  רד"ק  פירוש  התנ"ך,  לרוב  עזרא 
)בספר  גאון  סעדיה  רבינו  ופירוש  ואיוב(  משלי  ראשונים,  )נביאים 
דניאל(. הפירושים למשלי, איוב ועזרא-נחמיה שנדפסו על שם אבן 

עזרא אינם שלו אלא של רבי משה קמחי.
התורה  "חלוף  הסופית",  "המסורה  נדפסה  הרביעי  הכרך  בסוף 
)הנביאים... הכתובים( בין בני אשר ובין בני נפתלי"; "חלופין שבין 

מערבאי ומדנחאי"; "שער הנגינות", ועוד.
בוונציה, היה למגיה בבית דפוסו  נולד בתוניס ובשל רדיפות שהתרחשו בה נמלט לאיטליה. הוא קבע את מושבו  ן' אדוניהו  בן חיים  יעקב 
של בומברג, והיה שותף לכמה ממפעלי ההדפסה החשובים שלו, בהם ה"מקראות גדולות" שלפנינו, התלמוד הירושלמי, ועוד. בשלב מסוים 
המיר יעקב בן חיים את דתו. בספרו "מסורת המסורת" )הקדמה שניה( משבח רבי אליהו בחור את יופייה והידורה של מהדורת ה"מקראות 
גדולות" בעריכתו של יעקב בן חיים, תוך שהוא מגנה אותו על המרת הדת ומבקר את הטעויות שנפלו בעבודתו: "אכן המסורת מהארבע 
ועשרים הנדפסות הנה, לא ראיתי כהנה, בכל ספרי הקדמונים, מסודרים ומתוקנים, ביופי ובהידור, ובטוב הסידור, סידרם אחד מהנבונים, היה 
שמו לפנים, בישראל נקרא יעקב, תהי נשמתו צרורה בצרור נקוב, ואף שחבורו במאד נאה, הרבה שגה ברואה, ובמקומות אין חקר, העיד עדות 
שקר, ואין לתמוה על ככה, כי בזאת המלאכה, היה חגור חדשה, וכל התחלה קשה". בראש הכרך הראשון שלפנינו הקדמה ארוכה של יעקב בן 
חיים, בראשה מספר על קורותיו: "...שלו הייתי בביתי ורענן בהכלי שוקד על למודי בטוני"ס המדינה אשר קרוב לקצה גבול קרטגינ"א הקדומה 
וטלטלני הזמן בארצות המערב... ודחני פה ויניזייא הבירה היא העיר הגדולה... והנה לקראתי כי הקרא ה' לפני איש אחד מחסידי הנוצרים איש 
היחס והמעלה שמו מסי' דניאל בומבירג"י יצ"ו... ויביאני אל בית דפוסו ויראני כל בית נכותו ויאמ' סורה שבה כי פה תמצא מרגוע לנפשך...כי 

חפצתי שתגיה ספרי הנדפסים...". 
בדף השער של הכרך הראשון, חתימה )ב"כתב רש"י"(: "יהושע החונה פ"ק ]=פה קהילת[ שידלוב ואגפיה" ]יתכן והוא רבי יהושע אב"ד שידלוב 

)בנו של רבי יהודה ליב משידלוב אב"ד קראקא(, שלפי חלק מהמקורות התנצר וקיבל את השם יאן יעקב שידלובסקי[.
בדף השער של הכרך הרביעי, חתימה מסולסלת: "הצעיר שלמה לאנייאדו ס"ט". 

ארבעה כרכים. תורה: ]234[ דף. נביאים ראשונים: ]209[ דף. ללא דף אחרון )חלק(. נביאים אחרונים: ]211[ דף. ללא דף אחרון )חלק(. כתובים: 
]297[ דף. ללא דף לאחר ספר דברי הימים )דף חלק ]232[(. 36.5-39 ס"מ )הכרך הרביעי קטן יותר מיתר הכרכים(. מצב משתנה בין הכרכים, 
בינוני עד טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים )בכרך הרביעי כתמי רטיבות קשים וגדולים ועקבות רטיבות עם סימני עובש ופטריה 
במספר מקומות(. קרעים, בהם קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים של הכרכים, חלקם משוקמים בהדבקת 
נייר )רצועות נייר גדולות מודבקות בשולי מספר דפים(. דפי השער של הכרכים הראשון, השלישי והרביעי, פגומים )קרעים וקרעים חסרים 
גדולים, עם פגיעה בטקסט ובמסגרות(, משוקמים בהדבקת רצועות נייר גדולות ובהדבקה על נייר לחיזוק. בדף השער של הכרך השני, רצועת 
נייר לחיזוק בשוליים הפנימיים. הדף האחרון של הכרך הרביעי מודבק על נייר לחיזוק. סימני עש, עם פגיעות בטקסט במספר מקומות, חלקם 

משוקמים. רישומים וחותמות. מחיקות צנזורה )מחיקות רבות בספר דניאל(. כריכות חדשות.
על מהדורה זו ועל עבודת העריכה של יעקב בן חיים ן' אדוניהו, ראה: מ' גושן-גוטשטיין, מבוא, בתוך: מקראות גדולות צילום דפוס ונציה, 

ירושלים תשל"ב, א, עמ’ 7-8; י' פנקובר, יעקב בן חיים וצמיחת מהדורת המקראות הגדולות, ירושלים תשמ"ב. 
הברמן, המדפיס דניאל בומבירגי, מס' 93. 

פתיחה: $35,000
הערכה: $40,000-60,000
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148. Mikraot Gedolot – Venice, 1524-1525 – Printed by Daniel Bomberg – Mikraot Gedolot 
Edition Known for Its Accuracy and Beauty – First Edition Printed with the Masorah Edited 
by Yaakov son of Chaim ibn Adoniyahu – Accepted Text of the Bible – Set in Four Volumes

Mikraot Gedolot, Five Books of the Torah, Neviim Rishonim, Neviim Acharonim and Ketuvim, with 
Targum Onkelos and the commentaries of Rashi, Ibn Ezra, Radak, Targum Yonathan and more. Venice: 
Daniel Bomberg, [1524-1525]. Set in four volumes.
The present set is from the renowned Mikraot Gedolot edition printed by Bomberg. This edition, which 
was edited by Yaakov son of Chaim ibn Adoniyahu, is considered one of the most important editions of 
the Bible. It is renowned for its accuracy and beauty, and served as prototype and standard text for all 
following editions. This edition is also unique for its Masorah (Masorah Gedolah and Masorah Ketanah). 
Yaakov son of Chaim, who initiated this edition and prepared it for print, established the text of the 
Masorah based on various manuscripts, with the addition of his glosses to the Masorah and a general 
foreword which he authored. The present edition is in fact the first edition in which the Masorah is 
printed alongside the text of the Bible, and it became one of the most important sources for the text of 
the Masorah for future generations. 
Colophon at the end of Divrei HaYamim: "Completed on 24th Tishrei 1525, in the press of Daniel 
Bomberg, here in Venice…".
This edition includes, apart from the Masorah Gedolah and Masorah Ketanah, Targum and the 
commentary of Rashi: the commentary of Ibn Ezra to most of the Bible, the commentary of Radak 
(to Neviim), the commentary of Ralbag (Neviim Rishonim, Mishlei and Iyov) and the commentary of 
R. Saadiah Gaon (to Daniel). The commentaries to Mishlei, Iyov and Ezra-Nechamia printed under the 
name of Ibn Ezra were actually authored by R. Moshe Kimchi. 
At the end of the fourth volume, the Final Masorah was printed, along with lists of variants between 
Ben-Asher and Ben-Naftali and between the Western and the Eastern traditions, Shaar HaNeginot, and 
more.
Yaakov son of Chaim ibn Adoniyahu was born in Tunis, and fled to Italy due to persecutions. He settled 
in Venice, where he became a proofreader in Bomberg's press, and took part in several of his prominent 
printing enterprises, including the present Mikraot Gedolot, the Jerusalem Talmud, and more. At some 
point, Yaakov ben Chaim converted to Christianity. In his book Masoret HaMasoret (second preface), R. 
Eliyahu Bachur praises the beauty and superiority of the Mikraot Gedolot edited by Yaakov ben Chaim, 
while at the same time condemning his conversion and criticizing the errors which crept into his work. 
A lengthy foreword by Yaakov ben Chaim appears at the beginning of the first volume, where he 
recounts his life story, describing his peaceful years studying in Tunis, and the tribulations he underwent 
until he reached Venice, where he was approached by Bomberg who employed him to proofread the 
books he was printing.
Signature (in Rashi script) on the title page of vol. I: "Yehoshua, here in Shidlov and its surroundings" 
(this may be R. Yehoshua Rabbi of Shidlov [son of R. Yehuda Leib of Shidlov Rabbi of Krakow], who 
according to certain sources converted to Christianity and adopted the name Jan Jacob Szydlowski).
Calligraphic signature on the title page of vol. IV: "Shlomo Laniado".
Four volumes: Torah: [234] leaves. Neviim Rishonim: [209] leaves. Without final blank leaf. Neviim Acharonim: 
[211] leaves. Without final blank leaf. Ketuvim: [297] leaves. Without blank leaf following Divrei HaYamim (leaf 
[232]). 36.5-39 cm (fourth volume smaller than other volumes). Condition varies, fair to good-fair. Stains, including 
large dampstains (large, significant dampstains to vol. IV, with traces of past dampness and mold in several places). 
Tears, including open tears affecting text, primarily to first and final leaves of volumes, repaired in part with paper 
(large strips of paper to margins of several leaves). Title pages of vols. I, III and IV damaged (tears and large open 
tears, affecting text and borders), repaired with paper and mounted on paper for reinforcement. Inner margins 
of title page of vol. II reinforced with paper. Final leaf of vol. IV mounted on paper for reinforcement. Worming, 
affecting text in several places, repaired in part. Inscriptions and stamps. Censorship deletions (many deletions in 
Book of Daniel). New bindings.
References: M. Goshen-Gottstein's introduction to Biblia Rabbinica, a reprint of the 1525 Venice edition 
edited by Jacob ben Hayim ibn Adoniya, Jerusalem, 1972, I, pp. 7-8; J. Penkower, Jacob ben Hayyim and 
the rise of the Biblia Rabbinica, Jerusalem 1982.
Habermann, The Printer Daniel Bomberg, no. 93.

Opening price: $35,000
Estimate: $40,000-60,000



149. Sefer HaTerumah – Venice, 1523 – First Edition – Wide Margins

Sefer HaTerumah, halachic rulings on various topics, by R. Baruch son of R. Yitzchak of France. Venice: Daniel Bomberg, 
1523. First edition.
Sefer HaTerumah is one of the prominent halachic works composed in the times of the Tosafists. It includes halachot on 
various topics: laws of shechitah, terefot, kashrut, challah, Niddah, divorce, Chalitzah, Avoda Zara, Yayin Nesech, Torah 
scrolls, tefillin, Shabbat. Following the laws of tefillin is a special chapter devoted to the laws of Eretz Israel.
The author, R. Baruch son of R. Yitzchak, was a Tosafist from France (named Baal HaTerumah after his book; sometimes 
erroneously referred to as R. Baruch of Worms), close disciple of R. Yitzchak son of R. Shmuel (R. Yitzchak the elder). He 
immigrated to Eretz Israel shortly before his passing.
The book opens with a comprehensive table of contents, containing a summary of the laws in the order of the chapters.
Handwritten inscription (in Italian script) on the title page, dating the composition of this work to 1236, based on a 
record in Sefer Yuchasin.
Several leaves (primarily laws of Avoda Zara and Yayin Nesech) with many censorship deletions (in several places, the 
deleted text was replaced in handwriting). Censor's signature on final leaf. 
[140] leaves (final leaf blank). Approx. 27 cm. Wide margins. Good condition. Stains, including dampstains. Marginal open tears to 
several leaves, not affecting text. Minor tear to second leaf, repaired with paper. Non-original binding, loose, damaged.

Opening price: $3000
Estimate: $10,000-15,000

מהדורה   – רפ"ג  ונציה,   – התרומה  ספר   .149
ראשונה – שוליים רחבים

ספר התרומה, פסקי הלכות במגוון נושאים, מאת רבי 
ברוך בן רבי יצחק מצרפת. ונציה, דפוס דניאל בומברג, 

רפ"ג ]1523[. מהדורה ראשונה.
ספר התרומה הוא מספרי הפסיקה החשובים שנכתבו 
במגוון  הלכות  כולל  הוא  התוספות.  בעלי  בתקופת 
נדה,  חלה,  והיתר,  איסור  טרפות,  שחיטה,  נושאים: 
גיטין, חליצה, עבודה זרה, יין נסך, ספר תורה, תפילין, 

ארץ ישראל ושבת. 
התוספות  מבעלי  יצחק,  רבי  בן  ברוך  רבי  המחבר, 
בצרפת )מכונה "בעל התרומה" על שם ספרו, ולעתים 
מגרמיזא(,  או  מוורמייזא  ברוך  רבי  בטעות  מכונה 
)ר"י  שמואל  רבי  בן  יצחק  רבי  של  המובהק  תלמידו 
נפטר.  ישראל ובה  לארץ  לפטירתו עלה  הזקן(. סמוך 
אפשר שבהתאם למנהג העלייה לארץ ישראל, שרווח 
פרק  תפילין,  הלכות  לאחר  בספרו,  הקדיש  בימיו, 

מיוחד ל"הלכות ארץ ישראל". 
בראש הספר מפתח נרחב הכולל את תמצית ההלכות 

על פי סדר הפרקים.
איטלקית(:  )בכתיבה  בכתב-יד  רישום  השער  בדף 
חברו  הזה  הספר  ע"א  קל"ב  דף  יוחסין  בס'  "כת' 

המחבר בשנת ד' אלפי' ותתקצ"ו לבריאה". 
ובהלכות  זרה  עבודה  בהלכות  )בעיקר  דפים  במספר 
יין נסך( מחיקות צנזורה רבות )בכמה מקומות הושלם 
הטקסט המחוק בכתב-יד(. חתימת צנזור בדף האחרון. 
בקירוב. שוליים  27 ס"מ  )דף אחרון חלק(.  דף   ]140[
רחבים. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים 
חסרים בשולי מספר דפים, ללא פגיעה בטקסט. בדף 
לא  כריכה  נייר.  בהדבקת  משוקם  קטן  קרע  השני 

מקורית, רופפת, עם פגמים. 

פתיחה: $3000
הערכה: $10,000-15,000
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150. Michlal Yofi – Constantinople, 1549 – First Edition

Michlal Yofi, grammatical commentary on the Torah, Neviim and Ketuvim, by R. Shlomo ibn Melech. Constantinople: 
Moses son of Elazar Parnas the physician, [1549]. First edition. 
Deleted ownership inscriptions on the title page, including: "…Eliezer…"; "Acquired with my money, Moshe Kohen 
Rapa" (possibly the uncle and father-in-law of R. Binyamin HaKohen Vitali of Reggio, the Rabach).
Hundreds of glosses in Italian script (some trimmed), by several writers. Most glosses consist of copyings from grammar 
books such as Sefer HaShorashim by the Radak and Nimukei R. Eliyahu Bachur on that work, and Ohel Moed by R. 
Shlomo of Urbino.
Censorship expurgation (one line scraped off) on one leaf. Censor's signatures.
[190] leaves. Lacking 2 leaves from final gathering (leaves [189]-[190]); originally: [192] leaves). 29.5 cm. Fair-good condition. 
Stains, including dampstains and dark stains. Worming, affecting text in several places. Tears, affecting text on one leaf. Tear to title 
page, repaired with paper on verso. Reinforcements. Several loose gatherings. Handwritten inscriptions. Old binding, damaged.

Opening price: $1000
Estimate: $1200-1500

150. ספר מכלל יופי – קושטא, ש"ט – מהדורה 
ראשונה

ניקוד  בענייני  ועיונים  פירושים  יופי,  מכלל  ספר 
ודקדוק, על התורה, נביאים וכתובים, מאת רבי שלמה 
אבן מלך. קושטא, דפוס משה בן אלעזר פרנס הרופא, 

]ש"ט 1549[. מהדורה ראשונה. 
..." ביניהם:  מחוקים,  בעלות  רישומי  השער  בדף 
אליעזר..."; "מקנת כספי משה כהן רפא" ]יתכן שהוא 
דודו וחמיו של רבי בנימין הכהן ויטאלי מרג'יו, הרב"ך[.
איטלקית  בכתיבה  קצוצות(  )חלקן  הגהות  מאות 
מספרי  העתקות  הן  ההגהות  רוב  כותבים.  ממספר 
ונימוקי רבי אליהו  דקדוק כגון ספר השרשים לרד"ק 

בחור עליו, וספר אהל מועד לר"ש מאורבינו.
)בגירוד האותיות של אחת השורות(  צנזורה  מחיקת 

באחד מהדפים. חתימות צנזורה.
]190[ דף. חסרים 2 דפים מהקונטרס האחרון )דפים 
מצב  ס"מ.   29.5 דף(.   ]192[ במקור:   ;]190[-]189[
בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. 
סימני עש, עם פגיעות בטקסט במספר דפים. קרעים 
משוקם  קרע  מהדפים.  באחד  בטקסט  פגיעות  עם 
בהדבקת נייר מצדו השני של דף השער. הדבקות נייר 
לחיזוק. מספר קונטרסים רופפים. רישומים בכתב-יד. 

כריכה ישנה, פגומה.

פתיחה: $1000 
הערכה: $1200-1500
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151. Kiryat Sefer – Venice, 1551 – First Edition

Kiryat Sefer, on the Rambam, by R. Moshe di Trani (the Mabit). [Venice]: Alvise Bragadin, [1551]. First edition, printed 
in the author's lifetime.
Calligraphic signature on second leaf: "Yehoshua de Montel" (perhaps R. Yehoshua de Montel, Jerusalem Torah scholar 
in the first half of the 17th century. From the family of R. Yechiel de Monteles, emissary of Eretz Israel and disciple of 
R. M. Galante, who published in 1585 in Venice the book Perush Megillat Esther by R. Ovadia Hamon – see enclosed 
material). Ownership inscription in Sephardic script on title page, partially deleted. Glosses in Oriental script, containing 
additions to the enumeration of the Mitzvot at the beginning of the book. 
Stamps, including stamps of R. Yisrael Weiss of Sighet (a Torah scholar who owned a large library in Sighet).
Damaged copy. 253 leaves. 28.5 cm. Fair-poor condition. Stains. Significant dampstains and traces of past dampness, with large 
mold stains to many leaves. Wear. Large open tears to title page (with loss of half the leaf) and to second leaf, affecting text, 
repaired with paper. Open tears to other leaves, affecting text, repaired in part with paper (large tears to final three leaves). 
Worming, affecting text. Old binding, with leather spine, damaged.
Without [3] final leaves of omissions and table of contents, added after the printing to some copies only.

Opening price: $300
Estimate: $500-800

מהדורה   – שי"א  ונציה,   – ספר  קרית  ספר   .151
ראשונה

ספר קרית ספר, על הרמב"ם, מאת רבינו משה מטראני 
 .]1551 ]שי"א  בראגדין,  אלויזי  דפוס  ]ונציה[,  )המבי"ט(. 

מהדורה ראשונה, שנדפסה בחיי המחבר. 
מונטילי"  די  "יהושע  השני:  בדף  מסולסלת  חתימה 
במחצית  ירושלים  מחכמי  מונטיל,  די  יהושע  רבי  ]אולי 
די  יחיאל  רבי  ממשפחת  ה-17.  המאה  של  הראשונה 
גלנטי,  מהר"ם  ותלמיד  ישראל  ארץ  שליח  מונטיליץ 
שהדפיס בשנת שמ"ה בוונציה את הספר "פירוש מגילת 
רות" לרבי עובדיה המון – ראה חומר מצורף[. בדף השער 
רישום בעלות, מחוק בחלקו, בכתיבה ספרדית: "לי לשמי 
בכתב-יד  הגהות  גרושוש".  בשבעה  אותו  קניתי  ע"ה... 

מזרחי, עם הוספות לסדר מנין המצוות שבראש הספר.
מ.   – ווייס  "ישראל  בהן  סיגט,  מהעיר  בעלות  חותמות 

סיגעט" )תלמיד חכם ובעל אוצר ספרים בסיגעט(. 
עותק פגום. רנג דף. 28.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. 
גדולים  רטיבות קשים עם סימני פטריה  ועקבות  כתמי 
השער  בדף  גדולים  חסרים  קרעים  בלאי.  רבים.  בדפים 
)כמחצית מהדף חסרה( ובדף השני, עם פגיעות בטקסט, 
משוקמים בהדבקות נייר. קרעים חסרים בדפים נוספים, 
נייר  בהדבקות  בחלקם  משוקמים  בטקסט,  פגיעות  עם 
)קרעים גדולים בשלושת הדפים האחרונים(. סימני עש 
עם פגיעות בטקסט. כריכה ישנה, עם שדרת עור, פגמים.
ללא ]3[ דף נוספים של השמטות ומפתח סימנים, שנוספו 

לאחר הדפסת הספר ונמצאים רק בחלק מהעותקים. 

פתיחה: $300 
הערכה: $500-800
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חיבור הבית יוסף התקבל בכל תפוצות ישראל

"...אוחילה לאל  בדברי הסיום לחיבורו "בית יוסף" )בטור חושן משפט, סביוניטה שי"ט( כותב מרן רבי יוסף קארו: 

אחלה פניו, יזכני שיתפשט בכל ישראל למען אהיה בכלל מצדיקי הרבים". תפילתו זו קוימה במלואה וחיבור הבית 

יוסף התקבל בכל תפוצות ישראל והיה לאחד מספרי הפסיקה החשובים ביותר. ספר הבית יוסף, שהתחבר על סדר 

ארבעה טורים ונועד לברר את ההלכות בשורשן ולהכריע את ההלכה למעשה, מהווה כעין בסיס לחיבורו המסכם 

שולחן ערוך, שבו נסדרו כל הדינים בקצרה. חיבור השולחן ערוך פשט בכל בית ישראל, ואף בני אשכנז נסמכים עליו 

יחד עם ה"מפה" – הגהותיו של הרמ"א שנועדו להתאים את הספר לבני אשכנז. 

כל תפוצות  בקרב  אנו,  לימינו  ועד  מדורו  העיקרי,  ההוראה  לעמוד  יוסף קארו  את רבי  הפכו  הללו  החיבורים  שני 

ישראל. ההערכה לרבי יוסף קארו גדולה ביותר, עד שהוא נקרא בפי כל "מרן". כמו כן, נקרא בפי הלומדים "המחבר". 

את מעמדו המופלג וגודל סמכותו מבטא החיד"א ב"שם הגדולים": "שהסכימו בכלל זה דמרן קרוב למאתים רבנים 

מדורו, וכך היה אומר כי כל אשר יעשה פסק מרן עביד כמאתן רבנן" )ברכי יוסף, חו"מ, סי' כה, ס"ק כט(.

152. טור עם בית יוסף – שלושה חלקים – מהדורות ראשונות של ה"בית יוסף" שנדפסו בחיי המחבר רבי יוסף קארו – יורה 
דעה – ונציה, שי"א / אבן העזר – סביוניטה, שי"ג / חשן משפט – סביוניטה, שי"ט – הגהות אי"ש ג"ר

שלושה חלקים של טור עם בית יוסף, יורה דעה, אבן העזר וחשן משפט, מהדורות ראשונות של ספר בית יוסף, שנדפסו בחיי המחבר מרן רבי 
יוסף קארו: 

· טור יורה דעה, עם בית יוסף. ונציה, דפוס אלויזי בראגדין, שי"א ]1551[. 
בראש הספר הקדמות רבי יוסף קארו ורבי יעקב בן אשר, וכן "פרטי רמזי טור יורה דעה" ו"פרטי רמזי דינים המחודשים שבספר בית יוסף".

העותק של אי"ש ג"ר – רבי אברהם יוסף שלמה גרציאנו, חכם ומשכיל יהודי-איטלקי, שחי במאה ה-17, והיה אספן נודע של ספרים וכתבי-יד. 
עם חתימותיו והגהותיו.

בדף השער ובדף האחרון חתימות: "אי"ש ג"ר אנכי בארץ". בדף השער רישום בכתב-ידו: "לאברהם גראציאנו למקנה כל הבית יוסף מאת יורשי 
החכם כמהח"ר שלמה ברכיא ממודונא זצ"ל...". בדפי הספר הגהות בכתיבה איטלקית, חלקן בכתב-ידו של גרציאנו )חלק מן ההגהות קצוצות(. 
]30[, שצח דף. 33 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות )במספר דפים כתמי רטיבות קשים(. סימני עש רבים, בדף השער ובדפים 
נוספים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר דבק )כולל בדף השער(. מחיקות צנזורה רבות, חלקן בדיו וחלקן בגירוד )הושלמו 
בחלקן בכתב-יד(. רישומים של אישורי צנזורה )באיטלקית( בדף האחרון, בהם רישום בעברית: "פ' ב' ה' ]=פירש בעל הספר[ מלות כללות לגנאי 
על עכו"ם לא על הנוצרי']ם[ נדפסו" )רישום זה נכתב כנראה על ידי צנזור מומר; ראה: בניהו, הסכמה ורשות בדפוסי וניציאה, עמ' 192(. כריכה 

ישנה, עם שדרת עור )סימני עש רבים ופגמים בכריכה ובשדרה(.
· טור אבן העזר, עם בית יוסף. סביוניטה, דפוס טוביה פואה, שי"ג ]1553[. 

בראש הספר הקדמת רבי יוסף קארו, "רמזי הדיני' שבטור", ו"פרטי רמזי דינים המחודשים שבספר בית יוסף". 
קולופון בדף רלב/2: "ותהי השלמת הטור השלישי... יום ששי, ארבעה ימים לחדש תמוז שנת שי"ג, ע"י... קורנילייו אדיל קינד... ובבית הנדיב 

כמ"ר טוביה פואה... וכמוהו הוטפל]![ בהדפסתו החכם כמ"ר משה אבן שושן מעיר צפת...". 
רלב דף. 33.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות )בדפים האחרונים כתמי רטיבות קשים(. קרעים קטנים בשולי דף השער ובמספר 

דפים נוספים. קמט לאורך דף השער. הדבקת נייר בדף השער. מספר הגהות, רישומים וחתימות. כריכה ישנה, ללא שדרה. 
ישנם הבדלים בטיפוגרפיה של דף עד בין הטפסים השונים. בטופס שלפנינו מופיעות בשני העמודים של דף זה 57 שורות )ראה: י' זנה, קרית 

ספר, ז, תר"ץ, עמ’ 484, מס' 4(. 
· טור חשן משפט, עם בית יוסף. סביוניטה, דפוס טוביה פואה, שי"ט ]1559[.

בראש הספר הקדמות רבי יוסף קארו ורבי יעקב בן אשר ו"פרטי רמזי טור חשן המשפט" )מפתח על פי סדר הדינים, כולל הדינים "המחודשים", 
שחדש הבית יוסף(. 

בדף שלב/2 דברי סיום מאת רבי יוסף קארו, לרגל השלמת חיבורו: "אברך ה' אשר יעצני ועד כה ברכני להחל וגמור הספר המפואר הזה, ביאור 
ארבעה טורים אשר קראתיו בית יוסף, כי התחלתיו באנדרינופלי שנת רפ"ב, והשלמתיו בעיר צפת אשר בגליל העליון תוב"ב, ביום ד' יא לאלול 
שנת הבק"ר אור, ונתעסקתי עוד בהגהתו ובמהדורא תנינא עד שנת די"ש, אוחילה לאל אחלה פניו, יזכני שיתפשט בכל ישראל למען אהיה 
בכלל מצדיקי הרבים, ויזכני לחבר עוד ספרים הרבה לזכות רבים, ולמען רחמיו וחסדיו לא תפסוק תורה מזרעי כדכתיב לא ימושו מפיך ומפי 

זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם". 
שלב דף. 36.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים קטנים חסרים בדף השער, עם פגיעות בטקסט משני צדי הדף. הדבקות 
נייר משני צדי דף השער והדבקות בדף האחרון. סימני עש, עם פגיעות בטקסט במספר דפים. דף השער מנותק. חיתוך דפים עם פגיעות 

בכותרות הדפים במספר מקומות. רישומים בכתב-יד. חתימות צנזורה. כריכה ישנה, עם פגמים. 
ידועים טפסים עם הבדלים טיפוגרפיים בדף השער )הקדשות מודפסות לאנשים שונים, והודעה מאת המדפיס, ראה: ווינר, קהלת משה, ב, 

עמ’ 548, מס’ 4507(. 

פתיחה: $10,000
הערכה: $15,000-25,000
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לימוד ספר בית יוסף – סגולה לבריאות ולאריכות ימים

"הגה"צ רבי מרדכי חיים מסלאנים זצ"ל סיפר ששמע מהרה"ג ר' שמואל הלר רבה של צפת ת"ו, שללמוד טור ובית יוסף זה סגולה 

לאריכות ימים. ומעשה שהיה הרה"ג ר' שמואל חולה אנוש ובא אליו הבית יוסף בחלום ואמר לו שילמד טור ובית יוסף ועל ידי זה יבריא" 

)הילולא דצדיקיא, ירושלים תשנ"ח, עמ' קצא(.

"שמעתי מפי דודי זקני... ששמע מאמו זקנתי הצדיקת שרהלי בת רבינו משולם ]איגרא[ זצ"ל... כי שמעה ממנו לפני פטירתו שאמר: 

היות כמה פעמים בא אליו מרן הבית יוסף ז"ל לבקשו שילמוד את ספרו הבית יוסף, והוא חפץ ללמדו, אבל לא היה יכול מפני שהיה 

נראה אצלו לאיבוד זמן כי הכל היה בזכרונו כל המקורים לש"ס ופוסקים, ואמר שמתחרט על שלא התאמץ לדחוק את עצמו לעשות רצון 

הבית יוסף ז"ל וללמדו, כי אז היתה זאת לו סגולה לאריכות ימים" )אהל נפתלי, לבוב תרע"א, עמ' 94, אות רנח(. 

"שמעתי כי פעם אחת היה לבנו ]של רבי שלום מבעלזא[ הגה"ק מהר"י זי"ע חולי קדחת ר"ל ונודע כי היה מפורסם ובדוק ומנוסה כי 

בבוא חולי כזו לפני מרן זי"ע ואמר שלא יהיה עוד חלפה הלכה לה המחלה תיכף ומיד )כאשר ראיתי בעיני אצלי שהיה לי המחלה כל 

הקיץ ובבואי לפני מרן ואמר שלא יהיה עוד והוטב לי תיכף ופסקה המחלה(, ובבוא בנו הגדול לפניו ואמר לו כדרכו ולא הועיל ובא שנית 

ואמר כי בטור ובית יוסף יש כל מיני רפואות ויש סימן א' המסוגל שאם לומד סימן זה אז יש בכחו לגרש מחלה הנ"ל, וזה זמן רב לא למד 

סימן זה וחזר ולמדו ואז אמר לו כדרכו ותיכף פסקה המחלה" )הגהת רבי שלום מרדכי אב"ד ברעזאן, בעל שו"ת מהרש"ם, על ספר דברי 

יצחק, מונקאטש תרס"ו, אות מ'(.

152a152b



70  |  מאי 2022  

152. Tur with Beit Yosef – Three Parts – First 
Editions of Beit Yosef, Printed in the Lifetime 
of the Author Rabbi Yosef Karo – Yoreh De'ah – 
Venice, 1551 / Even HaEzer – Sabbioneta, 1553 – 
Choshen Mishpat – Sabbioneta, 1559 – Glosses of 
R. Avraham Yosef Shlomo Graziano

Three parts of Tur with Beit Yosef – Yoreh De'ah, Even 
HaEzer and Choshen Mishpat, first editions of Beit 
Yosef, printed in the lifetime of the author R. Yosef 
Karo:

· Tur Yoreh De'ah, with Beit Yosef. Venice: Alvise 
Bragadin, 1551.
Prefaces by R. Yosef Karo and R. Yaakov ben Asher 
at the beginning of the book, and detailed tables of 
contents for the laws in the Tur and in Beit Yosef.
Copy of R. Avraham Yosef Shlomo Graziano, a Jewish-
Italian scholar and maskil from the 17th century, 
prominent collector of books and manuscripts. With 
his signatures and glosses.
Signatures on title page and final leaf: "Ish Ger" 
(acronym of R. Avraham Yosef Shlomo Graziano). 
Inscription in his handwriting on the title page, 
attesting that he acquired the set of Beit Yosef from 
the heirs of R. Shlomo Berechia of Modena. Glosses 
in Italian script, including glosses handwritten by 
Graziano (some of the glosses are trimmed).
[30], 398 leaves. 33 cm. Fair condition. Stains, including 
dampstains (significant dampstains to several leaves). 
Extensive worming to title page and other leaves, affecting 
text, repaired in part with tape (including tape repairs to 
title page). Many censorship expurgations, some words deleted with ink and some scraped off (partly replaced in handwriting). 
Censorship authorization (in Italian) on final leaf, including inscription in Hebrew: "the derogatory words about pagans do not 
refer to Christians…" (this inscription was presumably written by an apostate censor; see: Benayahu, Haskama VeReshut BiDfusei 
Venitzia, p. 192). Old binding, with leather spine (extensive worming and damage to binding and spine).

· Tur Even HaEzer, with Beit Yosef. Sabbioneta: Tobias Foa, 1553.
Preface by R. Yosef Karo at the beginning of the book, and detailed tables of contents for the laws in the Tur and in 
Beit Yosef.
Colophon on p. 232b: "The third Tur was completed… Friday, 4th Tammuz 1553, by… Cornelio Adelkind… in the press 
of R. Tobias Foa…". 
232 leaves. 33.5 cm. Overall good condition. Stains, including dampstains (significant dampstains to final leaves). Minor marginal 
tears to title page and several other leaves. Crease down title page. Paper repairs to title page. Several glosses, inscriptions and 
signatures. Old binding, without spine.
The copies of this edition vary in the typography of leaf 74. The present copy comprises 57 lines on recto and verso of 
leaf 74. (see: I. Sonne, Kiryat Sefer, VII, 1930, p. 484, no. 4).

· Tur Choshen Mishpat, with Beit Yosef. Sabbioneta: Tobias Foa, 1559.
Prefaces by R. Yosef Karo and R. Yaakov ben Asher at the beginning of the book, and detailed table of contents for the 
laws in the Tur and in Beit Yosef.
Concluding words by R. Yosef Karo on p. 332b. He writes there that he began writing the work in Adrianople, 1522, and 
completed it in Safed, 1547, after which he spent time editing it and composing additions, until 1554. 
332 leaves. 36.5 cm. Good-fair condition. Stains, including dampstains. Minor open tears to title page, affecting text on recto and 
verso. Paper repairs to both sides of title page, and to final leaf. Worming, affecting text in several places. Title page detached. 
Leaves trimmed, with damage to headings in several places. Handwritten inscriptions. Censor's signatures. Old binding, damaged.
There are copies with typographic variations to title page (printed dedications to various figures, and notice from the 
printer, see: Wiener, Kehilat Moshe, II, p. 548, no. 4507).

Opening price: $10,000
Estimate: $15,000-25,000
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ציוני המקורות בהגהות הרמ"א – הגהות  ויורה דעה – קראקא, שס"ז – מהדורה ראשונה של  שולחן ערוך אורח חיים   .153
וחתימות

שולחן ערוך עם הגהות הרמ"א, חלקים אורח חיים ויורה דעה. ]קראקא, דפוס יצחק פרוסטיץ, שס"ז 1606-1607[. 
על  "נתוסף  נכתב:  הקורא"(,  עין  )"אל  למהדורה  בהקדמה  בסוגריים.  קצרות  והערות  לרמ"א  המקורות  ציוני  לראשונה  נוספו  זו  במהדורה 
הראשונים לקוטי שושני אמירי ספירי מאירי ומזהירי אל עבר פני המעיין לידע ולהוודע מאין מקום מוצא ומקור אותן הגהות וחידושים אשר 

הוסיף הגאון מהר"ר משה איסרליז ז"ל מהפוסקים הראשונים... טרחנו ולקחנו לקח טוב לכל מתוך ספרו הגדול דרכי משה...".
בהקדמה זו לא נזכר מי הוא מחבר הציונים. יש מי שטען שרבי שמואל הלוי הורוויץ מקראקא, אחיינו של הרמ"א )נפטר שפ"ב(, שנזכר בהוצאת 
קראקא שע"ו-ש"פ כאחד המדפיסים, הוא שהוסיף את הציונים מתוך ספר דרכי משה שהיה עדיין בכתב-יד, "ובכל מקום אשר תמצא בהגהת 
הרמ"א במאמר המוסגר רשימת המקורים, המה מעשי ידיו של הר' שמואל הלוי" )צ' הורוויץ, תולדות משפחת הורוויץ, קראקא תרצ"ה, עמ' 

70; וראה על כך הערה במפעל הביבליוגרפיה, ברשומה למהדורה שלפנינו(.
סמוך להדפסת ציונים אלו נשמעה כבר ביקורת נגדם. בהקדמת רבי יהושע פאלק לספרו מאירת עינים )סמ"ע( שנדפס עם שולחן ערוך חושן 
משפט, פראג שע"ד-שע"ה, ביקר את מהדורתם בטענה שהתעלמו מהשו"ע והתייחסו רק לרמ"א, ואף בציונים לרמ"א "קצרו וגם שינו וכמעט 
היו כלא היו". חלק מן האחרונים, שלא ידעו שציונים אלו אינם מהרמ"א, טרחו רבות להבין וליישב את הקושיות שעלו מן הציונים. ראה על 
כך בהרחבה: הרב י' נסים, 'ההגהות על שולחן ערוך', בתוך: רבי יוסף קארו, ירושלים תשכ"ט, עמ' עא-עה; הרב י' ענבל, 'שו"ע חדש – טעויות 

עתיקות: ה"מפרש" לשו"ע וה"מציין" לרמ"א, מדפוסים ראשונים ועוד הוצאות השו"ע החדשות', ישורון, לה )תשע"ז(, עמ' תרעג-תשיז.
לידות  יורה דעה רישומי  )אופיינית לשנות הת'(. בגב השער של חלק  וציונים בכתב-יד, בכתיבה אשכנזית עתיקה  בשולי הגליונות, הגהות 
מהשנים תנ"ו-ת"ס, וחתימה: "קנין כספי... יאקב במהור"ר שלמה... דיין ז"ל" ]חתימה נוספת שלו, קצוצה מעט, בדף הראשון של חלק אורח 
חיים[. בדף האחרון של חלק אורח חיים רישומים נוספים, וחתימה: "הק' חיים במהור"ר שמואל הכהן מברודא היום יום ה' י"ג תשרי... תפ"ג פה 

העלישויא" ]רבי חיים בנו של רבי שמואל ב"ר שלמה כהן חזן דק"ק ברודא, ראה גם פריט 136[.
עותק חסר. חלק אורח חיים: ב-ג, ה-סא, סד-עה, עב ]צ"ל עו[-קכה, קכח-קעו דף. חסרים: דף השער ודפים ד, סב-סג, קכו-קכז )סה"כ חסרים: 
6 דף(. דפים סא ו-סד כרוכים בטעות אחרי דף עה. חלק יורה דעה: א-כד, כט-קע דף. חסרים דפים כה-כח )סה"כ חסרים: 4 דפים(. 19 ס"מ. מצב 
בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים וקרעים חסרים, בעיקר בשולי הדפים, עם פגיעות בטקסט. רישומים 

וחתימות. מספר דפים מנותקים. כריכה עור ישנה, פגומה, ללא שדרה.

פתיחה: $300
הערכה: $1000-1500
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154. שלושה ספרים שנדפסו בשנות הר' והש' – חתימות

שלושה ספרים שנדפסו בשנות הר' והש' ]המאות ה-16-17[:
1. פירוש על חמש מגילות ועל תהלים, משלי, איוב, דניאל, עזרא ודברי הימים, מאת רבי יוסף אבן יחיא. ]בולוניה, דפוס השותפים, רצ"ח 1538[. 
בראש דף השער, רישום בעלות )קצוץ(, בכתיבה עתיקה: "הק' יוחנן יפה מברע]ס---[". חותמות רבות: "ישראל ווייס – מ. סיגעט" ]תלמיד חכם 

ובעל אוצר ספרים בסיגעט[. רישומים במספר מקומות.
עותק חסר. ב-ו, ח, י-מ; קיט, קכא דף. חסרים 5 דפים: דף השער, דפים ז, ט, מהספירה הראשונה, דף קכ ודף אחרון מהספירה השניה. דף קיט 
מהספירה השניה נכרך במהופך. 27 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, בהם עקבות רטיבות וכתמי רטיבות קשים. בלאי. קרעים, בהם קרעים 
חסרים גדולים, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. כריכה ישנה, עם פגמים וסימני עש, ללא 

צדה האחורי. 
2. אגרות ותשובות הרמב"ם. ]ונציה, דפוס זואני די פארי, ש"ד 1544[.

מהדורה ראשונה של אגרות הרמב"ם. בסוף שנת ש"ה, נדפס הספר בשנית בוונציה, הפעם בדפוס יושטיניאן, עם אותן האותיות ובסדר של "דף 
על דף" על פי ההוצאה שלפנינו )בשינוי הקולופון ועם הבדלים קלים נוספים(. 

)תקפ"ו-תרנ"ב(, אב"ד פאס, מחבר הספרים  יהושע מונסונייגו  ]ייתכן שמדובר ברבי  יהושע מונסונייגו"  "ע"ה  חתימות בדפים לה/2, עט/2: 
"שבילי המשפט", "נשמת חיים" ועוד[.

ב-צה דף. חסר דף השער. חסר דף פט )במקומו נכרך דף עם השלמה מאוחרת בכתב-יד(. הדף האחרון – דף צה קרוע וחסר בחציו )עם השלמה 
מאוחרת בכתב-יד(. 14 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות ודיו. סימני עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בנייר דבק. קרעים 

בשוליים, משוקמים בחלקם בנייר דבק. חלק מהדפים רופפים. רישומים. כריכת עור מקורית, עם פגמים. 
3. ספר לחם משנה, ביאור על משנה תורה לרמב"ם, חלק שני, הפלאה-שופטים, מאת רבי אברהם די בוטון. דפוס דניאל זאניטי, ונציה, ]שס"ד-

שס"ו 1604-1606[. מהדורה ראשונה. 
חתימות של רבי "ליבש סטרוזאווער" ]כפי הנראה, רבי יהודה בן צבי )סטריזובר(, מחבר הספרים: "מנחת יהודה" )ירושלים, תרפ"ז(; "בחינת 

החכמה" א-ג )ירושלים, תרצ"ז([.
רלד דף. חסרים 8 דפים אחרונים )רלה-רמב(. 29.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות קשים. עקבות רטיבות עם סימני פטריה ועובש 
בדפים רבים. סימני עש בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות במסגרת השער, ופגיעות קלות בטקסט במספר דפים. קרעים חסרים בדף 
השער ובדפים נוספים, עם פגיעות במסגרת השער ופגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר )בהם קרע חסר גדול בדף האחרון(. הדבקת נייר 

בשוליים הפנימיים של דף השער )על המסגרת(. חיתוך דפים על גבול הטקסט במספר מקומות. כריכה חדשה. 
מצורפים: · דף שער )פגום( של מדרש תנחומא. דפוס יעקב ב"ר גרשון בק. וירונה, שנ"ה ]1595[. חתימת בעלים במרכז: "נתנאל חיים מאנקונא". 
· עותק )ללא שער( של מדרש תנחומא, ]מהדורת אמשטרדם, תצ"ג 1733[. בדפי הספר חותמות רבות: "ישראל ווייס – מ. סיגעט" ]תלמיד חכם 

ובעל אוצר ספרים בסיגעט[. 

פתיחה: $400
הערכה: $600-800

153. Shulchan Aruch Orach Chaim and Yoreh De'ah – Krakow, 1606-1607 – First Edition of the Sources of the 
Rema's Glosses – Glosses and Signatures

Shulchan Aruch with the Rema's glosses, parts Orach Chaim and Yoreh De'ah. [Krakow: Isaac Prostitz, 1606-1607].
In this edition, the sources of the Rema's glosses were added for the first time, with brief comments in parentheses. The 
foreword to this edition states that the sources were compiled from the book Darkei Moshe of the Rema.
The foreword does not identify the compiler of the sources. Some claim that it was R. Shmuel HaLevi Horowitz of 
Krakow, nephew of the Rema (d. 1622), mentioned in the Krakow 1616-1620 edition as one of the printers, who added 
the sources from a manuscript Darkei Moshe. 
These sources drew criticism shortly after they were printed. In R. Yehoshua Falk's preface to his book Meirat Enayim 
(Sema) printed with Shulchan Aruch Choshen Mishpat, Prague 1614-1615, he criticizes the present edition claiming 
that it ignores the Shulchan Aruch and relates only to the Rema, and even the sources of the Rema were abridged and 
altered, to the point there is almost nothing left of them. Some of the Acharonim, who did not know that the sources 
were not authored by the Rema, went to great length to understand and resolve the difficulties which they raise.
Handwritten glosses and references in the margins in early Ashkenazic script (typical of the 17th-18th centuries). Birth 
records and signature on the verso of the title page of Yoreh De'ah part, dated 1696-1700 (another signature, slightly 
trimmed, on the first leaf of Orach Chaim part). Additional inscriptions on final leaf of the Orach Chaim part, and 
signature of R. Chaim son of R. Shmuel son of R. Shlomo Kohen Chazan of Brody (see item 136).
Incomplete copy. Orach Chaim part: 2-3, 5-61, 64-75, 72 [i.e. 76]-125, 128-176 leaves. Lacking: title page and leaves 4, 62-63, 
126-127 (altogether lacking: 6 leaves). Leaves 61 and 64 erroneously bound after leaf 75. Yoreh De'ah part: 1-24, 29-170 leaves. 
Lacking leaves 25-28 (altogether lacking 4 leaves). 19 cm. Fair condition. Stains, including dampstains. Worming, affecting text. 
Tears and open tears, primarily marginal, affecting text. Inscriptions and signatures. Several detached leaves. Old leather binding, 
damaged, without spine.

Opening price: $300
Estimate: $1000-1500
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154. Three Books Printed in the 16th-17th 
Centuries

Three books printed in the 16th-17th centuries:
1. Commentary on the Five Megillot and on 
Tehillim, Mishlei, Iyov, Daniel, Ezra and Divrei 
HaYamim, by R. Yosef ibn Yichye. [Bologna, Silk 
Weaver's Guild, 1538].
Ownership inscription (trimmed) at the top of 
the title page, in early script. Many stamps of R. 
Yisrael Weiss, a Torah scholar who owned a large 
library in Sighet. Inscriptions in several places.
Incomplete copy. 2-6, 8, 10-40; 119, 121 leaves. 
Lacking 5 leaves: title page, leaves 7 and 9 of first 
sequence, leaf 120 and final leaf of second sequence. 
Leaf 119 of second sequence bound back to front. 
Approx. 27 cm. Fair condition. Stains, including traces 
of past dampness and significant dampstains. Wear. 
Tears, including large open tears, affecting text, 
repaired in part with paper. Worming, affecting text. 
Old binding, with damage and worming, lacking back 
board.
2. Igrot UTeshuvot HaRambam. [Venice, Giovanni 
dei Farri, 1544].
First edition of Igrot HaRambam. In 1545, 
Giustiniani reprinted the book in Venice leaf by 
leaf after the present edition, using the same 
type (with a different colophon and other minor 
variations).
Signatures on leaves 35b and 79b of Yehoshua 
Monsonego (possibly R. Yehoshua Monsonego 
Rabbi of Fez, author of Shevilei HaMishpat, 
Nishmat Chaim and others; 1826-1892).
2-95 leaves. Lacking title page. Lacking leaf 89 (text 
replaced in late hand). Final leaf – leaf 95 torn; half 
missing (with late handwritten text replacement). 14 
cm. Fair condition. Stains, including dampstains and 
ink stains. Worming, affecting text, repaired in part 
with tape. Marginal tears, repaired in part with tape. Some leaves loose. Inscriptions. Original leather binding, damaged.
3. Lechem Mishneh, commentary on Rambam's Mishneh Torah, part II, Haflaah-Shoftim, by R. Avraham de Boton. 
Venice: Daniel Zanetti, [1604-1606]. First edition. Signatures of R. Leibush Strozover (presumably R. Yehuda son of Tzvi 
Strizover, author of Minchat Yehuda and Bechinat HaChochmah).
234 leaves. Lacking 8 final leaves (235-242). 29.5 cm. Fair condition. Stains, including significant dampstains. Traces of past 
dampness with mold stains to many leaves. Worming to title page and other leaves, affecting border and slightly affecting text 
in several places. Open tears to title page and other leaves (including large open tear to final leaf), affecting border and text, 
repaired with paper. Paper repairs to inner margin of title page (affecting border). Leaves trimmed close to text in several places. 
New binding.
Enclosed: · Title page of Midrash Tanchuma (damaged). Verona: Jacob son of R. Gershon Bak, 1595. Signature in center 
of title page. · A copy of Midrash Tanchuma (lacking title page), [Amsterdam, 1733 edition]. Many stamps of R. Yisrael 
Weiss, Torah scholar who owned a large library in Sighet. Inscriptions in early script in several places.

Opening price: $400
Estimate: $600-800
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155. Issur VeHeter – Ferrara, 1555 – First Edition

Issur VeHeter, by R. Yonah Ashkenazi of Regensburg. Ferrara: Abraham ibn Usque, [1555]. First edition.
Title page states that the book was authored by R. Yonah (the book was occasionally misattributed to Rabbenu Yonah 
Gerondi). This book, which is also known as Issur VeHeter HaAroch, was authored by R. Yonah son of R. Isserl Ashkenazi, 
a Torah scholar of Regensburg, and dayan in the Beit Din of R. Yisrael Bruna. R. Yonah was the disciple and mechutan of 
R. Yisrael Isserlein, author of Terumat HaDeshen. Issur VeHeter HaAroch became one of the primary sources of Halachic 
rulings on Kashrut for Ashkenazi Jews.
Usque's printer's device at center of title page.
[169] leaves. Lacking [5] leaves following title page, with preface and part of table of contents. Approx. 20 cm. Fair condition. 
Stains, including dampstains. Extensive worming to title page and other leaves, affecting text and title page border, repaired with 
paper and tape. Open tears to several leaves, affecting text (singeing to one leaf). Title page partially detached. Paper repairs with 
slight damage to text in several places. Stamps. Early binding, mostly detached, with defects.
The present copy includes the final two leaves of errata. These leaves are lacking in many copies. 

Opening price: $600
Estimate: $1000-1500

 – שט"ו  פירארה,   – והיתר  איסור  ספר   .155
מהדורה ראשונה 

ספר איסור והיתר, מאת רבי יונה אשכנזי מרגנשבורג. 
 .]1555 ]שט"ו  אושקי,  ן'  אברהם  דפוס  פירארה, 

מהדורה ראשונה.
בדף השער נדפס: "ספר איסור והיתר מן הגאון מהר"ר 
יונה  לרבינו  )יש שייחסו בטעות את הספר  ז"ל"  יונה 
גירונדי(. חיבור זה המכונה גם "איסור והיתר הארוך", 
מחכמי  אשכנזי,  איסרל  ב"ר  יונה  רבי  ידי  על  נתחבר 
רגנשבורג, וחבר בית דינו של חברו מהר"י ברונא. רבי 
איסרלן  ישראל  רבי  של  ומחותנו  תלמידו  היה  יונה 
בעל תרומת הדשן. "איסור והיתר הארוך" הפך לאחד 
בענייני  אשכנז  לבני  החשובים  הפסיקה  ממקורות 

כשרות המאכלים.
אושקי:  של  המדפיס  דגל  מופיע  השער  דף  במרכז 
מסגרת ובתוכה איור אצטרולב עם הפסוקים: "וקוי יי' 

יחליפו כח...", "קויתי יי' קותה נפשי...".
עם  השער  דף  לאחר  דפים   ]5[ חסרים  דף.   ]169[
ההקדמה וחלק מדפי לוח הסימנים. 20 ס"מ בקירוב. 
עש  סימני  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני.  מצב 
רבים, בדף השער ובדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט 
ובמסגרת השער, משוקמים בהדבקות נייר ונייר דבק. 
בטקסט  פגיעות  עם  חסרים,  קרעים  דפים  במספר 
מנותק  השער  דף  שריפה(.  סימני  מהדפים  )באחד 
בטקסט  קלות  פגיעות  עם  נייר  הדבקות  בחלקו. 
מנותקת  עתיקה,  כריכה  חותמות.  מקומות.  במספר 

ברובה, עם פגמים.
עם  האחרונים  הדפים  שני  נמצאים  שלפנינו  בעותק 
לוח תיקוני הטעויות. דפים אלו חסרים בטפסים רבים.

פתיחה: $600
הערכה: $1000-1500

155
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156. Responsa Maharik – Cremona, 1557 – Original 
Binding – Signatures

Responsa of R. Yosef Colon. Cremona: Vincenzo Conti, 
1557.
Engraved title page – architectonic gate surmounted 
by an eagle, with a depiction of the Akedat Yitzchak 
beneath the eagle.
Signature on the title page and front endpaper of R. 
Moshe Herzfeld Rabbi of Szilas-Bolhas (Mezőszilas), 
disciple of the Chatam Sofer and son-in-law of R. Daniel 
Prostitz (HaChatam Sofer VeTalmidav, pp. 348-349).
[12], 171, [1] leaves. 30.5 cm. Most leaves in good condition. 
Stains, including dampstains. Minor worming, not affecting 
text. Several marginal tears to title page, minutely affecting 
engraving (one tear repaired with tape; one open tear 
repaired with paper). Marginal open tears to several other 
leaves, not affecting text, repaired with paper. Several 
handwritten inscriptions. Original decorated leather-covered 
wooden binding, with clasp remnants. Damage to binding.

Opening price: $1000
Estimate: $1500-2000

156. ספר שאלות ותשובות מהרי"ק – קרימונה, שי"ז-שי"ח 
– כריכה מקורית – חתימות

ספר שאלות ותשובות מהר"י קולון. קרימונה, דפוס ויצינצו קונטי, 
שי"ז – חשון שי"ח ]1557[. 

תחת  נשר;  ובראשו  ארכיטקטוני  שער   – עץ  בתחריט  מאויר  שער 
עלי  בן פרת  יוסף  "בן פרת  והפסוק  יצחק  איור של עקדת  הנשר, 

עין".
משה  הק'  "אני  הקדמית:  הכריכה  בטנת  ועל  השער  בדף  חתימה 
הערצפעלד" – רבי משה הערצפעלד )תקע"ו-תרל"ו( אב"ד סילאש-
פרוסטיץ  דניאל  רבי  של  וחתנו  סופר  החתם  תלמיד  באלהאש, 

)החת"ס ותלמידיו, עמ' שמח-שמט(.
כתמים,  טוב.  ס"מ. מרבית הדפים במצב   30.5 דף.   ]1[ ]12[, קעא, 
פגיעה בטקסט. מספר  ללא  סימני עש קלים,  רטיבות.  בהם כתמי 
המאוירת  במסגרת  מזערית  פגיעה  עם  השער,  דף  בשולי  קרעים 
בהדבקת  חסר, משוקם  אחד  קרע  בנייר דבק;  אחד משוקם  )קרע 
נייר(. קרעים חסרים בשולי כמה דפים נוספים, ללא פגיעה בטקסט, 
משוקמים בהדבקת נייר. מספר רישומים בכתב-יד. כריכה מקורית, 

עץ מחופה עור, מעוטרת, עם שרידי אבזמים. פגמים בכריכה. 

פתיחה: $1000
הערכה: $1500-2000
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157. ספר ביאורים למהר"ן שפירא )זיוף( – ונציה, שנ"ג – מפת ארץ ישראל – עותק מיוחס

ספר ביאורים, על פירוש רש"י על התורה, "שחבר... ר' נתן מק"ק הראדנה ]רבי נתן שפירא[". ונציה, דפוס מטיאו דזניטי וקומין פריזיניי, ]שנ"ג 
 .]1593

מכיל מספר איורים: מפת ארץ ישראל, סולם יעקב, מנורת המקדש, ועוד.
חיבור זה יוחס בדף השער ולאורך הספר לרבי נתן שפירא, אך אין זה אלא זיוף. ביאוריו של רבי נתן על פירוש רש"י לתורה נדפסו למעשה בספר 
"אמרי שפר" )קראקא ולובלין, שנ"א-שנ"ז(. בהקדמה ל"אמרי שפר" מספר בנו, רבי יצחק שפירא, על הדפסת הזיוף שלפנינו: "שזה שנתיים 
ימים יצא בדפוס איזה ביאורים, נקראים על שם הגאון א"א ]אדוני אבי[ ז"ל, כי המציאוהו אנשי' אנשי בלי עול מלכות שמים... ורצו לתלותו באילן 

גדול... ומזוייף מתוכו...". גילוי הזיוף הביא להחרמת הספר שלפנינו על ידי רבני פולין.
רישומים בשער, ביניהם: "הק' גומפיל בן רייזא". בשער ובדפים נוספים חותמות רבי "אורי לוי פייבל מרגליות מראדום" ]חתנו של המהרא"ל 

צינץ, נפטר תק"ץ – ראה חומר מצורף[.
בשולי דף פו רישום בעלות: "שייך לכהר"ר ליב שייאר" ]משפחת שייאר מפרנקפורט דמיין, משפחה ידועה של רבנים, ראשי ישיבות ופרנסים 

בקהילות גרמניה. השם "ליב" היה מצוי במשפחה זו, וכמה מהם, הנקראים בשם זה, נתפרסמו בשנות הת"ק כרבנים ומנהיגי קהילות[.
קפ דף. 19 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות רבים וכתמים כהים. קרעים וקרעים חסרים בדף השער ובמספר דפים, עם פגיעה קלה 

במסגרת השער ובמספר מילים, חלקם משוקמים בהדבקת נייר. חותמות. כריכה חדשה.

פתיחה: $1000
הערכה: $1200-1500
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157. Sefer Biurim by Rabbi Natan Shapiro (Forgery) – Venice, 1593 – Map of Eretz Israel – Important Copy

Sefer Biurim, super-commentary to Rashi's commentary on the Torah, by R. Natan [Shapiro] of Horodna. Venice: Matteo 
Zanetti and Comino Presegno, [1593].
Includes 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. 
Inscriptions on the title page, including: "Gumpel son of Raiza". Stamps on the title page and other leaves of "Uri Levi 
Feivel Margolies of Radom" (son-in-law of R. Aryeh Leib Zünz, d. 1830 – see enclosed material).
Ownership inscription at the foot of leaf 86: "Belongs to R. Leib Scheuer" (the Scheuer family of Frankfurt am Main was 
a prominent family of rabbis, yeshiva deans and community leaders in Germany. Several family members who served as 
rabbis in the 18th-19th centuries were named Leib).
180 leaves. 19 cm. Fair condition. Stains, including many dampstains and dark stains. Tears and open tears to title page and other 
leaves, slightly affecting title page border and several words of text, repaired in part with paper. Stamps. New binding.

Opening price: $1000
Estimate: $1200-1500

157b
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158. Korban Aharon – Venice, 1609-1611 – First Edition – Signatures

Korban Aharon, commentary to Sifra (with the text of the Sifra), by R. Aharon ibn Chaim. Venice: Zuan (Giovanni) di 
Gara, 1609-[1611]. First edition.
Korban Aharon is a fundamental commentary to Sifra on Torat Kohanim (the Gaon of Vilna wrote glosses to this 
prominent work). The book opens with the Beraita of R. Yishmael on the thirteen hermeneutic principles through 
which the Torah is interpreted, with the Middot Aharon commentary (leaves 5-37a).
Censor's signatures on verso of final leaf.
Many ownership inscriptions (some deleted), including: "Mine, Shlomo Pontremoli", "I acquired it from my brother… 
Chiya Pontrimol[i]", "Mine Shmuel son of R. Gamliel", "Elchanan ---n", "Falk[?] ---", "Salomon Caim Cagli".
On title page, signature of R. Moshe Herzfeld Rabbi of Szilas-Bolhas (Mezőszilas), disciple of the Chatam Sofer and son-
in-law of R. Daniel Prostitz (HaChatam Sofer VeTalmidav, pp. 348-349).
139; 302, [4] leaves. 27.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains (dark stains to lower part of many leaves). Open 
tears and worming, affecting text in several places, repaired with paper and tape (with handwritten text replacements to last two 
leaves). Tears to center of title page, repaired with tape. Leaves trimmed with damage to text and headings in several places. Old 
binding; spine torn and detached.

Opening price: $500
Estimate: $600-800

 – שס"ט-שע"א  ונציה,   – אהרן  קרבן  ספר   .158
מהדורה ראשונה – חתימות

ספר קרבן אהרן, פירוש על הספרא )עם הפנים(, מאת רבי 
אהרן אבן חיים. ונציה, דפוס זואן די גארה, שס"ט-]שע"א[ 

]1609-1611[. מהדורה ראשונה.
קרבן אהרן הוא הפירוש היסודי על הספרא על תורת כהנים 
בראש  זה(.  חשוב  ספר  על  הגהות  כתב  מווילנא  )הגר"א 
ישמעאל בשלש עשרה  דרבי  ברייתא  )דף ה-לז/1(:  הספר 

מדות שהתורה נדרשת בהן, עם פירוש "מדות אהרן".
חתימות צנזורה מעבר לדף האחרון. 

"שלי  ביניהם:  מחוקים(,  )חלקם  רבים  בעלות  רישומי 
חייא  הצעי'  אחי...  מאת  "קניתיהו  פונטרימולי",  שלמה 
"אלחנן  זצ"ל",  גמליאל  בכ"ר  שמואל  "שלי  פונטרימול]י[", 

."Salomon Caim Cagli" ,"--- ]?[ן", "הק' פלק---
סילאש- אב"ד  הערצפעלד  משה  חתימת רבי  השער  בדף 
באלהאש )תקע"ו-תרל"ו(, תלמיד החתם סופר וחתנו של 

רבי דניאל פרוסטיץ )החת"ס ותלמידיו, עמ' שמח-שמט(. 
קלט; שב, ]4[ דף. 27.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם 
דפים  של  התחתון  בחלקם  כהים  )כתמים  רטיבות  כתמי 
בטקסט  פגיעות  עם  עש,  וסימני  חסרים  קרעים  רבים(. 
)עם  דבק  ונייר  נייר  בהדבקות  משוקמים  דפים,  במספר 
השלמה בכתב-יד בשני הדפים האחרונים(. קרעים במרכז 
דף השער משוקמים בהדבקות נייר דבק. חיתוך דפים עם 
פגיעות בטקסט ובכותרות הדפים במספר מקומות. כריכה 

ישנה; שדרה קרועה ומנותקת. 

פתיחה: $500 
הערכה: $600-800

158



דפוסים עתיקים וספרים שונים  |  79

 – שס"ה  ונציה,   – אלשיך  מהר"ם  שו"ת   .159
מהדורה ראשונה – הגהות

ספר שאלות ותשובות, מאת רבי משה אלשיך. ונציה, 
דפוס זואן די גארה, ]שס"ה 1605[. מהדורה ראשונה. 

בדפי הספר מספר הגהות, בכתיבה ספרדית, מכותב 
לא מזוהה.

כתמי  בהם  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   20.5 דף.  רמג 
פגיעה  עם  השער,  בדף  חסר  קרע  קשים.  רטיבות 
קלה במסגרת השער. סימני עש בדף השער ובדפים 

נוספים, עם פגיעות בטקסט. כריכה לא מקורית. 

פתיחה: $600 
הערכה: $800-1000

159. Responsa of Maharam Alshech – 
Venice, 1605 – First Edition – Glosses

Responsa by R. Moshe Alshech. Venice: Zuan 
di Gara, [1605]. First edition.
Several glosses in Sephardic script by an 
unidentified writer.
243 leaves. 20.5 cm. Fair condition. Stains, 
including significant dampstains. Open tear to 
title page, slightly affecting border. Worming to 
title page and other leaves, affecting text. Non-
original binding.

Opening price: $600
Estimate: $800-1000
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160. ספרי הלבושים – ונציה, ש"פ-שפ"א – סט שלם בשלושה כרכים

ספרי הלבושים, מאת רבינו מרדכי יפה. ארבעה חלקים: לבוש התכלת ולבוש החור – אורח חיים; לבוש עטרת זהב – יורה דעה; לבוש הבוץ 
והארגמן – אבן העזר; לבוש עיר שושן – חושן משפט. ונציה, דפוס בראגדין בבית ייואני קאיון, ש"פ-שפ"א 1620.

סט שלם של ספרי הלבושים לארבעת חלקי השולחן ערוך, בשלושה כרכים. שער נפרד לכל חלק. בראש חלק אורח חיים: הקדמת "המגיה הנצב 
על המחוקק, ארי נואם וטוב שוקק" – רבי יהודה אריה ממודינא. בסוף חלק אבן העזר, הסכמת רבני ונציה, ביניהם רבי יהודה אריה ממודינא. 
פרט השנה בארבעת השערים הוא ש"פ, אך בסיומו של ספר לבוש הבוץ והארגמן נכתב כי הדפסת הספר הושלמה בערב שבת פרשת ויצא 

)כסליו( שפ"א.
בכרך הראשון רישומים שונים בכתיבה איטלקית, בעברית ובאיטלקית. בחלק אבן העזר חתימות בכתיבה ספרדית: "הצעיר אברהם ב' דוד 
מאג'אר"; "הצעיר חיים יעקב ב' משה הלוי" ]יתכן שהוא רבי חיים יעקב בנו של רבי משה הלוי אב"ד קיוסטנדיל וסופיה שבבולגריה בראשית 

המאה ה-19[; "מנחם יפה".
שלושה כרכים. כרך ראשון )לבוש התכלת ולבוש החור(: רא, ]2[ דף. כרך שני )לבוש עטרת זהב(: קמח, ]2[ דף. כרך שלישי )לבוש הבוץ והארגמן 
ולבוש עיר שושן(: פז; א-קיב, קיד-קיט, קכא-קסב, ]2[ דף. חסרים 2 דפים )דף קיג ודף קכ(. 32-34.5 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים, בינוני עד 
בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות קשים וכתמים כהים. סימני עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. עקבות רטיבות 
עם סימני פטריה במספר דפים. קרעים, בהם קרעים בדפי השער וקרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר )עם 

השלמה של הטקסט בכתב-יד במספר דפים(. רישומים בכתב-יד. כריכות ישנות, פגומות. 

פתיחה: $500
הערכה: $800-1000
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קובץ   – חכמה  נובלות  וספר  חכמה  תעלומות  ספר   .161
חיבורים פילוסופיים וקבליים מהיש"ר מקנדיאה – האנויא, 
שפ"ט-שצ"א – הדפסה ראשונה של שבחי האר"י והדפסות 

ראשונות של חיבורים בקבלת האר"י – הגהות

ספר תעלמות חכמה, וספר נובלות חכמה, קובץ חיבורים פילוסופיים 
חיבורים  ביניהם  מקנדיאה,  יש"ר  של  מכתביו  מלוקטים  וקבליים, 
חשובים בקבלת האר"י ובכתבי מהר"י סרוק והרמ"ע מפאנו. ]הנאו, 

ללא שם מדפיס[, שפ"ט-שצ"א ]1629-1631[. 
"נדפס  הדפוס:  מקום  זוייף  בשערים  ארבעה(.  )מתוך  שערים  שני 

בבסיליאה", אבל למעשה הספר נדפס בהנאו. 
ברורה  זיקה  בעלי  מרביתם  חיבורים,  מקבץ  כולל  שלפנינו  הספר 
לקבלה, שלוקטו על ידי רבי שמואל אשכנזי, מתוך כתבי רבי יוסף 

שלמה דלמדיגו – היש"ר מקנדיאה. 
בין החיבורים: "כתבי שבח יקר וגדולת הארי ז"ל" )שלוש אגרות רבי 
שלמה שלומיל מדרזניץ(, "מאמר עולם קטן" לרמ"ע מפאנו, "קצור 
היש"ר  מכתבי  האצילות"  כל  וקצור  א"ק  ו-"דרוש  התקון"  עולם 
ויטאל, ספר  חיים  לרבי  "סדר האצילות בקיצור מופלג"  מקנדיאה, 
"שבר יוסף", "קבלת מהרר"י )ר' ישראל( סרוג ז"ל", "נובלות חכמה", 
תימן",  "אגרת  ה'",  "כח  סעדיה",  לרבינו  "אותיות  אורה",  "נובלות 
"ספרא דצניעותא", "שיר האותיות", ועוד. חלק מהחיבורים בקבלת 
האר"י ראו כאן אור לראשונה. "כתבי שבח יקר וגדולת האר"י" – הם 

ההוצאה הראשונה של שבחי האר"י בדפוס.
במספר מקומות הגהות )קצוצות( בכתיבה איטלקית ומזרחית. 

קי; ]8[, רח דף, ]1[ דף מקופל בין דפים קצה-קצו. חסרים 12 דפים: 
הכללי  השער  דף  הדת",  "בחינת  ספר  של  ראשונים  דפים  עשרה 
)בעברית ובלועזית( שנמצא במקור בראש הספר, ו-]1[ דף מקופל 

עם "לוח המלבוש וחשבון צרוף האותיות", שנמצא במקור בין דפים קסד-קסה. 17.5 ס"מ. מצב כללי טוב. חלק מהדפים בגוון כהה. כתמים. 
סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט. קרעים מעטים, בהם קרע חסר קטן עם פגיעה בטקסט באחד מהדפים. מספר דפים וקונטרסים רופפים, 

דף אחרון מנותק. כריכת קרטון בעלת שדרת קלף, עם פגמים. 

פתיחה: $500
הערכה: $600-800

160. Sifrei HaLevushim – Venice, 1620 – Complete Set in Three Volumes

Sifrei HaLevushim, by R. Mordechai Yoffe. Four parts: Levush HaTechelet and Levush HaChur – Orach Chaim; Levush 
Ateret Zahav – Yoreh De'ah; Levush HaButz VehaArgaman – Even HaEzer; Levush Ir Shushan – Choshen Mishpat. Venice: 
Giovanni Cajon for Bragadini, 1620.
Complete set of Sifrei HaLevushim on all four parts of Shulchan Aruch, in three volumes. Separate title page for each 
part.
Various inscriptions in first volume in Hebrew and Italian, in Italian script. Signatures in Sephardic script in Even HaEzer 
part, including signature of R. Chaim Yaakov son of Moshe HaLevi (possibly R. Chaim Yaakov son of R. Moshe HaLevi 
Rabbi of Kyustendil and Sofia, Bulgaria, early 19th century).
Three volumes. Vol. I: (Levush HaTechelet and Levush HaChur): 201, [2] leaves. Vol. II (Levush Ateret Zahav): 148, [2] leaves. Vol. III 
(Levush HaButz VehaArgaman and Levush Ir Shushan): 87; 1-112, 114-119, 121-162, [2] leaves. Lacking 2 leaves (leaves 113 and 
120). 32-34.5 cm. Condition varies, fair to fair-good. Stains, including significant dampstains and dark stains. Worming, affecting 
text, repaired in part with paper. Traces of past dampness with mold stains to several leaves. Tears, including tears to title pages and 
open tears affecting text, repaired in part with paper (handwritten text replacements in several places). Handwritten inscriptions. 
Old bindings, damaged.

Opening price: $500
Estimate: $800-1000
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161. Taalumot Chochmah and Novlot Chochmah – Collected Philosophical and Kabbalistic Essays by Rabbi 
Yosef Shlomo Delmedigo of Candia – Hanau, 1629-1631 – First Printings of Shivchei HaAri and Works on the 
Arizal's Kabbalah – Glosses

Taalumot Chochmah and Novlot Chochmah, selected philosophical and kabbalistic compositions, compiled from the 
writings of R. Yosef Shlomo Delmedigo – the Yashar of Candia, including important works on the Arizal's kabbalah, and 
on the writings of R. Yisrael Sarug and the Rama of Fano. [Hanau, printer not indicated], 1629-1631.
Two title pages (out of four). False imprint – Basel; the book was in fact printed in Hanau.
The present book contains a collection of works, mostly of patently kabbalistic nature, selected by R. Shmuel Ashkenazi 
from the writings of R. Yosef Shlomo Delmedigo of Candia.
Glosses in Italian and Oriental script in several places (trimmed).
110; [8], 208 leaves, [1] folded leaf between leaves 195-196. Lacking 12 leaves: first 10 leaves of Bechinat HaDat, general title page 
(Hebrew and Latin), originally bound at the beginning of book, and [1] folded leaf, originally found between leaves 164-165. 17.5 
cm. Overall good condition. Some leaves browned. Stains. Worming, slightly affecting text. Some tears, including minor open tear, 
affecting text in one place. Several loose leaves and gatherings, final leaf detached. Card binding with parchment spine, damaged. 

Opening price: $500
Estimate: $600-800
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162. מהדורות ראשונות של שלושת חלקי שו"ת מהרי"ט וספר חדושי גמרא – קושטא-ונציה, ת"ב-ת"ה 

שלושה חלקים מספר השו"ת של רבי יוסף מטראני – המהרי"ט )מהרימ"ט(; כולל ספר חדושי גמרא למהרי"ט – מהדורות ראשונות של שלשת 
החלקים שנדפסו לאחר פטירת המחבר בקושטא בחודש תמוז שנת שצ"ט, עם הקדמות בני המחבר. 

1. "ספר שאלות ותשובות מהרב המופלא כמה"ר יוסף בן הרב הגדול כמהר"ר משה מטראני ז"ל", ]חלק ראשון[. קושטא, דפוס שלמה פראנקו 
על יד בנו אברהם פראנקו וחתנו יעקב גבאי, ]ת"ב 1642[.

2. "ספר שני משאלות ותשובות להרב המובהק כמה"ר יוסף... מטראני". ונציה, דפוס Aluise Bragadini בבית אנטוניאו קאליאוני, ת"ה 1645. 
שערים מיוחדים לחלקים יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט.

Aluise Bragadini בבית  ונציה, דפוס  יוסף... מטראני", עם "חדושי גמרא" למהרי"ט.  ג' משאלות ותשובות להרב המובהק כמה"ר  3. "חלק 
אנטוניאו קאליאוני, ת"ה 1645. 

בכרך הראשון: רישומי בעלות שונים והגהות. רישום בעלות בדף השער של הכרך השני: "להחכם השלם והכולל סיני בקדש כמוה"ר חיים שלום 
הכהן ס"ט" ]יתכן שהוא רבי חיים שלום הכהן, מחכמי איטליה, רב במודינה, בשנת תקס"ט היה מעורב בפולמוס ההלכתי על גילוח בחול המועד, 
לצד הגאונים רבי דוד זינצהיים ורבי ישמעאל הכהן ממודינה[. רישומי בעלות בדף ]2[ של הכרך השני: "שלמה בולה" ]אולי, רבי שלמה בולה 

מחכמי ירושלים ודמשק )נפטר תקמ"ו(, מחבר ספרי "לחם שלמה" )שלוניקי, תקנ"ה([. 
שלושה כרכים. חלק ראשון: ]6[, רח דף. ספירת דפים משובשת. חלק שני: ]2[, ז, ]1[; ]1[, נו, ]1[ דף; ]1[ דף ריק; ]1[, א, ג-עא, ]1[ דף. חלק 
שלישי )עם ספר חדושי גמרא(: קלא, ]2[ דף. ספירת דפים משובשת. חדושי גמרא: קכג, ]2[ דף. ספירת דפים משובשת. 28-30 ס"מ. מצב 
משתנה בין הכרכים. הכרך הראשון במצב בינוני: כתמי רטיבות ובלאי רב. קרעים חסרים בדף השער ובדפים נוספים של כרך זה, עם פגיעות 
בטקסט, משוקמים בהדבקות )גדולות( של רצועות נייר-דבק. סימני עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר-דבק. הכרך 
השני והשלישי במצב כללי טוב: כתמים וכתמי רטיבות. בלאי וקרעים. קרע חסר בדף השער של הכרך השני, עם פגיעה במסגרת השער, משוקם 

בהדבקת נייר. כריכות ישנות )חלקן מנותקות(, פגומות. 

פתיחה: $250
הערכה: $400-500
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162. First Editions of Three Parts of Responsa Maharit and Chiddushei Gemara – Constantinople-Venice, 
1642-1645

Three parts of Responsa of R. Yosef di Trani – the Maharit; including Chiddushei Gemara by the Maharit – first editions 
of the three parts published after the passing of the author in Constantinople in Tammuz 1639, with forewords by the 
author's sons.
1. Responsa by R. Yosef son of R. Moshe di Trani, [part I]. Constantinople: Solomon Franco by his son Abraham Franco 
and son-in-law Jacob Gabbai, [1642].
2. Second part of Responsa by R. Yosef di Trani. Venice: Aluise Bragadini at the press of Antonio Calleoni, 1645. Divisional 
title pages for Yoreh De'ah, Even HaEzer and Choshen Mishpat.
3. Third part of Responsa by R. Yosef di Trani, with Chiddushei Gemara by the Maharit. Venice: Aluise Bragadini at the 
press of Antonio Calleoni, 1645.
First volume with various ownership inscriptions and glosses. On title page of vol. II, ownership inscription of R. Chaim 
Shalom HaKohen (perhaps R. Chaim Shalom HaKohen, Italian Torah scholar, rabbi in Modena, involved in 1809 in 
the halachic polemic regarding shaving on Chol HaMoed). Ownership inscriptions of Shlomo Bula on leaf [2] of vol. II 
(perhaps R. Shlomo Bula, Torah scholar in Jerusalem and Damascus, d. 1886, author of Lechem Shlomo).
Three volumes. Part I: [6], 208 leaves. Misfoliation. Part II: [2], 7, [1]; [1], 56, [1] leaves; [1] blank leaf; [1], 1, 3-71, [1] leaves. Part 
III (with Chiddushei Gemara): 131, [2] leaves. Misfoliation. Chiddushei Gemara: 123, [2] leaves. Misfoliation. 28-30 cm. Condition 
varies. Vol. I in fair condition: dampstains and extensive wear. Open tears to title page and other leaves of this volume, affecting 
text, repaired with (large) strips of tape. Worming, affecting text, repaired in part with tape. Vols. II and III in overall good condition: 
stains and dampstains. Wear and tears. Open tear to title page of vol. II, affecting border, repaired with paper. Old bindings (some 
detached), damaged.

Opening price: $250
Estimate: $400-500
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163. Toldot Adam – Livorno, 1657 – First Edition of Part II of Responsa of the Rashba

Toldot Adam, part II of Responsa of the Rashba, with Responsa of R. Molin HaLevi – the Maharil. Livorno: Yedidia son 
of Yitzchak Gabbai, author of Kaf Nachat, [1657]. First edition. 
The book comprises 405 responsa by the Rashba, known as part II of Responsa of the Rashba. This part was not seen by 
leading poskim such as the Beit Yosef, the Sema, the Shach and the Taz. The Knesset HaGedolah does not mention this 
part in Mahadura Kama of his book, and begins referring to it only in Mahadura Batra.
Ownership inscriptions on the title page and endpaper.
8; 104 leaves. 29.5 cm. Condition varies, fair to good-fair. Stains, including dampstains (dark, significant dampstains to final 
leaves). Worming, slightly affecting text, repaired in part with paper. Original, gilt-decorated leather binding, with worming and 
damage. 
One of the first Hebrew books printed in Livorno.

Opening price: $200
Estimate: $300-400

163. ספר תולדות אדם – ליוורנו, תי"ז – מהדורה ראשונה 
של חלק שני מתשובות הרשב"א

תשובות  עם  הרשב"א,  מתשובות  שני  חלק  אדם,  תולדת  ספר 
בן  ידידיה  דפוס  ליוורנו,  – המהרי"ל(.  הלוי  מולין  )מהרב  מהרמ"ה 

יצחק גבאי בעל "כף נחת", ]תי"ז 1657[. מהדורה ראשונה.
של  שני"  כ"חלק  הידועות  להרשב"א,  תשובות  ת"ה  כולל  הספר 
הבית  הפוסקים:  גדולי  לעיני  היה  לא  זה  חלק  הרשב"א.  תשובות 
מהדורא  בספרו  הגדולה  כנסת  בעל  והט"ז.  הש"ך  הסמ"ע,  יוסף, 

קמא אינו מזכיר חלק זה, ורק במהדורה בתרא החל להזכירו.
פאסיליי  יהודה  "כמהר"ר  המגן:  ובדף  השער  בדף  בעלות  רישומי 
וישמחו,  ישרי"ם  ירא"ו  "קודש  המגן:  בדף  בכתב-יד  רישום  יצ"ו"; 

למדרש קדוש הזה זיע"י אמן". 
ח; קד דף. 29.5 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים, בינוני עד טוב-בינוני. 
כתמים, בהם כתמי רטיבות )בדפים האחרונים כתמי רטיבות כהים 
וקשים(. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים בחלקם 
עור מקורית, מעוטרת בעיטורים מוזהבים,  כריכת  נייר.  בהדבקות 

עם סימני עש ופגמים.
מהספרים העבריים הראשונים שנדפסו בעיר ליוורנו.

פתיחה: $200
הערכה: $300-400
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רביעי  שלישי,  חלקים   – הרשב"א  שו"ת  של  ראשונות  מהדורות   .164
וחמישי – ליוורנו-שאלוניקי, תקל"ח-תקפ"ה

שלושה חלקים )בשלושה כרכים( של שו"ת הרשב"א – מהדורות ראשונות שנדפסו 
במקומות שונים:

1. שאלות ותשובות, לרבי שלמה בן אדרת )הרשב"א(, חלק שלישי. ליוורנו, דפוס 
Gio. Vincenzo Falorni,  ]תקל"ח[ 1778. מהדורה ראשונה.

ליטא  ]מעשירי  לאפין"  הכהן  "פישל  רבי  של  בעלות  ורישומי  חתימה  חותמות, 
וירושלים, מקורבו ותלמידו המובהק של רבי ישראל מסלנט; ראה חומר מצורף[.

]2[, צד דף. 30 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש מעטים, עם פגיעה קלה בטקסט 
באחד מהדפים. כריכה ישנה, עם קרע בשדרה.

2. ספר שאלות ותשובות לרשב"א, חלק רביעי. שאלוניקי, דפוס מרדכי נחמן ודוד 
ישראליג'ה, ]תקס"ג 1803[. 

הדפים  פני  על  נמשכים  רישומים  ז"ל".  מאיר  ב"ר  "אהרן  השער:  בדף  חתימה 
הראשונים: "מישיבת זרע משה הי"ו – יד רמ"ה יב"ץ".

]3[, עד דף. 32.5 ס"מ. שוליים רחבים. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. 
סימני עש, משוקמים בהדבקות נייר. קרע קטן בשולי דף השער. כריכה מקורית, 

רופפת, עם פגמים וסימני עש.
 ,Pietro Meucci דפוס  ליוורנו,  חמישי.  חלק  לרשב"א,  ותשובות  שאלות  ספר   .3
]תקפ"ה 1825[. מהדורה ראשונה שנדפסה בהוצאת רבי חיים פאלאג'י מאיזמיר, 
בעל  חזן  יוסף  רפאל  רבי  סבו  הסכמת  ועם  לחיים",  "רחמים  בשם  הערותיו  עם 

ה"חקרי לב".
בדף כח/1 הגהה של שתי שורות בכתיבה מזרחית, ובחתימת רבי "מרדכי עבאדי" 

]בעל "מעין מים", מגדולי המקובלים בדורו, נפטר תרמ"ג[.
]6[, פו דף. 30 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים חסרים בשולי דף השער, 
משוקמים בהדבקות נייר, ללא פגיעה במסגרת השער. סימני עש, עם פגיעות בטקסט 

במספר דפים, משוקמים בהדבקות נייר-דבק. כריכה ישנה, עם פגמים.

פתיחה: $250
הערכה: $300-400

164. First Editions of Responsa of the Rashba – Parts Three, 
Four and Five – Livorno-Salonika, 1778-1825

Three parts (in three volumes) of Responsa of the Rashba – first 
editions printed in various places:
1. Responsa by R. Shlomo ben Aderet (the Rashba), Part III. Livorno: 
Gio. Vincenzo Falorni, 1778. First edition. 
Stamps, signature and ownership inscriptions of R. Fischel HaKohen 
Lapin (a wealthy Jew in Lithuania and Jerusalem, associate and close 
disciple of R. Yisrael of Salant; see enclosed material).
[2], 94 leaves. 30 cm. Good condition. Stains. Some worming, slightly 
affecting text on one leaf. Old binding, tear to spine.
2. Responsa of the Rashba, Part IV. Salonika: Mordechai Nachman 
and David Israelija, [1803].
Signature on title page and inscriptions extending over first leaves.
[3], 74 leaves. 32.5 cm. Wide margins. Good-fair condition. Stains, including 
dampstains. Worming, repaired with paper. Minor marginal tear to title 
page. Original binding, loose, with damage and worming.
3. Responsa of the Rashba, Part V. Livorno: Pietro Meucci, [1825]. 
First edition published by R. Chaim Palachi of Izmir, with his 
comments titled Rachamim LeChaim, and with the approbation of 
his grandfather R. Refael Yosef Chazan, author of Chikrei Lev.
Two-line gloss on p 28a in Oriental script, signed by R. Mordechai Abadi 
(author of Maayan Mayim, leading kabbalist in his times, d. 1883).
[6], 86 leaves. Approx. 30 cm. Good-fair condition. Stains. Marginal open 
tears to title page, not affecting border, repaired with paper. Worming, 
affecting text in several places, repaired with tape. Old binding, damaged.

Opening price: $250
Estimate: $300-400
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הקדוש(  )של"ה  הברית  לוחות  שני  ספר   .165
של  הולדתו  שנת   – נח"ת  שנת  אמשטרדם,   –

הבעש"ט 

מוסר  הקדוש(, דברי  )של"ה  הברית  לוחות  שני  ספר 
ויראה, קבלה והלכה, מאת הגאון הקדוש רבינו ישעיה 
בן  עמנואל  הבחור  דפוס  אמשטרדם,  הורוויץ.  הלוי 
יוסף עטיאש, תנ"ח ]1698[. שער מאויר )ע"י אברהם 

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

עוד רוח ממרום אשר הערו עליו מן השמים".
נח"ת  בשנת  באמשטרדם  שנדפסה  השל"ה  מהדורת 
שנה  אותה  שכן  החסידים,  קהילות  בקרב  נתקדשה 
ומסורות  טוב,  שם  הבעל  של  הולדתו  שנת  היתה 
חסידיות קשרו בין שני המאורעות. האדמו"ר הריי"ץ 
מליובאוויטש כותב אודות ספר של"ה הקדוש שנדפס 
התגלות  כי  מילתא  וסימנא  "בהידור,  נח"ת  בשנת 
ההיא  ובשנה  למעלה,  רוח  נחת  גרם  הקדוש  הספר 
נולד מאורן של כל ישראל מורנו הבעש"ט נ"ע, ומרגלא 
בפומי' קדישא של מורנו הבעש"ט שהוא נולד בשנה 
ה'  באור  העולם  את  להאיר  הקדוש  של"ה  שנדפס 
דתורה ויראת שמים בעבודה שבלב" )אגה"ק הריי"ץ, 
הריי"ץ  מביא  אחר  במקום  ב'תתנג(.  אגרת  ט,  כרך 
מסורת מופלאה בשם רבי מנחם מנדל מוויטבסק על 
שאירע בעת הדפסות המהדורה הראשונה והמהדורה 
הקדוש...  של"ה  ספר  "כשהדפיסו  הספר:  של  השניה 

וספר קדוש זה הלהיב והלהיט לבבות בני ישראל ושלטה עין רעה, והיו אז ר"ל גזירות ת"ח ות"ט הידועות..." – "בשנה שבה נולד הבעש"ט 
הדפיסו בפעם השניה את השל"ה הקדוש בעיר אמשטרדם, וגם אז היה קטרוג ר"ל למעלה על בני ישראל במדינת פולין, כמו שהיה ר"ל הקטרוג 

הראשון מיד כשנתפרסם ספר של"ה ]...[ אך ת"ל היתה שנת מנוחה" )ליקוטי דיבורים המתורגם, כרך א, עמ' 50(.
מספר הגהות )חלקן בכתיבה איטלקית(.

]4[, תכב; מד; ]12[ דף. 31 ס"מ. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי קל. דף השער המאויר מנותק, עם קרעים )בהם קרעים 
חסרים( וקמטים; פגיעות קלות באיור. קרעים חסרים קטנים בשולי דף השער השני. קרע חסר בשולי דף נוסף. סימני עש קלים עם פגיעות 

בטקסט במספר דפים. קונטרס דפים ראשון מנותק חלקית. רישומים. כריכת עץ מחופה עור, מנותקת ופגומה. שדרה קרועה )רובה חסר(. 

פתיחה: $3000
הערכה: $4000-5000
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165. Shenei Luchot HaBrit (Shelah) – 
Amsterdam, 1698 – Birth Year of the Baal 
Shem Tov

Shenei Luchot HaBrit (Shelah), words 
of ethics and fear of G-d, kabbalah and 
halachah, by R. Yeshaya HaLevi Horowitz. 
Amsterdam: Immanuel son of Yosef 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.
The Bach – R. Yoel Sirkis, notably acclaimed 
the author and his works in his approbation 
to the Shaar HaShamayim siddur: "R. 
Yeshaya HaLevi… left behind blessing in 
his holy compositions, and upon seeing or 
reading them, we sensed the outpouring of 
holiness in all our limbs, and this is the sign 
that his works were composed for the sake 
of heaven, to elevate future generations…". 
The Tosafot Yom Tov in his approbation to 
the siddur writes: "He is a holy, awe-inspiring 
man… no doubt he was invested with a 
heavenly spirit".
This edition of the Shelah was printed in 
Amsterdam in 1698, birth year of the Baal 
Shem Tov, and Chassidic lore ties these two 
events. The Rebbe Rayatz of Lubavitch 
writes (Igrot, 2853) of the elaborate edition 
of the Shelah printed in the year "Nachat" 
(gratification; the numerical value of 
'nachat' corresponds to the Hebrew year 5458, i.e. 1698). He states that "this alludes to the heavenly gratification 
caused by the revelation of the holy book, and in that year the Baal Shem Tov was born". The Baal Shem Tov was 
used to saying that he was born in the year of the printing of the Shelah HaKadosh, in order to enlighten the world 
with G-d's light of Torah and fear of Heaven with service of the heart. The Rebbe Rayatz brings a wondrous tradition 
from R. Mendel of Vitebsk regarding the first and second editions of the Shelah: "During the printing of the Shelah… 
this holy book enthused and inspired the hearts of the Jewish people, drawing the Evil Eye, which brought about the 
infamous Chmielnicki pogroms"; "In the year the Baal Shem Tov was born, the second edition of Shelah was printed 
in Amsterdam, and then as well there was an accusation in heaven against the Jewish people in Poland, similar to the 
first accusation upon the initial publication of the Shelah, yet thank G-d, it was a year of serenity" (Likutei Diburim 
HaMeturgam, I, p. 50).
Several glosses (some in Italian script).
[4], 422; 44; [12] leaves. 31 cm. Overall good-fair condition. Stains, including dampstains. Minor wear. Engraved title page 
detached, with tears (including open tears) and creases; minor damage to engraving. Minor marginal open tears to second title 
page. Marginal open tear to another leaf. Minor worming, affecting text in several places. First gathering partially detached. 
Inscriptions. Leather-covered wooden binding, detached and damaged. Spine torn (mostly lacking).

Opening price: $3000
Estimate: $4000-5000
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166. Responsa Darchei Noam – Venice, 1697-1698 – 
First Edition 

Darchei Noam, responsa on all four parts of Shulchan 
Aruch, by R. Mordechai HaLevi of Egypt, with Kuntres 
Milchemet Mitzva by his son R. Avraham HaLevi (with 
separate title page). Venice: Bragadin brothers, [1697-
1698]. First edition.
On verso of title page, illustration of Tzurat HaBayit (the 
layout of the Temple).
Lengthy inscriptions on both sides of the endpaper, 
containing indexes to the book in Ashkenazic script (ca. 
18th/19th century).
Several handwritten marginal glosses.
On final leaf, stamp of R. Michael Dov Weingott (1819-
1887), author of Agudat Ezov Midbari, rabbi of Piotrków.
282; 41 leaves. 29 cm. Margins of Kuntres Milchemet Mitzva at 
end of book, trimmed. Overall good condition. Stains, including 
minor dampstains. Large tear to leaf 5 of first sequence (detached 
piece), affecting text. Minor worming to several leaves, not 
affecting text. First gathering detached. Old binding, damaged 
(front and back board detached, leather spine damaged).
Some copies include an additional leaf at the end of the 
book with another illustration of the Temple. The present 
copy does not include that leaf. 

Opening price: $300
Estimate: $400-500

מהדורה   – תנ"ז  ונציה,   – נעם  דרכי  שו"ת  ספר   .166
ראשונה

ערוך,  שלחן  חלקי  בארבעת  ותשובות  שאלות  נעם,  דרכי  ספר 
– רבה של מצרים, עם קונטרס מלחמת  מאת רבי מרדכי הלוי 
נפרד(.  שער  )עם  המחבר  בן   – הלוי  אברהם  רבי  מאת  מצוה, 
ונציה, דפוס האחים בראגדין, ]תנ"ז-תנ"ח 1697-1698[. מהדורה 

ראשונה.
מעבר לשער: "צורת הבית" – מפה של בית המקדש.

בשני צדיו של דף המגן, רישומים ארוכים של מפתחות לספר, 
לשאלות  "מפתח  בקירוב[:  ה18/19  ]המאה  אשכנזי  בכתב-יד 

הנמצאים בספר הזה".
מספר הגהות בכתב-יד, בשולי הדפים. 

דוב בהגאון החסיד  "הק' מיכאל  בדף האחרון חותמת בעלות: 
דוב  מיכאל  רבי  הגאון  יצ"ו".  פ"ק  החונה  ישכר...  מ"ו  המנוח 
אב"ד  מדברי",  אזוב  "אגודת  בעל  )תקע"ט-תרמ"ז(,  ווינגוט 

פיעטרקוב, בנו של הגאון רבי ישכר ווינגוט אב"ד צ'נסטחוב. 
רפב; מא דף. 29 ס"מ. שוליים קצוצים בקונטרס מלחמת מצוה 
שבסוף הספר. מצב כללי טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות קלים. 
קרע גדול בדף ה מספירת הדפים הראשונה )פיסה מנותקת(, 
עם פגיעה בטקסט. סימני עש קלים במספר דפים, ללא פגיעה 
בטקסט. קונטרס דפים ראשון מנותק. כריכה עתיקה, עם פגמים 

)צדה הקדמי והאחורי מנותקים, ושדרת העור פגומה(. 
בחלק מהעותקים מופיע דף נוסף בסוף הספר, עם איור נוסף 

של בית המקדש. דף זה אינו מופיע בעותק שלפנינו. 

פתיחה: $300
הערכה: $400-500
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167. Responsa Chacham Tzvi – First Edition – Amsterdam, 1712 – Signatures and Glosses

Responsa Chacham Tzvi, part I, by R. Tzvi Hirsh Ashkenazi. Amsterdam: Solomon Proops, [1712]. First edition.
Signatures and several handwritten glosses, including signatures of R. Shmuel Shmelke Taubes Rabbi of Bârlad and 
other members of the Taubes family.
The glosses were presumably written by R. Shmuel Shmelke Taubes Rabbi of Bârlad, son of R. Yitzchak Eizik Taubes 
Rabbi of Bârlad and Bucharest.
[1], 127 leaves. Approx. 30 cm. Fair condition. Stains, including many dampstains. Tears, including marginal open tears to title page 
and other leaves, slightly affecting text, repaired with paper (additional tape repairs to title page). Worming, slightly affecting text. 
Handwritten inscriptions. Old binding, with damage and worming. 

Opening price: $500
Estimate: $800-1000

 – ראשונה  מהדורה   – צבי  חכם  שו"ת   .167
אמשטרדם, תע"ב – חתימות והגהות

ספר שאלות ותשובות חכם צבי, חלק ראשון, מאת רבי 
פרופס,  שלמה  דפוס  אמשטרדם,  אשכנזי.  הירש  צבי 

]תע"ב 1712[. מהדורה ראשונה. 
חתימות ומספר הגהות בכתב-יד. בין החתימות: "לה' 
הארץ ומלואה הק' זאב וואלף בהרבני הנגיד מ"ו יעקב 
שמעלקא  שמואל  והק'  "הצעיר  נר"ו";  שפירא  כהנא 
והצעיר  "הק'  והגליל";  בערלאז  אבד"ק  בהג'  טויביש 

משה טויבש"; "כמר ראובן טויבש". 
שמואל  רבי  של  ידו  בכתב  הנראה  כפי  הן  ההגהות 
שמלקא טויבש אב"ד ברלאד, בן רבי יצחק אייזיק טויבש 

אב"ד ברלאד ובוקרשט. 
]1[, קכז דף. 30 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, בהם 
כתמי רטיבות רבים. קרעים, בהם קרעים חסרים בשולי 
בטקסט,  קלות  פגיעות  עם  נוספים,  ודפים  השער  דף 
משוקמים בהדבקות נייר )הדבקות נוספות של רצועות 
קלות  פגיעות  עם  עש,  סימני  השער(.  בדף  נייר-דבק 
פגמים  עם  ישנה,  כריכה  בכתב-יד.  רישומים  בטקסט. 

וסימני עש.

פתיחה: $500
הערכה: $800-1000
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168. Responsa Tashbetz – Amsterdam, 1738-1739 – First Edition

Responsa Tashbetz, four parts, by R. Shimon son of Tzemach Duran. With Responsa Chut HaMeshulash, by the author's 
grandsons. Amsterdam, 1738. First edition, with seven title pages.
Two volumes. Vol. I (parts I-II): [12], 91; [1], 69, [1]. Vol. II (parts III-IV): [8], 68, [1]; [1], 101, [1] leaves. 31.5 cm. Good condition. 
Stains, including dampstains. Holes to two leaves, slightly affecting text. A few marginal tears. Several detached leaves. Inscriptions. 
Stamps. Old bindings, damaged and detached.
This edition has several variants, which can be differentiated by the number of title pages. Some copies are known to 
have seven title pages, while others were printed with only four title pages (see Bibliography of the Hebrew Book, 
listing 125589, and see article by Dan and Gita Yardeni, Alei Sefer, X, pp. 119-132). The present copy is divided into two 
volumes, and it includes 7 title pages: two at the beginning of each volume, one at the beginning of part II, and two in 
part IV. Additionally, extra copies of leaves [3-4] and [9-12] from beginning of book were bound at beginning of vol. II.

Opening price: $600
Estimate: $800-1000

168. שו"ת תשב"ץ – אמשטרדם, תצ"ח-תצ"ט 
– מהדורה ראשונה 

רבינו  מאת  חלקים,  ארבעה  התשב"ץ,  שו"ת  ספר 
שמעון בן צמח דוראן. עם ספר שו"ת חוט המשולש, 
מאת נכדי המחבר. אמשטרדם, ]תצ"ח-תצ"ט -1738

1739[. מהדורה ראשונה, עם שבעה דפי שער.
 ,]1[ צא;   ,]12[ )חלקים א-ב(:  ראשון  כרך  כרכים.  שני 
 ,]1[  ;]1[ סח,   ,]8[ ג-ד(:  )חלקים  שני  כרך   ;]1[ סט, 
קא, ]1[ דף. 31.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמי 
נקבים עם פגיעה קלה בטקסט.  רטיבות. בשני דפים 
קרעים בודדים בשולי הדפים. מספר דפים מנותקים. 
רישומים. חותמות. כריכות ישנות, פגומות ומנותקות.
זה  הנבדלים  ווריאנטים,  מספר  ידועים  זו  למהדורה 
עם שבעה  עותקים  ידועים  דפי השער.  במספר  מזה 
רק  במקור  מופיעים  בהם  עותקים  וישנם  שער,  דפי 
ארבעה דפי שער )ראה מפעל הביבליוגרפיה רשומה 
125589, וראה מאמרם של ד' וג' ירדני, 'סדר הדפסתו 
צמח  בר  שמעון  לרבי  התשבץ"  "ספר  של  לראשונה 
דוראן בדפוס נפתלי הרץ לוי באמשטרדם', עלי ספר, 
הספר  שלפנינו  בעותק   .)119-132 עמ'  ]תשמ"ב[,  י 
נחלק לשני כרכים, והוא מכיל שבעה דפי שער: בראש 
כל אחד מן הכרכים )חלקים א, ג( שני שערים, בחלק ב' 
שער אחד, ובחלק ד', המחולק לשלושה חלקים, שער 
הכרך  בראש  בנוסף,  השלישי.  ולחלק  הראשון  לחלק 
מתחילת  ו-]9-12[   ]3-4[ דפים  בשנית  נכרכו  השני 
ואת  אלג'יר,  רבני  הקדמת  את  )המכילים  הספר 

הקדמת המדפיס רבי מאיר קרשקש(.

פתיחה: $600
הערכה: $800-1000
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ארבעה   – תקמ"ח-תקנ"א  שאלוניקי,   – חיי  בעי  שו"ת   .169
כרכים

שו"ת בעי חיי, על יורה דעה וחשן משפט, מאת רבי חיים בנבנישתי, 
בעל "כנסת הגדולה". שאלוניקי, דפוס מרדכי נחמן ודוד ישראליג'ה, 

תקמ"ח-תקנ"א ]1788-1791[. 
סט בארבעה כרכים. כרך אחד של חלק יורה דעה, ושלושה כרכים של 
ראשון"  ל"חלק  מחולק  חושן משפט  על  )השו"ת  חושן משפט  חלק 
לכל  כרכים;  בשני  נדפסו  ראשון"  "חלק  של  התשובות  שני".  ו"חלק 

אחד מהם שער והקדמות(. 
בשער חלק יורה דעה, חתימה ורישום בעלות: "הד"א ס"ט"; "ח"ר שם 
טו]ב[ אמארייו נר"ו" ]רבי שם טוב אמאריליו – רב בקורפו ובלאריסה 

במחצית הראשונה של המאה ה-19; ראה חומר מצורף[.
)חו"מ,  שני  כרך  דף.  מא  קפד;   ,]2[ )יו"ד(:  ראשון  כרך  כרכים.  ארבעה 
חלק ראשון, כרך א(: ]2[, קעח דף. כרך שלישי )חו"מ, חלק ראשון, כרך 
ב(: ]2[, קעא-שיג דף. חסר ]1[ דף אחרון עם שתי תשובות מאת רבי 
חיים אבולעפיא. כרך רביעי )חו"מ חלק שני(: ]2[, קמ דף. 28-29 ס"מ. 
מצב כללי טוב-בינוני, חלק מהדפים במצב בינוני. כתמים, בהם כתמי 
ועובש במספר מקומות.  רטיבות. עקבות רטיבות עם סימני פטריה 
עם  חסרים  קרעים  בהם  קרעים,  בטקסט.  פגיעות  עם  עש,  סימני 
השלמות  )עם  נייר  בהדבקות  בחלקם  משוקמים  בטקסט,  פגיעות 
משוקמים  השער,  מדפי  בחלק  קרעים  מקומות(.  במספר  בכתב-יד 
בהדבקות נייר )עם פגיעות במסגרות השערים(. כריכות ישנות, לא-
מנותקת  אחת  )כריכה  בכריכות  פגמים  עור.  שדרות  עם  מקוריות, 

וחסרת שדרה(. 

פתיחה: $300
הערכה: $400-600

169. Responsa Ba'ei Chayei – Salonika, 1788-1791 – 
Four Volumes

Responsa Ba'ei Chayei, on Yoreh De'ah and Choshen 
Mishpat, by R. Chaim Benveniste, author of Knesset 
HaGedolah. Salonika: Mordechai Nachman and David 
Israelija, 1788-1791.
Set in four volumes. One volume on Yoreh De'ah, and three 
volumes on Choshen Mishpat (the responsa on Choshen 
Mishpat are divided into two parts; with part I printed in 
two volumes; each with a title page and preface).
Signature on title page of Yoreh De'ah part; ownership 
inscription of R. Shem Tov Amarillo – rabbi in Corfu and 
Larissa in the first half of the 19th century (see enclosed 
material).
Four volumes. Vol. I (Yoreh De'ah): [2], 184; 41 leaves. Vol. 
II (Choshen Mishpat, part I, vol. I): [2], 178 leaves. Vol. III 
(Choshen Mishpat, part I, vol. II): [2], 171-313 leaves. Lacking 
[1] final leaf with two responsa by R. Chaim Abulafia. Vol. IV: 
(Choshen Mishpat part II): [2], 140 leaves. 28-29 cm. Overall 
good-fair condition, some leaves in fair condition. Stains, 
including dampstains. Traces of past dampness with mold 
in several places. Worming, affecting text. Tears, including 
open tears affecting text, repaired in part with paper (with 
handwritten text replacements in several places). Tears to some 
title pages, repaired with paper (affecting borders). Old, non-
original bindings, with leather spines. Damage to bindings (one 
binding detached, lacking spine).

Opening price: $300
Estimate: $400-600
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170. ספר פחד יצחק – סט שלם של האנציקלופדיה התורנית הראשונה – ונציה, ריגייו, ליוורנו, ליק וברלין – 
תק"י-תרמ"ח 

ספר פחד יצחק, "והוא אלפא ביתא רבתא", חיבור אנציקלופדי הלכתי על פי סדר האלף בית, מאת רבי יצחק רפאל לאמפרונטי. 
ונציה, ריגייו, ליוורנו, ליק וברלין, ]תק"י-תרמ"ח 1750-1888[. 

האנציקלופדיה ההלכתית-תלמודית הראשונה, הכוללת אלפי נושאים בסוגיות הלכתיות-תלמודיות לפי סדר א"ב. סט שלם 
ב-11 כרכים – כל החלקים מהמהדורות הראשונות, שנדפסו בין השנים תק"י-תרמ"ח.

הדפסת החיבור התפרסה על-פני תקופה של כמאה וארבעים שנה. המחבר זכה להוציא אור בחייו רק את החלקים הראשונים 
– אותיות א-ד. כרכי האותיות ו-מ נדפסו בוונציה, בריגייו ובליוורנו בין השנים תקנ"ו-תקצ"ט – עשרות שנים לאחר פטירת 
המחבר; ואילו השלמת החיבור – אותיות נ' ואילך – נעשתה ע"י חברת "מקיצי נרדמים" בליק ובברלין בין השנים תרכ"ד-

תרמ"ח 1864-1888.
11 כרכים. כרך ראשון: ]8[, קכד; עו דף; ]4[, קה דף. בין דף מד לדף מה נוסף דף מקופל עם סדר כתיבת הגט. כרך שני: ]1[, קי 
דף; ]1[, צג דף, ]1[ דף מקופל; ]1[, קח; כח דף. כרך שלישי: ]1[, רמא דף. כרך רביעי: ]2[, קכ דף. כרך חמישי: ]2[, קצו דף. כרך 
שישי: ]2[, קעג דף. כרך שביעי: ]2[, עד דף. כרך שמיני: ]2[, ר דף. כרך תשיעי: ]3[, קמח דף. חסר דף שער ראשון. כרך עשירי: 

]1[, שכח, ]1[ דף. כרך אחד עשר: ]3[, קפג דף. גודל משתנה. מצב כללי טוב. כתמים. קרעים. כריכות ישנות, פגומות בחלקן.
לסט מצורפים ארבעה כרכים מהוצאות מאוחרות של הספר "פחד יצחק", חלקם עם תיקונים והוספות: · ספר פחד יצחק, 
על אות א' ותחילת אות ב' בלבד. ליק, ]תרכ"ד[ 1864. מהדורה שניה. שני כרכים )לא נדפסו חלקים נוספים(. הכרך השני חסר 
בסופו )כפי הנראה נפסקה ההדפסה באמצע(. · ספר פחד יצחק, עם תיקונים, הוספות וחידושים בשם בית יואל. וורשא, דפוס 
יצחק גאלדמאן, ]תרמ"ה[ 1885. נייר יבש ושביר במיוחד. · ספר מהדורא בתרא לספר פחד יצחק, חלק ראשון ושני. תל-אביב, 

תרצ"ה-תש"ב ]1935-1942[.

פתיחה: $700
הערכה: $800-1000
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170. Pachad Yitzchak – Complete Set of the First Rabbinic Encyclopedia – Venice-Reggio-
Livorno-Berlin-Lyck – 1750-1888

Pachad Yitzchak, halachic-encyclopedic composition in alphabetical order, by R. Yitzchak Refael 
Lampronti. Venice-Reggio-Livorno-Lyck-Berlin, [1750-1888].
The first Halachic-Talmudic encyclopedia, comprising thousands of entries on Halachic-Talmudic topics, 
arranged in alphabetical order. Complete set in 11 volumes – first editions of all parts, printed in 1750-1888. 
The printing of the entire work extended over a period of almost 140 years. The first parts – letters Aleph 
through Dalet – were published in 1750-1753, by the author himself. The volumes of letters Vav through 
Mem, were printed in Venice, Reggio and Livorno in 1796-1839 – several decades after the author's 
passing, while the rest of the composition, letters Nun onwards, was published by the Mekitze Nirdamim 
society in Lyck and Berlin, in 1864-1888.
11 volumes. Vol. I: [8], 124; 76 leaves; [4], 105 leaves. [1] folded leaf with Seder HaGet between leaves 44-45. Vol. 
II: [1], 110 leaves; [1], 93 leaves, [1] folded leaf; [1], 108; 28 leaves. Vol. III: [1], 241 leaves. Vol. IV: [2], 120 leaves. 
Vol. V: [2], 196 leaves. Vol. VI: [2], 173 leaves. Vol. VII: [2], 74 leaves. Vol VIII: [2], 200 leaves. Vol. IX: [3], 148 leaves. 
Lacking first title page. Vol. X: [1], 328, [1] leaves. Vol. XI: [3], 183 leaves. Size varies. Overall good condition. Stains. 
Tears. Old bindings, partially damaged.
Enclosed with the set are four volumes of later editions of the parts of Pachad Yitzchak, some with 
emendations and additions: · Pachad Yitzchak, letters Aleph and beginning of Bet only. Lyck, 1864. 
Second edition. Two volumes (no other parts were printed). Second volume lacking end (printing 
presumably interrupted). · Pachad Yitzchak, with emendations, additions and novellae titled Beit Yoel. 
Warsaw: Isaac Goldman, 1885. Particularly dry, brittle paper. · Mahadura Batra of Pachad Yitzchak, parts 
I and II. Tel Aviv, 1935-1942.

Opening price: $700
Estimate: $800-1000
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אוסף ספרים שנדפסו בשנות הת' והת"ק –   .171
חתימות

אוסף מגוון של ספרים שונים שנדפסו במקומות שונים, 
פרשנות  והלכה,  שו"ת  ספרי   – והת"ק  הת'  בשנות 

המקרא, קבלה ודרוש: 
1. פירוש על נביאים ראשונים, מאת דון יצחק אברבנאל. 

לייפציג, ]תמ"ו[ 1686.
2. ספר סמיכת חכמים, חלק ראשון "ברכת ה'" – "הקדמת 
סמיכת חכמים", וחלק שני "קדושה וברכה", חידושים על 
מסכת ברכות, מאת הגאון המקובל רבי נפתלי הכהן כ"ץ, 
]תס"ד-תס"ו  דמיין,  פרנקפורט  דמיין.  פרנקפורט  אב"ד 

1704-1706[. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר. 
פרישה  חדש,  בית  הפירושים  עם  דעה,  יורה  טור   .3
]תע"ד  קעלנער,  יוהאן  דפוס  דמיין,  פרנקפורט  ודרישה. 

1714 בקירוב[. 
בהלכה, מאת רבי  ותשובות  באר עשק, שאלות  ספר   .4
שבתי באר. ונציה, דפוס בראגדין, ]תל"ד 1674[. מהדורה 

יחידה.
שמשון  מאת רבי  ותשובות,  שאלות  השני,  חוט  ספר   .5
בכרך מוורמייזא. ]פרנקפורט דמיין, תל"ט 1679[. מהדורה 

ראשונה. 
6. ספר שו"ת כנסת יחזקאל, לרבי יחזקאל קצינאלפוגין 
]קצנלבויגן[ אב"ד אה"ו. אלטונה, ]דפוס אפרים העקשר[, 

]תצ"ב 1732[. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר. 
7. ספר ריח שדה, קונטרס על זמן הגט, שו"ת, חידושים 
על הש"ס ודרושים, מאת רבי שמעון דוויך. קושטא, דפוס 

יונה בן יעקב ]אשכנזי[, ]תצ"ח 1738[. מהדורה ראשונה. 
8. ספר דינא דחיי, חלק ראשון, ביאור על הסמ"ג, מאת 
רבי חיים בנבנשתי בעל "כנסת הגדולה". קושטא, דפוס 
מהדורה   .]1742 ]תק"ב  אשכנזי,  יונה  בני  ונסים  ראובן 

ראשונה. 
9. ספר דברי שלמה, דרושים על התורה, בהלכה ובאגדה, 
דאודר  פרנקפורט  סופייה.  מעיר  שלם  שלמה  מאת רבי 
]תקי"ג-תקי"ד  גרילא,  דפוס  אמשטרדם",  "באותיות 

1753[. מהדורה יחידה.
עמוקים,  מים  ספר  אחד:  בכרך  ספרים  שני   .10-11
סירקין.  מרדכי  מאת רבי  הש"ס,  מסכתות  על  חידושים 
דפוס גרשון בן חיים דוד סג"ל, דוד בן מנחם מן וגיסו חיים 

דוד בן אהרן סג"ל "נכד של הר"ר אורי פייבוש סג"ל זל שהיה בעל מדפיס – באמשטרדם", זולקווא, תק"כ ]1760[. כרוך עם: ספר חן טוב, חלק 
ראשון, חידושים על הש"ס ומפרשים, וחלק שני על פרקי אבות, מאת רבי הלל ב"ר אהרן אב"ד ור"מ קאפוסט. קוריץ, דפוס צבי הירש בן ארי’ 

ליב ]מרגליות[ וחתנו שמואל בן ישכר בער סג"ל, ]תק"מ 1780[. 
12. ספר לחמי תודה – חלק שני מספר מחנה לוי, חידושי הלכות ואגדות, דרשות לשבתות מיוחדות והספדים, מאת רבי צבי הירש הלוי איש 

הורוויץ, רבה של פרנקפורט דמיין, בנו וממלא מקומו של בעל ה"הפלאה". אפענבאך, ]תקע"ו 1816[. מהדורה ראשונה.
· מצורף: ספר לקוטי בית אפרים, דרשות וחידושים על הש"ס, מאת רבי נפתלי סופר, בעל "מטה נפתלי", תלמיד החתם סופר. מונקאטש, 

תרמ"ג 1883.
הספרים כוללים חתימות רבות ורישומי בעלות.

סך הכל: 13 ספרים. גודל ומצב משתנים. חלקם חסרים או פגומים )רשימה מפורטת יותר של הספרים, כולל החתימות ורישומי הבעלות – 
תשלח לכל דורש(.

פתיחה: $500
הערכה: $600-800
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10-11. Two books in one volume: Mayim Amukim, novellae on the Talmudic tractates, by R. Mordechai Sirkin. Zhovkva: 
Gershon son of Chaim David Segal, David son of Menachem Mann and brother-in-law Chaim David son of Aharon Segal 
"grandson of R. Uri Phoebus Segal, printer in Amsterdam", 1760.
Bound with: Chen Tov, part I, novellae on the Talmud and commentators, and part II on Pirkei Avot, by R. Hillel son of 
R. Aharon, rabbi and dean in Kopust. Korets: Tzvi Hirsh son of Aryeh Leib [Margolies] and son-in-law Shmuel son of 
Yissachar Ber Segal, [1780].
12. Lachmei Todah – part II of Machaneh Levi, novellae on Halachah and Aggadah, sermons for special Shabbatot and 
eulogies, by R. Tzvi Hirsh HaLevi Ish Horowitz, rabbi of Frankfurt am Main, son and successor of the Haflaa. Offenbach, 
[1816]. First edition. 

· Enclosed: Likutei Beit Efraim, Talmudic homiletics and novellae, by R. Naftali Sofer, author of Mateh Naftali, disciple 
of the Chatam Sofer. Munkacs, 1883.
The books contain many signatures and ownership inscriptions. 
Altogether: 13 books, size and condition vary. Some books incomplete or damaged (a more detailed list of the books, including 
signatures and ownership inscriptions, will be sent upon request).

Opening price: $500
Estimate: $600-800
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171. Collection of Books Printed in the 17th-19th Centuries – Signatures

Assorted collection of books printed in various places, in the 17th-19th centuries – responsa and halachic works, Biblical 
commentaries, Kabbalah and homiletics:
1. Commentary on Neviim Rishonim, by Don Yitzchak Abarbanel. Leipzig, 1686.
2. Semichat Chachamim, parts I and II, by R. Naftali HaKohen Katz, rabbi of Frankfurt am Main. Frankfurt am Main, 
[1704-1706]. First edition printed in the author's lifetime.
3. Tur Yoreh De'ah, with Bayit Chadash and Perishah UDerishah. Frankfurt am Main: Johann Kölner, [ca. 1714].
4. Be'er Esek, halachic responsa by R. Shabtai Beer. Venice: Bragadin, [1674]. Only edition. 
5. Chut HaShani, responsa by R. Shimshon Bacharach of Worms. [Frankfurt am Main, 1679]. First edition.
6. Responsa Knesset Yechezkel by R. Yechezkel Katzenellenbogen Rabbi of the Three Communities. Altona, [Efraim 
Heckscher, 1732]. First edition printed in the author's lifetime.
7. Re'ach Sadeh, a short work regarding the date on divorce bills, responsa, Talmudic novellae and homiletics, by R. 
Shimon Douek. Constantinople: Jonah son of Jacob [Ashkenazi], [1738]. First edition.
8. Dina DeChayei, part I, commentary on the Semag, by R. Chaim Benveniste, author of Knesset HaGedolah. 
Constantinople: Reuven and Nissim sons of Jonah Ashkenazi, [1742]. First edition. 
9. Divrei Shlomo, homiletics of the Torah, Halachah and Aggadah, by R. Shlomo Shalem of Sofia. Frankfurt an der Oder: 
Grila, [1753]. "Amsterdam typeface". Only edition. 
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172. Marbeh LeSaper Passover Haggadah – Karlsruhe, 1791 – First Edition

Passover Haggadah, with the Marbeh LeSaper commentary, by R. Yedidia Tia Weil. Karlsruhe, 1791. First edition.
The book was printed anonymously, and R. Yedidia Tia Weil even wrote an approbation to it (implying that he was 
not the author). However, it is known that he composed this work, as R. Elazar Fleckeles writes in his book (Responsa 
Teshuvah MeAhavah, Orach Chaim section 239). The author's name is alluded to in the preface. Furthermore, the 
author's manuscript of this composition is held in the NLI's manuscript collection (Heb. 8°2744).
R. Yedidia Tia Weil (1722-1806), leading Torah scholar of his times, son of R. Netanel Weil author of Korban Netanel, 
and close disciple of R. Yehonatan Eybeschutz. He exchanged halachic correspondence with the Noda BiYehuda and 
the Haflaa. He succeeded his father in 1770 as rabbi of Karlsruhe and of the State of Baden. His only work printed in 
his lifetime was his commentary to the Passover Haggadah – Marbeh LeSaper, yet he left behind dozens of manuscript 
compositions, which have been increasingly published in recent years.
52 leaves. Leaves 41-44 mistakenly bound after leaf 48. 21.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Minor wear. 
Marginal tears and open tears to some leaves, not affecting text. Inscriptions and signatures. Bookplates. Old binding.
Yaari 238; Otzar HaHaggadot 355.

Opening price: $100
Estimate: $200-300

קארלסרוא,   – לספר  מרבה  פסח  של  הגדה   .172
תקנ"א – מהדורה ראשונה

הגדה של פסח, עם ביאור המרבה לספר, מאת רבי ידידיה 
טיאה ווייל. קארלסרוא, תקנ"א ]1791[. מהדורה ראשונה.

בעת הדפסת הספר הועלם שם המחבר, ורבי ידידיה טיאה 
אף כתב הסכמה ממנה משתמע שהוא אינו המחבר. ברם 
רבי  שכותב  כפי  הספר,  מחבר  שהוא  ומקובל  ידוע  היה 
סי'  או"ח  מאהבה,  תשובה  )שו"ת  בספרו  פלקלס  אלעזר 
ענוותנותו.  עקב  שמו  את  המחבר  העלים  וכנראה  רלט(, 
המחבר גם רמז שמו בהקדמתו: "ידיד יהי' המספר / ובהלל 
ופסח יספר / יזכה לבנין בית הבחירה לכפר". כמו כן, באוסף 
כתבי-היד של הספריה הלאומית מצוי החיבור בכתב-ידו 

.)Heb. 8°2744(
הגאון רבי ידידיה טיאה ווייל )תפ"ב-תקס"ו(, מגדולי גאוני 
דורו, בן הגאון רבי נתנאל ווייל בעל "קרבן נתנאל" ותלמידו 
עם  שו"ת  בקשרי  עמד  אייבשיץ.  יהונתן  של רבי  המובהק 
תק"ל  משנת  ה"הפלאה".  בעל  ועם  ביהודה"  ה"נודע  בעל 
אב"ד קרלסרוהא ומדינת באדן על מקום אביו. בחייו נדפס 
רק פירושו "מרבה לספר" על הגדה של פסח, אך עשרות 
בשנים  ונדפסים  הולכים  בכת"י  שנותרו  ממנו  חיבורים 

האחרונות.
 21.5 מח.  דף  אחרי  בטעות  נכרכו  מא-מד  דפים  דף.  נב 
בלאי  רטיבות.  כתמי  בהם  כתמים,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ. 
קל. בשולי כמה דפים קרעים וקרעים חסרים, ללא פגיעה 

בטקסט. רישומים וחתימות. תוי ספר. כריכה ישנה.
יערי 238; אוצר ההגדות 355.

פתיחה: $100
הערכה: $200-300
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173. Selichot – Brno, 1784 / Korban Minchah Siddur – Sulzbach, 1797 – Ownership Inscriptions

Two prayer books printed in the 18th century: 

· Selichot, "following the rite of Moravia, Bohemia, Hungary and Silesia…". Brno: Joseph Karl Neumann, 1784.
Signatures and ownership inscriptions, including that of Gottlieb Breuer (presumably the wealthy R. Yoetz Gottlieb 
Breuer of Mattersdorf, d. 1792, who left behind a large estate which he dedicated to The Gottlieb Breuer Charity Fund 
– see enclosed material).
87; 30 leaves. Approx. 21 cm. Good-fair condition. Stains, including wax stains. Minor wear. Tears, including minor marginal tear 
to title page, and open tears to some leaves, affecting text (singeing to one tear). Old binding with leather spine, damaged.

· Korban Minchah siddur, year-round prayers following the Ashkenazi rite, with Tikkun Shabbat and Tehillim. Sulzbach: 
Seckel Madpis [Arnstein], [1797].
Two title pages at beginning of siddur, and additional divisional title page for Tehillim and Maamadot.
Signature on title page; many inscriptions on endpaper.
282, 282-310, 309-320, 323-390; 12; 128 leaves. 19.5 cm. Fair-good condition. Stains, including dampstains. Minor wear. 
Worming. Marginal tears and open tears, slightly affecting text, repaired in part with paper. Several leaves trimmed close to text. 
Inscriptions. Original leather binding, damaged.

Opening price: $100
Estimate: $200-300

173. סדר סליחות – ברין, תקמ"ד / סידור קרבן מנחה 
– זולצבך, תקנ"ז – רישומי בעלות בכתב-יד

שני ספרי תפילה שנדפסו במאה ה-18:
אונגרין  פיהם  מעהררין  מדינות  "כמנהג  סליחות,  סדר   ·
יאזעף  שלעזיא כפי שנדפסו משנים קדמוניות". ברין, דפוס 

קארל נייאמאן, ]תקמ"ד[ 1784.
ברייער";  "גאטליב  ה----";  "דוד  בעלות:  ורישומי  חתימות 
ברייער"  גאטליעב  הק'  וקוני  צורי  לכבוד  מהוני  "קניתי 
]כנראה זו חתימת הגביר רבי יועץ גאטליב ברייער מקהילת 
מטרסדורף, שנפטר בשנת תקנ"ב, והניח עזבון גדול שהקדישו 
כ"קרן קיימת – גאטליב ברייער" לצרכי עניי הקהילה ולצרכי 
תורה,  תלמוד  חברת  למימון  משפחתו:  מקרובי  העניים 

להכנסת כלה, ועוד – ראה חומר מצורף[.
בהם  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  בקירוב.  ס"מ   21 דף.  ל  פז; 
דף  בשולי  קטן  קרע  בהם  קרעים,  קל.  בלאי  שעווה.  כתמי 
בטקסט  פגיעות  עם  דפים  בכמה  חסרים  וקרעים  השער, 
כריכה עתיקה עם שדרת  )באחד מהקרעים סימני שריפה(. 

עור, עם פגמים.
אשכנז,  כמנהג  השנה,  מכל  תפילות  מנחה,  קרבן  סידור   ·
מדפיס  זעקל  דפוס  זולצבאך,  ותהלים.  שבת  תיקון  עם 

]ארנשטיין[, ]תקנ"ז 1797[.
לתהלים  נוסף  מיוחד  ושער  הסידור,  בתחילת  שערים  שני 

ומעמדות.
הירש מה"פ אשת  כהר"ר  "ראכלע בת  בדף השער:  חתימה 
כהר"ר יעקב צבי סג"ל...". בדף המגן, רישומים רבים, ביניהם: 
"על אלה אני בוכי' אל פטירת אישי שמואל ארי' גוגגענהיימער 

יום ב' שהוא יום א' דחה"מ פסח תר"מ לפ"ק תנצב"ה".
ס"מ.   19.5 דף.  קכח  יב;  שכג-שצ;  שט-שכ,  רפב-שי,  רפב, 
מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי קל. סימני 

עש. קרעים וקרעים חסרים בשולי הדפים, עם פגיעות קלות בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. בכמה דפים החיתוך על גבול הטקסט. 
רישומים. כריכת עור מקורית, עם פגמים.

פתיחה: $100
הערכה: $200-300
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174. Sidrei Taharot on Tractate Kelim – The "Talmud" Compiled by the Rebbe of Radzin – Józefów, 1873 – 
First Edition – Map of Eretz Israel

Sidrei Taharot on Tractate Kelim, by Rebbe Gershon Chanoch Henich Leiner, rabbi of Radzin (Radzyń Podlaski). Józefów: 
Brothers Solomon and Baruch Setzer and Yechezkel Renner, 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". The center of the page is occupied by 
the text of the Mishnah, followed by all the teachings of the Babylonian Talmud, Jerusalem Talmud and Midrashim 
pertaining to that Mishnah. The text of the Mishnah and Talmud is flanked by two commentaries from the author and 
compiler – one lengthy and one brief. The lengthy commentary is a discussion of the opinions of the Rishonim and 
Acharonim on the topic, and the brief commentary is a concise explanation of the words. The work is structured in a 
similar style to that of the Talmud – each Mishnah is followed by the word "Gemara", and the text even parallels the 
typography of the Talmudic tractates (the body of the text, in square typeface, occupies the center of the page, and 
is flanked by a brief commentary similar to Rashi on one side, and a lengthier commentary replicating Tosafot, on the 
other – both in Rashi script. Ein Mishpat and Masoret HaShas are printed in the margins). A great controversy arose at 
the time surrounding this work. Some of the rabbis of Vilna published a statement opposing the work, as a matter of 
principle, concerned that a composition so closely resembling the Gemara might eventually be mistaken as an integral 
part of the Talmud. On the other hand, the work earned the approbations of many of the leading Torah scholars of 
the generation. Due to the opposition it engendered, the heading "Sefer Sidrei Taharot" was added at the top of each 
page of Part II, with a notice at the foot of each page that the work is "compiled from the teachings of the Tana'im and 
Amora'im" (see in more detail in Kedem Auction 70, sidebar near item 165).
A folded plate at the end of the book features a map of Eretz Israel, showing the borders of the land.
[10], 540, 543-544 pages + [1] plate (map). 37 cm. Good condition. Stains. Minor tears and worming to some leaves, not affecting 
text. Deleted stamp on title page. Inscriptions on front endpaper. Map in fair condition: Stains. Minor open tears. Tears repaired 
with paper on verso. Plate trimmed, with slight damage to text and illustration. Extensive wear, creases and marginal open tears to 
folded lower margin, affecting text. Old leather binding, damaged (with tears and worming). Without spine. 

Opening price: $800
Estimate: $1000-1500

האדמו"ר  שחיבר  ה"גמרא"   – כלים  מסכת  על  טהרות  סדרי  ספר   .174
מראדזין – יוזעפאף, תרל"ג – מהדורה ראשונה – מפת ארץ ישראל

ספר סדרי טהרות, על מסכת כלים, מאת האדמו"ר רבי גרשון חנוך העניך ליינער 
רענר,  ויחזקאל  זעצר  וברוך  שלמה  האחים  דפוס  ]יוזפוב[,  יוזעפאף  ראדזין.  אב"ד 

תרל"ג 1873. מהדורה ראשונה.
הספר "סדרי טהרות" הוא חיבור מקורי, מקיף וגאוני על מסכת כלים. מאחר ואין 
תלמוד בבלי וירושלמי למסכת כלים, ערך המחבר כעין "גמרא" למסכת זו. במרכז 
העמוד מופיעה המשנה, ואחריה ה"גמרא" שהיא ליקוט של כל דברי התלמוד הבבלי 
המשנה  של  הטקסט  סביב  משנה.  לאותה  השייכים  חז"ל  מדרשי  וכל  והירושלמי 
הפירוש  קצר.  ופירוש  ארוך  פירוש  המחבר,  מאת  פירושים  שני  נדפסו  וה"גמרא" 
הארוך הוא משא ומתן בשיטות ראשונים ואחרונים השייכים לנושא הנידון, והפירוש 
לגמרא,  דומה  בסגנון  ונסדר  נערך  החיבור  ומתומצת.  מילולי  פירוש  הוא  הקצר 
טיפוגרפית  בצורה  נדפס  הטקסט  ואף  "גמ'",  המילה  מופיעה  משנה  כל  כשלאחר 
זהה למסכתות התלמוד )גוף החיבור נדפס במרכז העמוד באותיות מרובעות, ומשני 
הצדדים ביאור קצר כעין "רש"י" וביאור מורחב כעין "תוספות" – ב"כתב 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 שהחיבור 
מאידך,  מהתלמוד.  כחלק  ייחשב  הימים  שברבות  חשש  קיים  לגמרא,  מאד  דומה 
נדפסה  ההתנגדות  בעקבות  הדור.  מגדולי  רבים  של  להסכמותיהם  זכה  החיבור 
בראש כל עמוד של החלק השני הכותרת "ספר סדרי טהרות", ובתחתית העמודים 
ההודעה כי החיבור "מלוקט מדברי התנאים והאמוראים ז"ל" )ראה על כך הרחבה 

בקטלוג קדם, מכירה 70, במסגרת ליד פריט 165(.
בסוף הספר מופיע לוח )חלקו התחתון מקופל( עם מפת ארץ ישראל: "זאת תהיה 

לכם הארץ לגבלתיה סביב". 
]10[, 540, 544-543 עמ' + ]1[ לוח )מפה(. 37 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים 
וסימני עש בכמה דפים, ללא פגיעה בטקסט. חותמת מחוקה בדף השער. רישומים 
בדף הבטנה הקדמי. לוח המפה במצב בינוני: כתמים. קרעים חסרים קטנים. קרעים 
נייר בגב הלוח. הלוח קצוץ בשוליו, עם פגיעה קלה בכיתוב  משוקמים בהדבקות 
ובאיור. בלאי רב, קמטים וקרעים חסרים בשוליים התחתונים המקופלים, עם פגיעה 

בטקסט. כריכת עור ישנה, פגומה )עם קרעים וסימני עש(, ללא שדרה. 

פתיחה: $800
הערכה: $1000-1500
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event that no other bids on the lot/s were placed 
by other potential buyers. Kedem will do its best 
to place the bids as instructed but cannot accept 
liability for error or failure in doing so. 
Bids are in accordance and subject to the conditions 
of purchase, as detailed at “terms of sale” section. 
Bids should be placed according to the following 
increments.
Buyers Premium: 25%.
I have read and agree to the terms of sale.

הנחיות להגשת הצעת מחיר:
אך  במכירה  להשתתף  למבקשים  מיועד  הטופס 
במכירה  להשתתף  למבקשים  או  מלהגיע  מהם  נבצר 
של  הוראה  מהווה  הטופס  מילוי  הטלפון.  באמצעות 
בע"מ  פומביות  מכירות  בית   - לקדם  ההצעה  מגיש 
לרכוש עבורו את הפריט/ים המופיעים בו, וזאת במחיר 
המחיר  על  יעלה  שלא  ובלבד  האפשרי  ביותר  הנמוך 
המירבי המפורט להלן. מילוי הטופס מהווה התחייבות 
של מגיש ההצעה לרכוש את הפריט במחיר הפתיחה 
במקרה בו לא תהיה כל הצעה נוספת לרכישת הפריט 
מצד קונים אחרים. קדם תעשה כמיטב יכולתה למלא 
אחר ההוראות. אולם, לא תוטל עליה שום אחריות בגין 

אי ביצוע הוראות הצעת המחיר. 
את ההצעה יש להגיש במדרגות קבועות עפ"י הטבלה 

שלהלן. 
עמלת הקניה היא 25%.

המופיעים  המכירה  תנאי  את  קראתי  כי  מאשר  הנני 
בקטלוג ואני מסכים להם.

Item No.Name and Description of ItemMax. Offered Price in US$

Tiebreaker שם ותיאור הפריטמספר פריט

שוויון שובר 

* מחיר מירבי מוצע ב- $

* Not including commission and VAT * לא כולל עמלה ומע"מ

* Absentee bids which do not fall on the increments may be lowered   
   to the next acceptable increment

* הצעות שלא במדרגות המחיר תעוגלנה כלפי מטה

* Absentee bids must be placed by 2:00 pm on the day of the auction * הצעות תתקבלנה רק עד השעה 14:00 ביום המכירה
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תנאי מכירה

Terms of Sale

הפריטים  מוכרי  מטעם  כשלוחה  פועלת  "קדם"(  )להלן  פומביות"  מכירות  בית   - "קדם   .1
המוצעים למכירה פומבית.  

בין היתר, הפריטים המוצעים  יפורטו,  )להלן: "הקטלוג"( ובו  "קדם" תפיק קטלוג לכל מכירה   .2
בקטלוג  המופיעים  הנתונים  ספק,  הסר  למען  שלהם.  הפתיחה  ומחירי  מספריהם  למכירה,   
נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי תאור, יחוס, בעלים קודמים,   

תקופה, מקור או כל נתון אחר. הזכויות על התמונות המופיעות בקטלוג שמורות ל"קדם".  
המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים, הינם מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה.  .3

"קדם" תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי מטעמה, בין היתר, לעריכת המכירה   .4
הפומבית וניהולה.  

במכירה מאנשים שאינו מעוניין  למנוע השתתפות  הזכות  לעצמו את  מנהל המכירה שומר   .5
בהשתתפותם. למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה, לבטל מכירה של   
דעתו  שיקול  עפ"י  וזאת  למכירה  מחדש  להעמידו  או  מכירתו(,  אחרי  )גם  כלשהו  פריט   
הבלעדי. כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, או לשנות נתונים לגבי   

פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג.  
יצטייד לפני המכירה,  השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. הקונה בכוח   .6

בשלטית ממוספרת כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה.  
המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב.  .7

"מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו   .8
נתקבלה עפ"י תנאים אלה. מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי של הקונה   
למכירה  שהוצג  והפריט  כנתקבלה  בכוח  הקונה  הצעת  תיחשב  המכירה,  מנהל  ע"י  בכוח   
מלוא  לביצוע  בכפוף  הזוכה"(,  "הקונה  )להלן:  ההצעה  מציע  קונה  אותו  של  לקניינו  יהפוך   
ל"קדם",  ישלם  נתקבלה  שהצעתו  בכוח  הקונה  זה.  הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו   
עמלה )בתוספת מע"מ( בשיעור 25% עבור $180,000 הראשונים  בתוספת למחיר הפטיש,   
עבור  ו-12%  פריט  שבכל   $1,000,000 ל-   $180,000 שבין  הסכום  עבור   18% פריט,  שבכל   

הסכום שמעבר ל- $1,000,000 שבכל פריט. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה.  
הסימן  בפריט מציין שזהו פריט שיובא על ידי קדם מחוץ לישראל, ולכן הוא כפוף לחוקי   .9
המס הישראליים וחייב בתשלום מע"מ על מלוא מחיר הפטיש ועמלת הקונה. עם זאת, אזרח   
עם  העובדת  השילוח  חברת  באמצעות  לישראל  מחוץ  לייצאו  ויבקש  הפריט  את  שיקנה  זר   

קדם יהיה פטור ממס זה.  
לסכום  עד  במזומן  תשלומים  גם  יתקבלו  בנקאית.  בהעברה  יעשה  הרכישות  עבור  התשלום   .10

של 11,000 ש"ח )בכפוף לחוק(, בהמחאה לא סחירה ובכרטיס אשראי עד לסכום של $25,000.  
באמצעות  או  "קדם",  ממשרדי  ישירות  שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  באחריות   .11
שליח או חברת משלוחים מטעמו. במקרה שהרוכש יבקש, "קדם" תוכל, ללא אחריות מצידה,   
יש  ומשלוח  אריזה  לתעריפי  הקונה.  חשבון  על  מלא  בתשלום  הפריטים  את  ולשלוח  לארוז   

לפנות למשרדי "קדם". המחיר מותנה בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ היעד.  
תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים ארה"ב, יחושב לפי שער החליפין )שער   .12
יציג( של דולר ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה, או לפי שער החליפין ביום   

התשלום, הגבוה מבין שניהם.  
לחודש   2% של  בשיעור  החייב  הסכום  על  פיגורים  בריבית  חיוב  יגרור  בתשלום,  פיגור  כל   .13

בתוספת הפרשי הצמדה לשער הדולר ארה"ב.  
הרוכש פריט כל שהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר, מתחייב לשלם עבור הפריטים   .14
שהרוכש  מנת  על  לו  שייראו  האמצעים  בכל  לנקוט  הסמכות  המכירה  מנהל  בידי  ולקחתם.   
הרוכש  את  לחייב  לאחר,  הפריט  למכור  מכירה,  לבטל  גם  השאר  ובין  בהתחייבותו  יעמוד   
בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה, להגיש תביעת פיצויים, לעכב שחרור   

הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.  
"קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי   .15
כשלוחה  במעמדה  ניתן  "קדם"  ע"י  הנמסר  מידע  כי  בזאת  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע   
וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק  מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר   
במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו   
של הפריט. מבלי לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב בפני "קדם" בכל   
הנוגע למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר מ-30 יום ממועד המכירה. היה ויוכח ל"קדם" שאכן   
נפלה טעות במידע שנמסר לגבי הפריט, תשיב "קדם" לקונה הזוכה את הסכום ששולם כנגד   
ו/או  תביעות  כל  לקונה  יהיו  לא  כאמור,  הלכה  "קדם"  ביצעה  לחזקתה.  הפריט  החזרת   

דרישות נוספות כלפיה.  
לא  לתשלום  התחייבויותיו  את  ולהשלים  שרכש  הפריט  את  לחזקתו  לקבל  מתחייב  הקונה   .16
לאחר  רק  תעשה  בפריט  החזקה  מסירת  ספק,  הסר  למען  המכירה.  ממועד  משבוע  יאוחר   

שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.  
במכירה.  אינם מעוניינים להשתתף  או  נבצר מהם  לקוחות אשר  ללא תשלום  תייצג  "קדם"   .17
לקוחות אלו יתבקשו למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע בקטלוג המכירה   
או באתר האינטרנט של "קדם". למען הסר ספק, כל מעשה ו/או מחדל בקשר לייצוג כאמור,   
אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו/או על הפועלים מכוחה חבות מכל סוג. "טופס הצעת מחיר"   

יתקבל עד שלוש שעות לפני שעת המכירה.  
לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון, מתבקשים לפנות מראש   .18

ובהקדם לצורך תיאום ולא יאוחר משלוש שעות לפני שעת המכירה.  
בכל   והבלעדית  היחידה  השיפוט  סמכות  מוקנית  ירושלים  בעיר  המוסמכים  המשפט  לבתי   .19
סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין "קדם" לבין   

הקונה.  
בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח העברי הוא הקובע.  .20

 buyer pays in advance for the full cost of shipping and handling. The cost 
 of shipping and handling varies according to type, size and weight of the 
 package, the shipping method and the shipping destination. For further 
 information about shipping methods and charges, please contact “Kedem”.
12.  An item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels in 
 accordance with the representative rate of exchange as published by Israel 
 Bank on the date of the auction or on the date of payment, the higher of the 
 two exchange rates.
13. A Purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, at the rate of 
 2% per month of the amount payable, with adjustments to index-link all 
 outstanding amounts payable to the Dollar Exchange Rate.
14. The purchaser, whether for himself or for another, is obliged to pay for the 
 items and take them. The auctioneer has the right to take any means he thinks 
 appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to cancel 
 a sale, sell the item to another, charge the purchaser with an expenses caused to 
 the auctioneer including interest and index linkage,sue for compensation, delay 
 the release of the item and add all expenses to the sum due.
15. “Kedem” is responsible for the information given regarding the items’ nature, 
 originality and condition. However all information given by “Kedem”, in its 
 capacity as agent for the consignor, and based on accumulated information 
 and the experience of its experts. It is entirely the responsibility of the 
 prospective purchaser to check and inspect the items to determine condition, 
 quality, authenticity, size, authorship during the allocated time prior to the 
 auction. The purchaser may submit in writing, any doubts regarding the 
 authenticity and condition of the item within 30 days of the sale. If it is proven 
 to “Kedem” that there has clearly been an error in the information which was 
 given relating to any tem, “Kedem” shall refund any sums paid by the purchaser 
 and the item shall be returned to the possession of “Kedem”. Subject to this 
 obligation, the purchaser shall have no claims and\or further demands with 
 respect to that item.
16. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his 
 obligations to pay for the item no later than seven days from the date of the 
 sale of the item. For the avoidance of doubt, the right to possession of the 
 item will pass only once the purchaser has fully filled his payment obligations 
 as set out in these conditions.
17. “Kedem” will represent, free of charge, potential purchasers who do not wish 
 or who are unable to attend the auction. These potential purchasers are 
 requested to complete the Absentee bidding form in the catalogue or website, 
 no later than one day prior to auction. “Kedem” will not be liable, under no 
 circumstances, for any error, emissions in connection therewith. Absentee 
 bidding forms will be received no later than 3 hours before the auction.
18. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via telephone 
 shall make the necessary arrangements within a reasonable time before 
 commencement of the auction and no later than 3 hours before the auction.
19. The courts of Jerusalem, Israel, shall have the sole jurisdiction in any dispute 
 between “Kedem” and the purchaser or any potential purchaser, based on the 
 details of this agreement and\or related to the sale and\or to the transfer of 
 any item.
20. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the 
 binding document. 

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