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שלימהורפואהימיםלאריכותראטהאהרןרביק"הרהבמצוותנכתב-מיוחסמיניאטוריתורהספר.1

.ווברמןשמואלמשהרביהסופרהירושלמיהצדיקשלידוכתיבת.תגיםעם,חסידיכתב.קלףעלדיו,מיניאטוריתורהספר

.20–ההמאהשל30–השנות,ירושלים

ראטהאהרןרביהקדושר"האדמועצתפיעלנכתבהספר.שנה80–כבמשך(רוט)ראטהלמשפחתשייך,כתיבתומאזהספר

,דודרביבן)רוטהללרבישלבנו(ז"תרסשבועותחגנולד)רוטחייםאלתררביהמשפחהבןשלרפואתולשם,"אמוניםשומר"

שנקרא,חייםרביבנו.ה"תרצבשנתארצהעלה,כפיומיגיעומתפרנסהשםעובד,שמיםיראיהודי,הללרבי,האב.(ז"תרלנולד

:ציטרון-אדמוני-רוטמשפחותשלהמשפחהבספרנכתבוכך.ג"תרצבשנתארצהעלה,מצאנז"חייםדברי"הבעלר"האדמושםעל

ראטהאהרןרביר"האדמואלאותוהביאהללרביאביו,בזרועותיוחלקיושיתוקשריריםמניווןסבלחייםהדוד,ארצהעלהכאשר

אתלוהוסיףגםהוא.הבאבעולםחלקלויקנוהזהבעולםיסוריוכילוהבטיחוהרבי(משפחהקרובישהיו)"אמוניםשומר"בעל

המימוןאתעצמועללקחהללרבי.תורהספרלעצמוירכושכיהרביהמליץכןכמו.ימיםלאריכותכסגולה,זקןדהיינו,אלתרהשם

לכושרהתאיםהספרשלמדיואת,מומחהם"סתסופרשהיה,ווברמןשמואלמשהרבי,המשפחהבןאצלתורהספרוהזמין

שללבריאותווסגולהקמעמעיןושימש,מאדעדמהודראך,מהרגילקטןהיההזההתורהספר,חייםאלתר'רבנושלהנשיאה

בביתהספרשכןתחילה,התפללבוהכנסתביתשללשימושוהתורההספראתחייםאלתר'רהשאיל,בחייםהיהעודכל,הדוד

את.מחירבכל"יונה-מפטיר"האתקונהחייםאלתר'רהיה,מנחהבתפילתכיפוריוםבכל,סבאבכפרהמזרחיהפועלשלהכנסת

נהגבו,קטןכנסתלביתנמסרשם,ולנתניהלחדרההספרעברכךאחר,שלוהספרמתוךבעצמוהואקוראהיה"מפטיר"ה

על"חזקה"האתקיבלגםהוא.חייםאלתר'רקנהאותו"יונה-מפטיר"הלקריאת,במיוחד,הספרנפתחכיפוריוםבכל,להתפלל

הספרכיהכנסתביתמגבאיבקשחייםאלתר'ר,ההפטרהקריאתלאחרהתיבהלפניעוברוהיההכיפוריםיוםשלמנחהתפילת

.ועשרים-מאהלאחר.למשפחהיוחזר

משיבדעשוי,מקורימעילעם.מ"ס39חייםעציגודל.מ"ס18.5הקלףגודל.מקורייםחייםעציעלמגולל,מצויןבמצבהספר

.כשרותבדיקתטעוןהספר."מרדכיבתאסתרהללבןחייםאלטיר"כיתובעם,הבריתולוחותתורהכתררקמת.אדום

10000$פתיחה 

1

מגילה\תורה ספר 



18 columns. 25 lines per column. Height of parchment: 27cm. Height of wood: 54cm. A

dark blue silk cloth is attached to the first sheet. With laces for tying the scroll. The

cloth and laces are apparently not original..

Good overall condition. Thick quality parchment. The ink has blurred in several places

opening  500$

19–ההמאהאיטליה-מגולףמקוריעץ–קלףעלאסתרמגילת.2

.שחורבצבענאיםבגילופיםמקוריעץכולל.19–ההמאה,איטליה.קלףעלדיו,אסתרמגילת

.תגיםועיטורי,תגיםעם

1. Miniature Torah Scroll Pedigreed – Written in the commandment of Rabbi Aharon Rata for longevity

and complete medicine

Miniature Torah Scroll, ink on parchment. Hassidic script with serifs. Written by the Jerusalemite scribe Rabbi Moshe

Shmuel Weberman. Jerusalem, 1930s.

For approx. 80 years, since its writing, the book had belonged to the Roth family. It was written after the advice of the

the rebbe Rabbi Ahron Roth "Shomer Emunim" for the health of the family member Rabbi Alter Chaim Roth (born in

Shavuot 1897) the son of Rabbi Hillel Roth (the son of Rabbi David, born in 1877). The father, Rabbi Hillel, a pious Jew,

immigrated to the Land of Israel in 1935. His son, rabbi Chaim, who was named after the Rebbe, author of "Divrei Chaim"

of Sanz, immigrated in 1933. He suffered from muscular dystrophy and the Rebbe Rabbi Aharon Roth (who was his

relative) promised him that his suffering in this world will buy him his part in the world to come. He also added the name

"Alter" (old) to his name as a Segulah for longevity. The Rebbe also recommended that he buy a Torah scroll and his

father, Rabbi Hillel, did so. Rabbi Moshe Shmuel Weberman, who was an expert scribe, wrote a miniature scroll that

could be carried by Rabbi Chaim and which served as an amulet for his health. The miniature Torah Scroll was kept in

various synagogues in Kefar Saba, Chadera and Netanya and was returned to the family after Rabbi Chaim's death.

Excellent condition. Rolled on original Atzei Chaim. Size of parchment: 18.5cm. Size of the Atzei Chaim: 39cm. with an

original Torah mantle made of red silk, with an embroidery of a Torah crown and the Tablets and the inscription "Alter

Chaim Ben Hillel Esther Ben Bat Mordechai". The kashruth of the book needs to be examined.

opening  10000$

2. Scroll of Esther on Parchment –

Original Carved Wood – Italy, the

19th Century

Scroll of Esther, ink on parchment. Italy,

the 19th century. Includes original wood

with nice, black carvings, with serifs and

serif decorations.

גובה.עמודבכלשורות25.עמודים18

ליריעה.מ"ס54:העץגובה.מ"ס27:הקלף

.כההכחולבצבעמשיבדמוצמדהראשונה

הבדכנראה.המגילהלקשירתשרוכיםעם

.מקורייםאינםוהשרוכים

דיוטשטושי.ועבהאיכותיקלף.טובכללימצב

.מקומותבכמה

500$פתיחה 
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אומנותיתעבודה–מאויר"שויתי"לוח.3

19–ההמאהאפריקהצפון–מרשימה

,אפריקהצפון.ניירעלדיו.מאוירקמיע"שויתי"לוח

ר"כהמפוארהעשיר"עבורכתיבה.19–ההמאה

."ו"היבוחבוטמשהרבי

מזמורבנגינותלמנצח"מזמורמצוירהלוחבמרכז

לנגדי'השויתי"הכותרתומעליו.מנורהבצורת"שיר

מסגרת.וברכותנוספיםפסוקיםהמנורהסביב."תמיד

שלהפנימיובצדקליגרפיבעיטורמעוטרהלוח

לךויתן""...עומדאתהמילפנידע"טקסטהמסגרת

באותיותהינול"הנהטקסט"...השמיםמטלהאלהים

וכךמסביבהאותיותאתממלאשהדיובאופן,חלולות

חצאישלושההלוחבתחתית.חלולותהאותיותנוצר

מאיררביל"זיוחיברשמעוןרבי"כיתובובתוכםירח

מסביב.ל"זדיוואןבןעמרםרביל"זהנסבעל

שבירךמי"שברךמינוסחנכתבהמנורהלמסגרת

וישמרהזאתהמנורהבעלאתיברךהוא...לאבותינו

."ר"אכיהנעימיםבניולו

צורת.קליגרפייםאיוריםשלמילויעםהשויתילוחכל

.שוניםועיטוריםצמחיהשל

צידיבשניהטקסטעלקרעיםשני.מ"ס46\36גודל

טשטושימעט.במרכזקיפולסימן.חסרוןללאהדף

.דיו

500$פתיחה

3. Illustrated "Shiviti" Board – Impressive Artistic Work –

North Africa the 19th Century

"Shiviti" board illustrated amulet. Ink on paper. North Africa, 19th

century. Written for "the rich splendid rabbi Moshe Buchbut".

At the center of the board, the Psalms "Lamenatzeach Binginot

Mizmor Shir" shaped as a Menorah. Above it, the title "Shiviti

Hashem Lenegdi Tamid". Around the Menorah, additional verses

and blessings. The frame of the board is decorated with a

calligraphic decoration and on the inner side of the frame, the

text "Da Lifnei Mi atah Omed…" "Veyiten Lecha Elohim Mital

Hashamayim…"The above text is in hollow letter fonts, such that

the ink fills in the letters around, creating the hollow letters.

On the lower part of the board, three half-moons with an

inscription in them "rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Meir Ba'al

Hanes Rabbi Amran Ben Divan". Around the frame of the

Menorah, the version of the "Mi Shberach" is written "Mi

Sheberach Avoteinu … Yevarech et Ba'al HaMenorah Hazot

Veyishmor lo Banav Hane'imim Amen Ken Yehi Ratzon".

The entire Shiviti board is with a filling of calligraphic illustrations.

Shapes of plants and various decorations.

Size 46x36cm. two tears along the text on both sides of the leaf

without loss. A fold mark in the center. Blurring of ink in a few

places.

opening  500$

4

כתבי יד ומכתבים מגדולי המקובלים\קמעות 



עלומצוירכתוב–נדירקמיע.4

המקובלשלבשימושושהיה–קלף

ארצות-פתיהיהודהרביהאלקי

19–ההמאההמזרח

מסוגנן.קלףעלבדיוכתוב,לרפואהקמיע

וציוריםבמרכזידכףציורעם,בידומצויר

,מלאכיםשמות,רפואהפסוקי,נוספים

,המזרחארצות.רביםקודשושמות

אופקית,אנכית,כתיבה.19–ההמאה

.ומעוגלת

המקובלשלבביתוהיהשלפנינוהקמיע

שניםבמשךפתיהיהודהרביהאלקי

!רבות

7–כברוחב,מ"ס100באורךקמיע

.זמןכתמי.טובמצב.מ"ס

500$פתיחה 

4. Rare Amulet – Written and

Illustrated on Parchment – which was

Used by the Divine Kabbalist Rabbi

Yehuda Fatiyah – The Eastern lands,

the 19th Century

An amulet for healing, written with ink on

parchment. Stylized and illustrated by

hand, with an illustration of a palm at the

center and additional illustrations, verses,

names of angels and many Divine names.

The Eastern lands, the 19th century.

Vertical, horizontal and rounded script.

The amulet before us was kept in the

house of the Divine kabbalist Rabbi

Yehuda Fatiyah for many years!

Length: 100cm. Width: approx. 7cm. Good

condition. Aging stains.

opening  500$

5



שלקדשוידכתב–והגוףהנפשלרפואתנדירקמע.5

פתיהיהודהרביהאלקיהמקובל

עיןנגד,והגוףהנפשלרפואת,ושדיםהמזיקיםמןלשמירהקמיע

כתבבעצם,קלףעלכתוב.בישיןמרעיןמיניוכלרעיםוחלומותהרע

הראשונההמחצית.פתיהיהודהרביהאלקיהמקובלשלקדשויד

.20–ההמאהשל

,קולמוסחציבכתיבת,"רצוןיהי"החלקהקמיעשלהראשוןבחלקו

ז"קמיהנושא...עבדךאתותצילשתשמורא"או'המלפניךרצוןיהי"

וללתיןוליליןוטהיריןופרחיןוטלטוליןומזיקיןמשדין[זהקמיע]

ומכלהרעומעיןרעיםוממקריםדמסאבותאומסטראבישיןומרוחין

ברחמיךעליוותסךותגןומפלהמנזקובהלהומפחדומחלהחולי

ותשגיחהגוףורפואתהנפשרפואתשלימהרפואהותרפאהוהרבים

ממזלאלוותמשיךדברכתאעלאהבעיןוחנינאחמלהבעיןעליו

"...מברכותיךידיוומלאתלייןביהמזונידכלומזוניחייבניעילאה

בכתיבהמלאכיםושמותקודששמותהקמיעשלהשניבחלקו

.מרובעת

שכתבאחרותלקמעותיחסיתארוךשהוא,זהבקמיעייחודידבר

ביותרהארוךהקמיעהואשלפנינוהקמיע.זהמסוגפתיההרב

!קדשוידבכתבכיוםהידוע

.וצרארוךפורמט.קלףעלבדיוכתוב.קדשוידבכתבשורות64

.(אחרונותשורות2הנראהכפי)בסופומעטחסר,הקמיע.מגולגל

.זמןכתמי.גלילהסימני.טובמצב.מ"ס5.5\65

1000$פתיחה 

5. Rare Amulet for  For the cure of body and mind –
Handwritten by the Divine Kabbalist Rabbi Yehuda 
Fatiyah
An amulet for protection from demons, for the healing of the

soul and the body, from the evil eye and bad dreams and

other troubles. Handwritten on parchment by the Divine

kabbalist Rabbi Yehuda Fatiyah. The first half of the 20th

century.

The first part of the amulet contains the "Yehi Ratzon" in

Solitreo:

ז"קמיהנושא...עבדךאתותצילשתשמורא"או'המלפניךרצוןיהי"

וללתיןוליליןוטהיריןופרחיןוטלטוליןומזיקיןמשדין[זהקמיע]

ומכלהרעומעיןרעיםוממקריםדמסאבותאומסטראבישיןומרוחין

ברחמיךעליוותסךותגןומפלהמנזקובהלהומפחדומחלהחולי

ותשגיחהגוףורפואתהנפשרפואתשלימהרפואהותרפאהוהרבים

ממזלאלוותמשיךדברכתאעלאהבעיןוחנינאחמלהבעיןעליו

"...מברכותיךידיוומלאתלייןביהמזונידכלומזוניחייבניעילאה

The second part contains Divine names and names of angels in

square script.

What is unique in this amulet is its relative length compared

to other amulets of this type written by Rabbi Fatiyah. The

amulet before us is the longest amulet known of today

handwritten by him!

64 lines handwritten by him. Ink on parchment. Long, narrow

format. Rolled-up. The amulet is slightly lacking at its end

(presumably its last 2 lines). 5.5x65cm. Good condition. Scroll

marks. Aging stains.

opening  1000$

6



המקובליםכמנהגהתקיעותוכוונותתפילות–ידכתב.6

18–ההמאה–באיטליה

כתיבה.השנהבראששופרלתקיעתוכוונותתפילותכולל,ידכתב

.18–ההמאה,איטליה.הגהותעםאיטלקית

תפלה.התקיעותקודםלתוקעתפילות–התוקעסדר:כוללידהכתב

.דמיושבתקיעותכוונת.י"מהארשופרתקיעתקודםונוראהיפה

,מוסףשללתקיעותכוונות.ת"ותרת"תש,ת"תשרביןמיוחדותתפילות

כוונות.כאלקינואיןאמירתאחרמוסףשלאחרהתקיעותכוונת

.הכבודשיראמירתלאחרהתקיעות

בהיות"בשופרלתקועהחסידיםמנהגכינכתבידהכתבבתחילת

טרםבשופרלתקועהמנהג–"הארץעליצאהשמשטרםהבוקר

שאלחייםבספרוא"החיד,במחלוקתשנויהשנהראשביוםהתפילה

הרבניםהורוושכןזהמנהגלבטלשישכתב(גאות'סיב"י)

ד"אב)הלויאליהורביכיא"החידוכותבמוסיף,אולם.המקובלים

בנימיןרביהמקובלנהגושכן,המנהגלחזקאליוכתב(אליסנדריה

ביטלש"הרשכיא"החידכותבועוד.ז"הרמבכתבימצאושכןהכהן

.שבירושליםאלביתבישיבתהמנהג

אוטומטיתאיטלקיתבכתיבההגהותכמהעם,בינוניתאיטלקיתכתיבה

בכתיבהמודגשיםהקודששמות:כתיבהשלשוניםגדלים.אחרמכותב

והכוונות,בינוניתאשוריתבכתיבההתקיעותשמות.גדולהאשורית

.מופלאבסדרמסודרתוהנקודותהשמותכל.זעירהאיטלקיתבכתיבה

טובמצב.ועבהאיכותידף.מ"ס16.5.כתוביםעמודים[17].דף[9]

.חדשהכריכה.שימושוסימניכתמים.מאוד

2500$פתיחה 

7

6. Manuscript – Prayers and Kavanot for the

Blowing of the Shofar according to the

Custom of Italian Kabbalists – the 18th

Century

Manuscript containing prayers and Kavanot for the

blowing of the shofar on Rosh Hashana. Italian

script with glosses. Italy, the 18th century.

The manuscript contains: prayers for the blower of

the shofar before blowing it. A prayer before the

blowing of the shofar by the Ari. Kavanat Teki'ot

DeMeyushav. Special prayers between Tashra,

Tashat and Tarat. Kavanot for the Mussaf prayer.

Kavanot of blowing the shofar after Mussaf.

Kavanot of blowing the shofar after Shir HaKavod.

At the beginning of the manuscript it is written that

a Hassidic custom is to blow the shofar before

sunrise – a controversial custom.

Semi-cursive Italian script with several glosses in

automatic Italian script by a different writer.

Various sizes of script.

[9] leaves. [17] written pages. 16.5cm. Thick, quality

leaf. Very good condition. Stains and signs of use.

New binding.

opening  2500$



רביהאלקיהמקובלשלקדשוידכתבבעצם–חלומותסיפורי!מעולםפורסםלא.7

"יהודהמנחת"בעלפתיהיהודה

פתיהיהודהרביהאלקיהמקובלהגאוןשלקדשוידכתבבעצםכתובים,"חלומותסיפורי"קונטרס

.פטרונםואתמחלומותיופתיהיהודהרבימספרבהם,עמודים[6]כוללידהכתב."יהודהמנחת"בעל

.מבהיליםדברים–פתיההרבשלדופןיוצאיחלומות15כאןבאו

:הדבריםמתוכןמעטשלציטוטלהלן

אמואחותבןעיניאלאליהואתראהבוב"תרצשנתכסלו'ה'אביוםשהיהחלום•

להנחילפסוקבפיונפלהנטילהקודםומתנמנםיושבהיתיהלילהבחצי",ז"תרצכסלוא"כ'זליל•

"...מפרשווהייתי'וכוישאוהבי

בכתב...ה"הויאותיות'דעינילנגד'אברגענצטיירבשינהנרדםבהיותי",ח"תרצסיוןב"כ'בליל•

"...כמוהומיושרכתבלהיותבעולםאפשרשאימאדמיושר

ירמיהאתוראיתילימודיבאמצעמעטנתנמנמתיזלכהביתבמדרשביוםלומדבהיותי",ג"תרצאלול•

"...והניחעלימנבואתומעטליתןה"הקבבשליחותאלישבאה"עהנביא

שמםהמתחלתמוסףשאחרבסליחהץ"השהיותבעתבשבתלהיותשחלכ"ביוה",ה"תרצתשרי•

"...שהולךעצמיאתוראיתימעטנתנמנמתי'וכוציוןהר

"כהניםברכתלציורוברכתילדוכןשעליתיראיתי",טבתה"כ'ולילד"תרצשנת•

ליואמרלמקוםממקוםעפרקופותשנוטלב"תנצבנישמעוןאתראיתי",אדרח"ר'ולילד"תרצ•

"...עונשהואשזה

היההרוחואותוהשמאליתידותחתרוחבושיש'אאישבחלוםראיתי",אבח"רערב'הלילד"תרצ•

"...קטנהזכוכיתקופסאבתוךנתון

'בהכדגמתואחריםאליהו'וה,ז"בעוהלמטה'אנביאאליהושישחלמתי",(ה"תרצ)תשרי'ד'הליל•

"...רקיעים

.יהודהלחםביתבספרוכתבםשכברחלומותהרבכותבחלומותבשלושה

.מעולםפורסמוולאנדפסולאהדברים,שערכנוהבדיקהלמיטב

בן"הרבינומרןתלמיד.וקדושגאון.20–הבמאההמקובליםמגדולי(ב"תש-ט"תרי)פתיהיהודהרבי

כדי,לפתחוהשכימוורבים,חלומותבפתרוןבקי.ובמותםבחייהםהנשמותמתקן.א"זיע"חיאיש

.האדםמגוףלהוציאםמנתעללנפטריםדיבוקיםהוצאתלשםשדיםעםדיבר.עליהםמברכתושיאציל

בתקופתכולל,ישראלעםכלללהצלתרביםתיקוניםערך.חייםומצילותפריעושותהיושכתבקמעות

יסודלספריוהפכו,הקבלהבתורתעוסקיםספריורוב."התפילותאסירימחברת"אתחיברבההשואה

אידראעלפירוש–"הרקחיין".ו"למהרחחייםעץעלפירוש–"יהודהלחםבית.הנסתרתורתבלימוד

דיבוקיםעםשיחותכוללקבלהוספריתלמוד,ך"תנעלפירוש–"יהודהמנחת".זוטאואידרארבא

עץעלעיוניפירוש–"מיםאפיקי".דמשפטיםסבאעלפירוש–"לנפשמתוק".הדיבוקהוצאתוסדר

"התקוהאסירי".תורהחומשיחמשהעל–"צדיקכתר".אבותפרקיעלפירוש"רחלעטרת".חיים

שעדייןנוספיםידכתביוכן.ועוד"בבלמשלי""דודחסדי".תבאשלאצרהכלעלובקשותתפילותסדר

.דפוסאורראולא

הראשוניםהעמודיםשניבכותרת.מ"ס12.5\20.5.ריקיםדפים3.כתוביםעמודים6.דפים[6]

.מאודטובמצב."חלומותספורי"

1500$פתיחה 
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7. Has Never Been Published! Sipurei Chalomot – Handwritten by the Kabbalist

rabbi Yehuda Fatiyah Author of Minchat Yehuda

The compilation "Sipurei Chalomot", handwritten by the divine Kabbalist Rabbi Yehudah

Fatiyah author of "Minchat Yehuda". The manuscript containing [6] pages, in which Rabbi

Yehuda Fatiyah recalls his dreams and their interpretation. 15 exceptional dreams of Rabbi

Fatiyah are introduced here – frightening things.

Following are several representative quotes from the stories:

* A dream from Sunday the fifth of Kislev 1931 in which he saw Eliyahu el Eini the son of his

mother's sister.

* The Sabbath night the 21st of Kislev 1936, "At midnight I was sitting, dozing off, before

washing my hands and I thought of the verse Lehanchil Ohavai Yesh etc and interpreted

it…"

* Monday night the 22nd of Sivan 1938, "While I was sleeping a saw drawn before me in one

moment the four letters of God's name … in most orderly script that could not possibly have

been written by someone of this world…"

* Elul 1933, "While I was studying at the Beit Midrash of Beit Zilcha, I dozed off a little and

see the prophet Yirmiya who came to me on a mission from God to give me a little of his

prophecy…"

* Tishrei 1934, "On Yom Kippur which was on Sabbath when the prayer leader was saying

the Selicha after Mussaf which begins with Shamem Har Zion I dozed off and saw myself

walking …"

* 1934 Friday night the 25th of Tevet, "I saw that I ascended the pulpit and said the blessing

of the Kohanim"

* 1934 Friday night Rosh Chodesh Adar, "I saw my late son Shimon taking boxes of dirt from

place to place and he told me that it was punishment …"

* 1934 Thursday night the eve of Rosh Chodesh Av, "I saw in a dream a man who had a

ghost under his left arm and that ghost was in a small glass case…"

* Thursday night the 4th of Tishrei (1935), "I dreamt that there was one Eliyahu the Prophet

below in this world and five other Eliyahu like him in the five heavens…"

Three of the dreams have already appeared in his book Beit Lechem Yehuda.

To the best of our knowledge, the stories have never been printed or published.

Rabbi Yehuda Fatiyah (1859-1942) one of the greatest kabbalists of the 20th century. A

genius and holy man. A disciple of the "Ben Ish Chai". He was an expert in interpreting

dreams and many came to him to be blessed by him. He spoke to demons to remove

Dybbuks from people. The amulets he wrote would bear fruit and save lives. He conducted

many Tikkunim for saving the Jewish people, including during the Holocaust, during which

he authored "Machberet Asirei Hatefilot". Most of his books dealt with Kabbalah and

became basic books for studying Kabbalah. "Beit Lechem Yehuda" – commentary on Rabbi

Chaim Vital's Etz Chaim. "Yein Harokeach" – commentary on Idra Rabba and Idra Zuta,

"Minchat Yehuda" – commentary on the bible, Talmud and Kabbalistic books including how

to deal with a Dybbuk. "Matok Lanefesh" – commentary on Saba DeMishpatim. "Afikei

Mayim" – scholarly commentary on Etz Chaim. "Ateret Rachel" – commentary on Pirkei

Avot. "Keter tzaddik" – on the Pentateuch. "Asireu Hatikvah" – book of prayers and

supplications. "Chasdei David", "Mishlei bavel" and more. He also wrote additional

manuscripts that have not yet been published.

[6] leaves. 6 handwritten pages. 3 empty leaves. 12.5x20.5cm. The heading of the first two

pages I "Sipurei Chalomot". Very good condition.

opening  1500$
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רביהמקובלהגאוןאל–הכהןדוויךשאולחייםרביהמקובלהגאוןמאתביותרנדירהאגרת.8

פ"תר,ירושלים–פתיהיהודה

הכהןדוויךשאולחייםרביהאלקיהמקובלהגאוןשלוחותמתוחתימתו,קדשוידבכתבכולהביותרנדירהאגרת

."יהודהמנחת"בעלפתיהיהודהרביהמקובלהגאוןאללבגדאדמירושליםנשלחההאגרת."שלימהאיפה"בעל

.מאודומעניןהיסטוריתוכןובה.פ"תר,תשרי

נאמןלאהובכמשפט"קבלייםברמזיםמתובלים,וברכותשלומים,שבחבדבריה"השדהרבפותחהאגרתבתחילת

עמך'הויהיה...נפשךתאוהאשרככלמרובהתוספתהטובהברבותוגדלהלוךיגדלתורתווכסא...כמוהו

מגלותאלהולאפקא...דאוריתאדרזיןרזיןחידושיםלחדש...לירושליםולעלותלקוםויעזרךרעמכללשמרך

"...אחדלהיותהאהלאתולחברקישוטיןד"בכלהלקשטאדילהמששביניןלהיות

רביהמקובלהצדיקהגבירעבורלהצלחהקמיעלכתוב,פתיההרבמאתבבקשהה"השדהרבפונההאגרתבהמשך

קמיעלשמולויכתובם"רוכיהיאחלותיכ"עמאדהרבהעליחביבו"הינחוםנסיםהאדוןכיידע"נחוםנסים

גםאשרכמוהוצדיקרצוןלעשותתחשברבהולמצוה...רבקהבןנסיםשמועלבעסקיוה"בעמוצלחיהיהלמען

בן"החייםיוסףרבינושלבנוחייםיעקבלרבישלוםדרישותהמכתבבסוף"...וקדושתוחסידותוהכירר"כתם"רו

.וחותמתוה"השדהרבחתימת,בסיום.בבלורבניחכמיולכל,"חיאיש

.פתיהיהודהרבישלקדשוידבכתבקצררישוםהמכתבבראש

ישיבותוראש,צובהארםשלהראשירבה.המקובליםמגדולי(ג"תרצ-ח"תרי)ה"השד–הכהןדוויקשאולחייםרבי

."הנהררחובות"ו"אלבית"המקובלים

המקובלהגאוןמפיתורהקיבל."מארץאמת"ספרבעלצובהארםשלרבהשאולרביהגאוןבןאליהורבילאביונולד

ונמנה,צובהמארםנוספיםחכמיםעםיחדלירושליםעלה(32בן)ן"תרבשנת."גניםמעין"בעלעבאדימרדכירבי

להרחיבהשקיעומרצוחייוכלאת.חיבוריוכתיבתעלשקדבה,העתיקהבעיראלביתהמקובליםישיבתראשיבין

בדרךהלך,זאתכלעם.פהבעלהכוונתבספרובפרטו"המהרחבספריבקישהיהעדתורהבסתריהלימודאת

ולאדעתלאביאיןלעצמיוכשאני"אשלגהרבלספריבהסכמתושכותבכפי,יתירהבענוה"אלבת"ישיבתראשי

ידיעל"הנהררחובותהמקובליםישיבתשלהקמתהעם."עולםשלברומוהעומדיםבדבריםוחומרוקל,תבונה

רבםהיהה"השד.רביםלתלמידיםהקבלהתורתאתולימדהפיץבה,בראשהעמד,נחוםנסיםרביהמקובלהגביר

שהיהלצייןיש.ומאורםרבםאתבוראואשר,ואשכנזיםספרדים,המקובליםירושליםמחכמיחשובחלקשלומאורם

,בתפלתוהיהכוחו."קדישאסבא"האלפנדאריאליעזרשלמהרביוקדושגאוןאותושללקרבתושזכהמהיחידים

בדבריםאתוולשוחח,ממנולהתברךאליובאיםהיובארץשביקרוים"והאדמורהרבניםגדולי.פריעשתהוברכתו

חייםיעקברבי,"שלמהכרם"בעלאליהוסלמאןרבי,הלויידידטוביוםרביהםתלמידיו.עולםשלברומוהעומדים

,קציןיעקברבי,וינטרובגדנחרבי,רפולהרריעזרארבי,מרגליותזעליגאשרישעיהרבי,"החייםכף"בעלסופר

.תלמידיוהםהמקובליםירושליםמגדולירביםועודוינשטוקיאירמשהרבי,חזןציוןבןרבי

."ייחודיםספר".חייםאוצרותעלפירוש–"שלימהאיפה"ספר.הקבלהלימודבשדהיסודספריהינם,חיבוריו

."השדהפאת"."השיריםשירעלפירוש"ו"שלוםשר".שלוםנהרבספרש"הרשדבריעל"ה"השדהרבהערות"

ימיובסוף.זהקדושבספררגלוואתידואתאישיריםלאחייםאוצרותעל"שלימהאיפה"ביאורובלעדיכידוע

.חיבוריוהשלמתאתעליושהקשהדבר,התעוור

,ומקובלחכםתלמיד-מרבנןצורבאגופיהואיהורבנןורחיםמוקיר,(ז"תרפ-ב"תרכ)נחוםנסיםרביהצדיקתלמידו

,תקופהבאותהירושליםשידעהביותרהחשובותהישיבותאתביסדותורהשלעולההקים,ונדבןציבוראיש

נולד."תורהכתר"וחברת,"הנהררחובות","השמיםשער"המקובליםוישיבות,"יוסףפורת"ישיבתממייסדי

רביאצלהקבלהתורתאתללמודוהחל,הבוכריםשבשכונתדודברחובהשתכןח"תרנבשנתארצהועלהבטריפולי

וישיבותלמוסדותחילקכספוואת.ותעניותבסיגופיםהעבירחייורובאתהרבעושרולמרות.הכהןדוויקשאולחיים

שמואתבהםלהזכירמבלישוניםקבלהספרימכספוהדפיסכןכמו.בקבלהשעסקוורבניםחכמיםבתלמידיותמך

.הזתיםבהרנטמן.לאורכמוציא

.טובמצב.קיפולסימני.מ"ס21\28.דף[1]

500$פתיחה 
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8. Extremely Rare Letter by the Kabbalist Rabbi Chaim Shaul Dweik HaCohen - to the kabbalist

Rabbi Yehuda Fatiyah – Jerusalem, 1919

An extremely rare letter handwritten entirely by the kabbalist Rabbi Chaim Shaul Dweik HaCohen author of

"Eifa Shlemah", with his handwritten signature and stamp. The letter was sent from Jerusalem to Baghdad to

the kabbalist rabbi Yehuda Fatiyah author of "Minchat Yehuda". Tishrei, 1919. With interesting historical

content.

The letter begins with words of praise and greetings, combined with Kabbalistic signals "… May his Torah

expand to his heart's desire … and may God be with you to guard you from evil and help you rise and

immigrate to Jerusalem … to introduce novellae Razin Derazin De'orayta … Leafkeh la me'galuta to be ??? to

decorate it with 24 decorations and to connect the tent to be one…"

Later in the letter, the rabbi the Sadeh appeals with a request to Rabbi Fatiyah, to write an amulet for success

for the philanthropist, the kabbalist rabbi Nissim Nachum "May he know that I like Mr. Nissim Nachum very

much and therefore I ask that his honor write him an amulet for the success of his business in his name

Nissim the son of Rivkah … and a great Mitzvah it will be considered to do the bid of a Tzaddik such as he

whom even his honor has acknowledged his piety and holiness…" At the end of the letter, he send his

regards to Rabbi Ya'akov Chaim the son of Rabbi Yosef Chaim the "Ben Ish Chai" and to all the sages and rabbis

of Babylon. The Sadeh's signature and stamp appear at the end also.

At the beginning of the letter, a short inscription handwritten by Rabbi Yehudah Fatiyah.

Rabbi Chaim Shaul Dweik Hacohen – the Sadeh (1858-1933) one of the greatest Kabbalists. The chief rabbi of

Aram Tzova (Aleppo) and the head of the "Beit El" and "Rechovot Hanahar" yeshivas.

Was born to his father rabbi Eliyahu the son of Rabbi Shaul the rabbi of Aleppo author of "Emet MeEretz". He

studied with the kabbalist Rabbi Mordechai Abadi author of "Ma'ayan Ganim". In 1890 (when he was 32), he

immigrated to Jerusalem together with additional sages of Aleppo and was one of the heads of the "Beit El"

yeshiva of the kabbalists in the Old City, where he dedicated his time to writing his compositions. He

dedicated his life and efforts to studying kabbala and was well-versed in Rabbi Chaim Vital's books, knowing by

heart his book Sefer Hakavanot. Nevertheless, like the other heads of the Beit El Yshiva, he too was extremely

modest as he writes in his approbation to Rabbi Ashlag's books "I by myself have no knowledge nor wisdom,

let alone of important things". When the "Rechovot Hanahar" yeshiva of kabbalists was established by the

philanthropist Rabbi Nissim Nachum, he headed it and taught Kabbalah to many students. The Sadeh was the

rabbi and guide of many of the most important kabbalists of Jerusalem, Ashkenazic and Sephardic. It should be

noted that he was one of the chosen few who was close to Rabbi Shlomo Eliezer Alfandari, the "Sabba

Kadisha". His strength was in his prayer and his blessing bore fruit. The greatest rabbis and Rebbes who visited

Israel would come to him for a blessing and advice. His disciples were Rabbi Yom Tov Yadid Halevi, Rabbi

Salman Eliyahu author of "Kerem Shlomo", rabbi Ya'akov Chaim Sofer author of "Kaf Hachaim", Rabbi Yeshaya

Asher Zelig Margaliyot, Rabbi Ezra Harari Raful, Rabbi Noah Gad Weintrobe, Rabbi Ya'akov Katzin, Rabbi Ben

Zion Chazan, Rabbi Moshe Yair Weinstock and many more Jerusalem kabbalists.

His writings are basic books in the study of kabbalah. The book "Eifah Shleimah" - commentary on Otzrot

Chaim, without which the Otzrot Chaim would not be understood. "Sefer Yichudim". "He'arot Harav HaSadeh"

on the Rashash in the book Nehar Shalom. "Sar Shalom" and a commentary on Shir Hashirim. "Pe'at Hasadeh".

At the end of his days he became blind, which made it hard for him to complete his compositions.

His disciple Rabbi Nissim Nachum (1862-1927), a sage and kabbalist, a public figure and philanthropist,

established the most important yeshivas in contemporary Jerusalem, including the "Porat Yosef" yeshiva, and

the yeshivas of kabbalists "Sha'ar Hashamayim" and "Rechovot Hanahar" and the "Keter Torah" society. He

was born in Tripoli, immigrated to the Land of Israel in 1898, living on David St. of the Bukharim neighborhood,

and started studying Kabbalah with Rabbi Chaim Shaul Dweik Hacohen. Despite his immense wealth, he spent

most of his life in fasts and Asceticism, donating his money to various institutions and yeshivas and supporting

sages and rabbis who studied Kabbalah. In addition, he published various Kabbalistic books without

mentioning his name as their publisher. He was buried on the Mount of Olives.

[1] leaf. 21x28cm. Fold marks. Good condition

opening  500$
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יעקברביהמקובלהגאוןמאתנדירמכתב.9

–"החייםכף"ספרומשלוחבענין–סופרחיים

א"תרצ,ירושלים

המקובלהגאוןשלרשמיבלנקעל,מאודנדירמכתב

בכתבכולוכתוב,"החייםכף"בעלסופרחייםיעקברבי

.א"תרצ,תמוזג"כ.וחתימתוידו

זהאות",ואחיוכהןשמעוןהאדוןאלנשלחהמכתב

וחלק'אחלקהחייםכףבספרילכבדםששלחתימדבר

להםנשלחכבודםחפץאםחלקיםחמשהעודויש'ז

."סופרחייםיעקבהמחברמאתי...התשלום

9. Rare Letter by the Kabbalist Rabbi Ya'akov Chaim

Sofer – about a Delivery of His Book "Kaf HaChaim" –

Jerusalem, 1931

An extremely rare letter, on the official stationery of the

kabbalist Rabbi Ya'akov Chaim Sofer author of "Kaf HaChaim",

entirely handwritten and signed by him. The 23rd of Tamuz,

1931.

The letter was sent to Mr. Shimon Cohen and his brother, "To

honor you I have sent you my book Kaf HaChaim section 1 and

section 7 and there are five additional sections … from me the

author Ya'akov Chaim Sofer".
!ביותרנדיר"החייםכף"הרבינושלבלנקעלמכתב

–(ט"תרצ–ל"תר)סופרחייםיעקברביהמקובלהגאון

חייםיוסףורביסומךעבדאללהרביתלמיד,בבליליד

ומגדוליוירושליםבבלמחכמי."חיאישבן"בעל

עלשקד."החייםכף"הספריםסדרתמחבר.הפוסקים

שושנים"הכנסתביתשלהגגבעלייתחיבורובכתיבת

ספריםחיבר."חיאישבן"הי"עשנוסד,בירושלים"לדוד

,מסכתותסיומיעל"העולםעדחיים"ביניהם:נוספים

דרשות–"חייםחוקי",ם"סתהלכות–"יעקבקול"

.שוניםלזמנים

A letter on Rabbi Ya'akov Chaim Sofer's official stationery is

extremely rare!

The kabbalist Rabbi Ya'akov Chaim Sofer (1870-1939) – was

born in Babylon, a disciple of Rabbi Abdallah Somech and

Rabbi Yosef Chaim author of the "Ben Ish Chai". One of the

sages of Babylon and Jerusalem and a leading Posek. Author of

the series of books "Kaf HaChaim", which he wrote in the attic

of the "Shoshanim L'David" synagogue of Jerusalem, which

was founded by the "Ben Ish Chai". Authored additional

books, among them: "Chaim Ad HaOlam", "Kol Ya'akov" and

"Chukei Chaim"/

[1] leaf. 14x22cm. Very good condition.

opening  1200$

.מ"ס14\22.דף[1]

.מאודטובמצב

1200$פתיחה 
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עם–ח"שס,ונציה–שלמהאפריון!תגלית.10

כללידועשלאהספרבסוףמקופללוחדף[1]

פיעלתורהברזיחידושים."ששוןקול",שלמהאפריון

אברהםרביהאלקיהמקובלמאת.ק"הרמקבלתדרך

חיבר',השבשנותאיטליהומחכמיספרדממגורשיששון

."מבשרקול"גם

.זאניטיזאניטודפוס.ראשונהמהדורה.ח"שס,ונציה

בשוםכהעדידועההיתהשלאתגליתשלפנינובעותק

לוחשלמקופלדףהספרבסוף!ביבליוגרפימאגר

ידועלאהדף–."ששוןקול"ביאורעםהספירות

.אחרממקום

בכריכתכרוך.מאודטובמצב.מ"ס13.מקופלדף+לב

בעלותחתימתהספרבשער.ומהודרתחדשהעור

."ו"יצרבאאברהם"

1250$פתיחה 

15

10. Discovery! Apiryon Shlomo – Venice, 1608 –

with [1] Folded Leaf of a Totally Unknown Table

Apiryon Shlomo, "Kol Sasson". Kabbalistic novellae by

the Kabbalist Rabbi Avraham Sasson, of the exiles of

Spain and one of the sages of Italy during the early 17th

century. Authored the book "Kol Mevaser".

Venice, 1608. First edition. Zanitto Zanetti Press.

The copy before us contains a discovery that does not

appear in any bibliographic collection! At the end of the

book, a folded leaf of the table of the Sefirot with the

"Kol Sasson" commentary.

32 + a folded leaf. 13cm. Very good condition. New,

elegant leather binding. On the title page, owner's

signature.

opening  1250$
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תומר-"הבאהעולםבןשהואלומובטח".12

ראשונהמהדורה–ט"שמ,ונציה–דבורה

משהרבינוהאלקיהמקובלמאת,דבורהתומרספר

,האדםלושיבורישרהבדרךפרקיםעשרה.קורדבירו

רביידיעלנדפס.דרכיווהתבוננותותכליתוהתבודדותו

.לשערמעברממנופתיחהדבריעם,בסולהמשה

.ראשונהמהדורה.דגארהזואןדפוס.ט"שמ,ונציה

.(468יסודספרי,סטפנסקי)

שלהסכמתוהובאה(א"שפ,פראג)השניהבמהדורה

המאירקדושאלקיםאיש"כהמחבראתשהגדירה"השל

כולו"כיכתבספרוועל"וחסידותובחכמתוכלוללעולם

מישכלואמר"יתברךמלכותועולוקיבולשמייםיראת

חודשבכלאושבועבכלאותוואומרהזהבספרשרגיל

.הבאהעולםבןשהואלומובטח

במסגרתחסרוןמעט.טובכללימצב.מ"ס13.5.דףיט

זעירפגם.הדףקציצתמחמתוהתחתונההעליונההשער

.מהודרתחדשהעורכריכת.אבדף

500$פתיחה 

12. "It is Promised to Him that He will be a Member

of the World to Come" – Tomer Devorah – Venice,

1589 – First Edition

Sefer Tomer Devorah by the kabbalist Rabbi Moshe

Cordovero. Printed by Rabbi Moshe Bassola. With forewords

by him on the reverse side of the title page.

Venice, 1589. Zuan Di Gara Press. First edition (Stefansky,

Sifrei Yesod 468).

The second edition (Prague, 1621) contains an approbation

by the Shelah who defined the author as a "holy Divine

man" and of his book said that anyone used to reading the

book, saying it every week or month, It is promised to him

that he will be a member of the world to Come.

19 leaves. 13.5cm. Good overall condition. A little loss in the

upper and lower frame of the title page due to the leaf

being trimmed. A tiny blemish to leaf 1. New, elegant

leather binding.

opening  500$

11. Ta'amei HaMitzvot (Recanati) – Basel, 1581 –

Including the leaves "Table of the Book Ta'amei

HaMitzvot"

Sefer Ta'amei haMitzvot, by Rabbi Menachem ben

Binyamin Recanati. Ambrosio Frobenius Press. At the

end of the book, 5 leaves of "Table of the Book Ta'amei

HaMitzvot" which do not appear in all copies.

43, [5] leaves. 20cm. Good overall condition. Stains. A

minor blemish to the upper corner of the first leaves.

New binding. On the title page, an owner's inscription.

opening  400$

–א"שמ,באזל–(ריקנאטי)המצותטעמי.11

"המצותטעמיספרלוח"הדפיםכולל

.ריקנאטיבנימיןבןמנחםרבינומאת,המצותטעמיספר

5הספרבסוף.פרוביניאואמברוסיאודפוס.א"שמ,באזל

.העותקיםבכלשאינם"המצותטעמיספרלוח".דף

קלפגם.כתמים.טובכללימצב.מ"ס20.דף[5],מג

.חדשהכריכה.הראשוניםהדפיםשלהעליונהבפינה

ר"בא"אלחלקיהגיע"בעלותרישוםהשערבראש

י"עו"יצש"אר"כמוהראחיועםבחלקו...מסיאלשמואל

."יחיאלבנוהצעיר

400$פתיחה 



13. Rare Shetar Tena'im (Marriage Agreement) –

Signed by the Rebbe Rabbi Aharon Roth "From the

Side of the Groom"

Shetar Tena'im "between the two parties the Rebbe Rabbi

Aharon from the side of the groom … Zvi ben Chizkiyahu

Feibel Hacohen and Rabbi Ephraim Fischel ben Rabbi Shlomo

Aharon Konig from the side of the bride…". The agreement

was signe din Jerusalem, Elul 1946. With the handwritten

signature of the Rebbe Rabbi Aharon Roth who signed

"Aharon Ben Shmuel Ya'akov" – the signature is approx. six

months before he passed away.

[1] printed leaf, filled in by hand and with signatures.

27x41cm. Fair condition. Tears at the margins. Blemishes and

crude fold marks.

The Rebbe Rabbi Aharon Roth (1895-1947) a divine holy man

and Tzaddik, an ascetic. Founded the "Shomer Emunim"

society. In Satmar, he founded the "Yirei Hashem" society, in

order to worship God, study Torah and pray enthusiastically

and out loud – such was his custom his entire life. Authored

the important and well-known books "Shomer Emunim",

"Shulchan Hatahor", "Tahrat HaKodesh", "Mevakesh

Emunah", "Noam Halevavot" and more.

opening  600$

ר"האדמובחתימת–נדירתנאיםשטר.13

מצדהעומד"א"זיעראטהאהרןרביהקדוש

"הבחור

ה"הצדדיתריהניביןוהותנושנדברו",תנאיםשטר

הבחורמצדהעומדא"שליטא"מהרר"אדמוק"כ

פישלאפרים'רוביןהכהןפייבל'חזקיבןצבי...החתן

"...הכלהמצדהעומדקעניגאהרןשלמה'רבן

ידוחתימתעם.ו"תש,אלול,בירושליםנעשוהתנאים

אהרן"החותםראטהאהרןרביהקדושר"האדמושל

לפנישנהכחציהיאהחתימה–"ה"עיעקבשמואלבן

.פטירתו

27\41.וחתימותידבכתבמילויעם.מודפסדף[1]

קיפולוסימניפגמים.שוליםקרעי.בינונימצב.מ"ס

.גסים

קדוש(ז"תש-ה"תרנ)ראטהאהרןרביר"האדמו

.הזההעולםמעניניופרושסגפן,נשגבוצדיקעליון

אתהקיםבסאטמר."אמוניםשומר"חבורתאתייסד

תלמוד'הבעבודתלעסוקבמטרה,"'היראי"חבורת

היתהכזו–רםובקולבהתלהבותותפילהתורה

החשוביםהספריםאתחיבר.חייוכלבמשךמידתו

טהרת."הטהורשולחן"."אמוניםשומר"והידועים

.ועוד"הלבבותנועם."אמונהמבקש."הקודש

600$פתיחה 
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ידחתימת–ביותרנדירהנישואיןתעודת.14

מסדרמסאטמריואלרביר"האדמושלקדשו

הקידושין

פרושיםהחרדיתהעדהשל,"הנשואיןאשור"תעודה

עם.בירושליםהאשכנזיםלקהלתהעירועדוחסידים

טייטלבויםיואלרביר"האדמושלקדשוידחתימת

לנישואיניתנההתעודה.הקידושיןמסדר–מסאטמר

גיטיל"הכלהעם"פרידמאןשרגאיחזקאל"החתן

.ו"תשאלול'א,"חרושטטעל

כאלותעודות]![ששעלחתםר"האדמוכיידוע

ר"האדמוהתגוררבההקצרהבתקופהבלבד

.בירושלים

-ז"תרמ)מסאטמרטייטלבויםיואלרבר"האדמו

קדושת"הטייטלבויםטוביוםרבישלבנו(ט"תשל

מנעוריונודע."חייםעצי"הבעלשלואחיו"טוביום

קודשתו,גאונות,בחריפותו,דורומגדוליכאחד

ר"כהאדמוכ"ואח,קראליברבנותכיהן.וטהרתו

עלה.מהשואהנסבדרךניצל.מסאטמרהראשון

נשיא.הבריתלארצותהיגרמכןולאחרארצה

היהדותלשיקוםרבותופעלותפילהתורהמוסדות

"יואלדברי"הספריםמחבר.אירופהחורבןלאחר

.ועוד"משהויואל""יואלאמר"

.תיוקנקבי.טובמצב.מ"ס21\24.דף[1]

2000$פתיחה 

14. Extremely Rare Marriage Certificate – Handwritten

Signature of the Rebbe Rabbi Yoel of Satmar, the Mesader

Kiddushin

"Marriage certificate" of the HaEdah HaCharedit Prushim Chassidi,

Va'ad Hair of the Ashkenazic community of Jerusalem. With the

handwritten signature of the Rebbe Rabbi Yoel Teitelbaum of

Satmar – Mesader Kiddushin. The certificate was given to the

marriage of the groom "Yechezkel Sheraga friedman" with the

bride "Gittil Chrushteitl". The first of Elul 1946.

It is known that the Rebbe signed only six [!] of these certificates

duringthe short time he lived in Jerusalem.

The Rebbe Rabbi Yoel Teitelbaum of Satmar (1887-1979) the son of

Rabbi Yom Tov Teitelbaum, the "Kedushat Yom Tov" and the

brother of the author of "Atzei Chaim". Since his youth he was

known as one of the leading rabbis of the generation, in his

sharpness, genius, holiness and pureness. Served as a rabbi in

Careli and later as the first Rebbe of Satmar. He miraculously

survived the Holocaust, immigrated to the Land of Israel and then

moved to the USA. The president of the Torah U'Tefilah

institutions. Acted to reestablish Judaism after the destruction of

Europe. Authored the books "Divrei Yoel", "Amar Yoel", "VaYoel

Moshe" and more.

[1] leaf. 21x24cm. Good condition. Filing holes.

opening  2000$
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הקידושיןמסדרירים"האדמוגדוליחתימות–נישואיןתעודותמקבץ.15

.חשובותמתקופותחתימותעם!נדיריםמסמכים.והקידושיןהחופהמסדרישהיורים"האדמוגדוליחתמובהם,נישואיןתעוודתמקבץ

:השניםסדרלפיכאןמוצגים.נוספותוחתימותידבכתבמילוי

טברסקינחוםרביהקדושר"האדמוחתימתעם.ד"תרפ,סיון.בירושליםהאשכנזיםמקהלותלכלץ"בדמאתנישואיןתעודת.1

.ד"הי

ליבאריהיעקברבימטריסקר"האדמושלוחתנומרחמסטריווקאזאברביר"האדמושלבנו,טברסקימשהנחוםרביר"האדמו

בעתאותושסבבהרבלקהלמדמעותחנוקבקולשנשאהדבריםעלמסופר.בשואהנספה.[קובל]קאוולאד"כאבכיהןטברסקי

עדמנחדורותעשרההיו,עמנוראהטרםשכמותהנוראהשחיטהרואיםאנועינינולנגד!יקריםיהודים":טריסקבגיטולהורגהוצאתם

היהודיםדורותמכלאומלליםהננואנודורנואבל,הוריונשמתלעילוימתפללהיהוהבן,וזכרשרידאחריוהשאירדורכל,אברהם

.קדישאחרינויאמרלאאיש,קברותינועללהשתטחיבואלאאיש.ועוללינוילדינונשותינו,כולנואתרוצחיםהםהרי,לנושקדמו

לבדעלינוורק,כלליוצרשירהואומרותמצפצפותהצפורים,כעתמלבלביםהאילנות,יפהכההואה"הקבשלעולמו!יקריםיהודים

ביקשהעולםמןלהסתלקהדיןגזרעליונחתםכאשרהשלוםעליורבנומשה,חייםוצמאתאבעםהואעמנו.שחתלבורלרדתנגזר

למיוראההביטה,קדשךממעוןהשקיפה!השםאנא.הפורחכעוףאועשביםהאוכלתהשדהחיתכמואותושיניחהעולמיםמריבון

והטהוריםהזכיםהמלאכים,והיונקיםהעוללים,אלהכרוביםאולם,חטאנוהמבוגריםאנואמת.זעמךאתשפכתמיעל,כהעוללת

עלעולהכקרבןעוליםאנו!יקריםיהודים.באדמהלהירקבעליהםנגזרשכבר,חרונךאתעליהםששפכתופשעםחטאםמה,האלה

אלואתה,יעבורעבורהנוראהרגע.שמחבלבהמוותלקראתנלךאחדכאיש,האחרוניםברגעינוכולנוונתאחדהבה.השםקידוש

נהרגוונכדיוצאצאיוכל.(114-115'עמ,אקדשבקרובי),"כנפיךבסתרלנשמותינונכונהמנוחההמצאבמרומיםהשוכןרחמיםמלא

אשת,הגרמרגליתהרבניתאחותוהיתהממשפחתוהיחידיהשריד.טברסקייוחנןרביובנואברהםרביבנו.ד"הי,בשואההםאף

."חייםאמרי"בעלמוויזניץר"האדמו

.הופמןיוסףמשהרביהקידושיןמסדרחתימתעם.ה"תרפ,חשון,בירושליםהאשכנזיםלמקהלותץ"בדמאת,נישואיןתעודת.2

כתב"השלהחשוביםמתלמידיו,מפאפאהופמןמיכאלרבילאביובסערדאהעלנולד(ח"תרפ-ג"תר)מפאפאהופמןיוסףמשהרבי

חיבר.בירושליםוהשתקעישראללארץעלהו"תרסבשנת,בפאפאכדייןכיהןב"תרממשנת.אסאדיהודהרביידיעלהוסמך."סופר

.(ז"תקכ-ו"תקכותלמידיוס"החת).התורהעלוחידושיםברכותמסכתעלחייםמיםבארמי

רביר"האדמושלחותמתועם.א"תשיר"אד,בירושליםהאשכנזיםלקהלותוחסידיםפרושיםהחרדיתהעדהשלנישואיןתעודת.3

.מגור"ישראלבית"בעלאלטרישראל

אמרי"הר"האדמואביופטירתלאחרח"תשמשנתמגורהחמישיר"כאדמוכיהן,(ז"תשל-ה"תרנ)מגוראלתרישראלרביר"האדמו

.השואהלאחרגורחסידותמקים.מגור"אמת

יוחנןרביר"האדמובחתימת.א"תשי,אלול.בירושליםהאשכנזיםלקהלתוחסידיםפרושיםהחרדיתהעדהמאת,נישואיןתעודת.4

.חותמתועם,מערלויסופר

סבונספושבה,השואהאתשרד,מילדותווקדושטהור"סופרחתם"הונכדנין,(ו"תשע-ב"תרפ)מערלוייוחנןרביהקדושר"האדמו

אתמחדשיסדשם,ערלוילעירוחזרמכןלאחר.בבודפשטהמחנותשרידילבחוריםישיבההעמידביותרמופלאבאופן.ד"הי,ואביו

מרביץהיהחייוכל.בירושליםקטמוןבשכונתערלוי"שמעוןאוהל"ישיבתידיעלהחסידותאתוהקיםלארץעלהכ"אח.בעירהישיבה

.כמוהומאיןישראלאוהבהיה.ישראלאגודתשלהתורהגדולימועצתזקןהיה.תלמידיםאלפיוהעמידבישיבהשיעורים

.טובכללימצב.תיוקנקבי.קליםקיפולסימני.שוניםגדלים.מסמכים4כ"סה

500$פתיחה 
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15 . Collection of Marriage Certificates – Signatures of leading Rebbes Mesadrei Kiddushin

Collection of marriage certificates, signed by leading Rebees who were Mesadrei Kiddushin. Rare documents! With

signatures from important times. Filled in by hand and with additional signatures. Presented here chronologically:

1. Marriage certificate by the Badatz of the Ashkenazic communities of Jerusalem. Sivan, 1924. With the signature of the

Rebbe Rabbi Nachum Twersky.

The Rebbe Rabbi Nachum Moshe Twersky, the son of the Rebbe Rabbi Ze'ev of Rachmastrivka and the son-in-law of the

Rebbe of Trisk Rabbi Ya'akov Aryeh Leib Twersky. Served as Av Beit Din of Kowel. Perished in the Holocaust. It is related

that he delivered a speech in a muffled voice to the large audience that surrounded him before they were executed in

the Trisk Ghetto: "Dear Jews! Before our eyes we see a terrible slaughter which our people have never seen before.

There were ten generations between Noah and Abraham; every generation left behind it a remnant and memory and the

son would pray for the soul of his parents. But our generation is more miserable than all the generations that preceded it,

since they are murdering us all, our wives, children and babies. No one will come to our graves, no one will say Kaddish

after us. Dear Jews! God's world is so beautiful, the trees are blooming, the birds are singing to the Creator of all, and

only we have been sentenced to be thrown into an early grave. Our nation is a life-loving nation. Moses when he was

sentenced to pass away asked God to let him live like an animal that eats grass or a flying bird. Please God! Look down

from your holy habitation, look and see who you have harmed, who have you poured your wrath on. True, we the adults

have sinned; however these cherubs, these newborn, these pure angels, what have they done that you have poured your

wrath on them, that you have sentenced them already to rot in the ground. Dear Jews! We are going as a Burnt Offering

on Kiddush Hashem. Let us all unite in our last moments. As one man we shall go to our deaths with a happy heart. The

terrible moment will pass, and you God full of mercy dwelling in Heaven, find rest for our souls under the shadow of your

wings" (Bikrovai Akadesh, pp. 114-115). All his descendants and grandchildren perished in the Holocaust, including his

son Rabbi Avraham and his grandson Rabbi Yochanan Twersky. The only member of his family who survived was his siter,

the Rebbetzen Margalit Hager, the wife of the Rebbe of Vizhnitz author of 'Imrei Chaim'.

2. Marriage certificate by the Badatz of the Ashkenazic communities of Jerusalem. Cheshvan, 1924. With the signature of

the Mesader Kiddushin Rabbi Moshe Yosef Hoffman.

Rabbi Moshe Yosef Hoffman of Papa (1843-1928) was born in Serdahell to his father Rabbi Michael Hoffman of Papa, one

of the leading disciples of the "Ketav Sofer". He received his rabbinical ordination from Rabbi Yehuda Assad. Since 1882,

served as a Dayan in Papa and in 1906 immigrated to the Land of Israel and settled in Jerusalem. Authored the book "Mei

Be'er Mayim Chaim" on the Berachot tractate and Torah novellae.

3. Marriage certificate of HaEdah HaCharedit Prushim and Hassidim of the Ashkenazic communities of Jerusalem, Adar

1951. With the stamp of the Rebbe Rabbi Yisrael Alter author of "Beit Yisrael" of Gur.

The Rebbe Rabbi Yisrael Alter of Gur (1895-1977), served as the fifth Rebbe of Gur since 1948, after the death of his

father the "Imrei Emet" of Gur. The founder of the Gur Hassidism after the Holocaust.

4. Marriage certificate of HaEdah HaCharedit Prushim and Hassidim of the Ashkenazic communities of Jerusalem, Elul

1951. Signed by the Rebbe Rabbi Yochanan Sofer of Erlau, with his stamp.

The Rebbe Rabbi Yochanan Sofer of Erlau (1922-2016), the great-grandson of the "Chatam Sofer". A Holy and pure man

since childhood. Survived the Holocaust, where his father and grandfather perished. Miraculously, he established a

Yeshiva for boys, camp-survivors, in Budapest. Later he returned to Erlau, where he reestablished the yeshiva of the

town. Then he immigrated to Israel and established the Hassidism near the "Ohel Shimon" Yeshiva Erlau in the Katamon

neighborhood of Jerusalem. His entire life was dedicated to teaching Torah to thousands of students. He wa sth eledest

member of Moetezt Gedolei HaTorah of Agudat Yisrael. Was a remarkeable lover of Israel.

A total of 4 documents. Sizes vary. Minor fold marks. Filing holes. Good overall condition.

opening  500$
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"יהושעפניאור"בעלמגאלנטאבוקסבויםיהושערביהקדושהגאוןמאת–וסמיכההמלצהמכתב.16

,גאלאנטא.והגלילגאלאנטאד"אבבוקסבויםיהושערביהקדושהגאוןשלוחותמתו,חתימתו,ידובכתבוהמלצהסמיכהמכתב

.ץ"תרח

לעלותהיוצא,זהתלמידועלמופלגיםשבחדבריבמכתב,נייטראק"קמילדירוזנצוויגיעקבמנחםרבילתלמידוניתןהמכתב

בתשוקהמדרשינוביתדלתיעלשוקדזמניםזמןזהאשר...שמיםויראתבתורההמופלג'הבהיקרתלמידיעבור".לירושלים

...התהלךהשםביראתמתוקניםדרכיווכל.ומפרשיםס"שבדברי...לעומקוירד,כימיםלילותמשיםרבהובהתמדהנפלאה

בתורהמעלהמעלהלעלותבידויעלהלמען,ולכבדולתמכולספחוהואוראויהגוןמאודכיבידושתיםשורותלתתאמרתי

"...חמדהנפשוכאשרועבודה

שלמובהקתלמיד.בהונגריההישיבותראשימגדולי.(ד"תש-ח"תרל)מגאלאנטאהרב-בוקסבויםיהושערביהקדושהגאון

לישישתלמידייכלמביןהמובחרהואאולי":עליושאמראונסדורףשלרבהרוזנברגשמואלורבי,מפאפאהופמןיוסףמשהרבי

קירבואשר-משינוואשרגאיחזקאלרביר"האדמואלהתקרבבחרותובשנות."ישראלמגדוליאחדשיהיהבוומובטחני,בעולם

המדרגותעלרבהבהתפעלותשדברודורורי"לאדמונוסעהיהכ"אחבשניםגם.וחסידותתורהדרכילוומסרמיוחדבאופן

רביר"האדמו."ונעלהגבוהכהוהואעצמובכוחותהתעלה"עליואמרמבעלזדוביששכררביר"האדמו.בהםשזכההגדולות

נראההיה"הואוכיבמרינבדרבותפעמיםעמונפגשכיסיפרמטשיביןהרב."טהורצדיק"הואכיעליואמרמויזניץישראל

בלוךחייםמאיררבישלבתועםב"תרסבשנתנישואיולאחר.(חמדתיבצלוספרבשם,יהושענחלהקדמת)"אלוקיםכמלאך

בהוהקים,ע"תרבשנתמגנדורףברבנותלכהןעלה"שמואלבאר"הרבושבשליחותעד,והעבודההתורהעלשםישב,מאוהעל

ברבנותלכהןלעבורנאלץוהוא,בצילושחסוהתלמידיםמאותאתמהכילצרהמקוםהיהקצרהתקופהתוךאך.חשובהישיבה

.ועבודתוהשםאהבתשלקודשאשהבעירבהם,השםויראיחכמיםתלמידי,תלמידיםאלפיהעמיד.(ב"תרפבשנת)גאלאנטא

פניאור"הספריםאתוהדפיסו,לזכרומדרשותבתיהקימו,"התלמידיםהתאחדות"אתתלמידיושרידיהקימוהשואהלאחר

שאינווכנראה,שםמופיעאינושלפנינוהמכתבאך,ממכתביועשרותנדפסול"הנבספרים.תורתומדברי"יהושענחל"ו"יהושע

.ידוע

.מיליםבכמהטשטושעםהדףבמרכזקלכתם.קליםקיפולסימני.טובמצב.מ"ס16\23.רשמיבלנק.דף[1]

1000$פתיחה 

16. Letter of Recommendation and Semicha – by Rabbi Yehoshua Bucksbaum of Galanta Author of "Or

Pnei Yehoshua"

Letter of Semicha (rabbinical ordination) and recommendation handwritten, signed and with the stamp of Rabbi

Yehoshua Bucksbaum Av Beit Din of Galanta and the Galilee. Galanta, 1938.

The letter was given to his disciple Rabbi Menachem Ya'akov Rosenzweig of Nitra. The letter greatly praises the

disciple, who is on his way to Jerusalem, "since he is decent and worthy of being supported and respected so that he

will be able to rise in the Torah as he wishes…"

Rabbi Yehoshua Bucksbaum – the Rabbi of Galanta (1878-1944), was one of the leading heads of yeshiva in Hungary.

A leading disciple of Rabbi Moshe Yosef Hoffman of Papa and Rabbi Shmuel Rosenberg, the rabbi of Unsdorf who said

of him: "Possibly he is the best of all my disicples and I am sure he will be one of Gedolei Israel". In his youth he

became close to the Rebbe Rabbi Yechezkel Sherga of Shinva – who taught him Torah and Hassidism. In following

years as well, he used to travel to contemporary Rebbes who greatly praised him. The Rebbe Rabbi Yissachar Dov of

Belz said of him that "he became elevated on his own and he is so high and exalted". The Rebbe Rabbi Yisrael of

Vuazhnitz said of him that he is a "pure Tzaddik". The Rebbe of Tshibin recalled that he met him several times in

Marienbad and that he "looked like a Divine angel" (introduction of "Nachal Yehoshua" in the book "BeTzilo

Chamadeti"). After his marriage in 1902 to the daughter of Rabbi Meir Chaim Bloch of Ohel, he moved there to study

Torah until he was sent in 1910 by his rabbi, the "Be'er Shmuel", to serve as a rabbi on Gandorf, where he established

an important yeshiva. Soon the yeshiva was too small for its hundreds of students and he was forced to moved to

Galanta (in 1922). He had thousands of God-fearing disciples. After the Holocaust, his remaining disciples established

the "Union of Students", established Batei Midrash in his memory and published his books "Or Pnei Yehoshua" and

"Nachal Yehoshua". These books contain dozens of his letters; however, the one before us does not appear in them

and it is apparently unknown.

[1] leaf, official stationery. 16x23cm. Good condition. Minor fold marks. A minor stain in the center of the leaf blurring

a few words.

opening  1000$
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Rabbi Akiva Sofer (1878-1960) author of "Da'at

Sofer", one of the leaders of the Jews of Hungary.

Head of Yeshiva and the last rabbi of Pressburg, a

position which he held since he was 29, replacing his

father Rabbi Shmicha Bonem Sofer, the "Shevet

Sofer", for approx. thirty six years. With this position,

he followed in the footsteps of his father, his

grandfather the "Ketav Sofer" and his great-

grandfather the "Chatam Sofer". He immigrated to

the Land of Israel, having survived the Holocaust, and

reestacblished the Pressburg Yeshiva in Jerusalem.

He was a member of Moetzet Gedolei HaTorah.

[1] leaf. Large, impressive, colorful certificate.

31x42cm. Good condition. Tears at the right margins,

with no damage to text. Minor fold mark.

opening  500$

הנכבדשהנדיבהתעודהועדההזההכתבעד",נאמרבתעודה

סופרעקיבאר"מוהת"קכשק"בנשהמפורסםהגדולהגאוןהרב

החברהי"ענרשםא"יעפרשבורג'תבעירד"גאבא"שליט

,ישורוןעדתבקהלחברבתור,מ"בפפא"ירושלםשלום"הנכבדה

אתמזכהזותעודה...ירושליםק"בעהי'דלדברהחרדיםעדת

נצחלזכרוןנרשםושמועדתנוהחברשלהזכיותבכלל"הנהחבר

"...51\50מספרתחתהחבריםבספר'דבהיכל

ממנהיגי,"סופרדעת"בעל(ך"תש-ח"תרל)סופרעקיבארבי

עליה,פרשבורגשלהאחרוןורבההישיבהראש.הונגריהיהדות

,"סופרשבט"הסופרבונםשמחהרביאביותחת29בגילהתמנה

בדרכוהמשיךזהתפקידאת.שנהוששכשלושיםבמשךכיהןשם

עלה."סופרחתם"הבעלסבוואבי"סופרכתב"הסבו,אביושל

העולםמלחמתלאחרעלייתועם.מהשואהוניצלישראללארץ

מועצתחבר.בירושליםפרשבורגישיבתאתמחדשהקיםהשניה

.התורהגדולי

מצב.מ"ס31\42.ומרשימהצבעונית,גדולהתעודה.דף[1]

.קלקיפולסימן.טקסטפגםללאהימנייםבשוליםקרעים.טוב

500$פתיחה 

עקיבארבילגאוןשניתנה–מרשימהחברתעודת.17

ץ"תרח,ירושלים–"סופרדעת"הפרשבורגד"גאבסופר

האשכנזיםלקהלתהעירועדהחרדיתהעדהמאת,חברתעודת

ח"תפרישנת,ר"אדג"כ.העירועדהנהלתחתימתעם.בירושלים

.[1938ץ"תרח]

17. Impressive Membership Certificate – Given

to Rabbi Akiva Sofer Gaon Av Beit Din of

Pressburg, the "Da'at Sofer" – Jerusalem, 1938

Membership certificate by HaEdah HaCharedit of the

Ashkenazic community of Jerusalem. With the

signature of the management of the city council. The

23rd of Adar, [1938].
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א"זיעמזוועהילמשהגדליהרבי"הישועותפועל"הקדושר"האדמושלהגמרא.18

.1863ג"תרכ,ווארשא.ברכותמסכת

שאחריבעמוד."מזוועהילל"זצוקשלמהר"אדמוצ"בהרהגולדמןמשהגדליההרב":בעלותחותמותשני,השערשלפניבעמוד

שלמה":משהגדליהרביר"האדמושלחתנופרישטיקשלמהרביהחלבןהנסתרהצדיקשלקדשוידבכתבבעלותרישוםהשער

."גולדמןג"הראצלגרפרישטיק

ר"האדמו.ליבובכלישראלאוהב,פטירתוולאחרבחייוישועותפועל,וקדושגאון(י"תשז"תרמ)גולדמןמשהגדליהרביר"האדמו

צעירבגילעוד,בתורהשקידתומלבד.מקובריןשלמהדודרביחתן,מזוועהילשלמהרביר"האדמושלבנו.זוועהילבשושלתהחמישי

גדוליידיעללהוראההוסמךב"כבגיל.פיועלנחתכיםהצבורמעניינירביםהיוכברשניםח"יבןובהיותובהנהגהכשרוןבעלהתגלה

לפארזוועהילהפכהכהונתושנותבעשריםברבנותשכיהןזוועהילמשושלתהראשוןהיה.מבריסקיק'סולובייצחייםרביובראשםהדור

לאחר.בסיבירפרךעבודתשנותלשבעונשפטנרדף,לשלטוןהסובייטיםבעלות.הטוביםובהליכותיהבסדריהשהתפרסמהקהילהשל

,מרוסיהנמלטז"תרצבשנתששוחררלאחר."מלמעלהעליומכריזיןכןאםאלאמלמטהאצבעונוקףאדםאין"כישופטיובפנישהטיח

,ישועותכפועלונודער"כאדמולכהןהחל,מזוועהילקה'שלומרביק"הרהאביופטירתלאחר.בירושליםוהתיישבישראללארץעלה

.לבובכלבדאגותיהםובהשתתפותולחסידיוגדולהבאהבתוהתפרסם.וברכהלעצהלפתחומשחריםהיואלפים

בשניםהפךקברו.(באדר'שייח)רםבגבעתהעלמיןבביתנקבר

.להתגלגלהחלההקדושהקברעלהשמועה.תלפיותלתלהאחרונות

קברועלהתפילהאודותגדולותוישועותמופתסיפורימאותידועיםכיום

,ירושליםמיקיריאחד.שנהכשלושיםלפני:מעשההיהוכך.הצדיקשל

לווהבהירו,ממצבונואשוהרופאים.אנושותחלה,ל"זצבלנקפנחסרבי

ובוחלוםחלםהואהלילותבאחד.אותושירפאמהאיןהטבעשבדרך

עללהתפללבאאינךזהמדוע":מזוועהילמשהגדליהרביאליונגלה

חסידשבתורכמובן!"והיוושעאלייבוא".בחלוםאותושאל?"קברי

כסףסכוםתרםואףקברועלשיתפללושליחיםפנחסרבישלח,אדוק

היוכמהשידעמשום,תורהלומדישמחזיקיםהחסידותלמוסדות

מאז.אמיתילפלאהיההחלמתוודברנרפאפנחסרבי.לרבוחשובים

הקבראתלפקודהיאהמדוברתהסגולה.ישועותכפועלהקברנודע

בהתחברותענייןויש,שני-חמישי-שניבימי,רצופותפעמיםשלושבמשך

ועלאביושייסדהמוסדותקיוםמלבד,מאומהבחייוביקששלא,לצדיק

לראותניתןהדבריםאת.ועושראושרשלגדושהבמידהברכתונתןכך

.הצדיקכתבאותובמכתבגם

ר"האדמושלחתנו,(ו"תשע-ה"תרע)פרישטיקשלמהרביהנסתרהצדיק

רב"בכינוימעלהשלבירושליםנודע.א"זיעמזוועהילמשהגדליהרבי

היהובשנינותו',חלבן'כעבדלפרנסתושכן,"מילכגערדערשלוימאלע

בצניעותהתהלךימיוכל.המיוחדותבאמרותיוסובביוכלאתמשמח

אתלאישמגלהאינו,קשתכמטחוויהכבודמןוברחובענווהמופלגת

,לנכדתוכחתןאותובחרשאף-מזוועהילע'שלומקרביזקנו.גדלותו

עליוהתבטא-הליטאילחוגוהשתייכותו,כפליטארצהעלותולמרות

.ופרישותוחסידותובשלנשגביםדברים

קרעים.בטקסטפגיעהללאועובשרטיבותכתמי.מ"ס23.דףפח;סד

הכריכה.זהבהטבעותעםמהודרתמקוריתעורכריכת.בשוליים

.ובשדרהבפינותמשוקמת

500$פתיחה 
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He was buried in the cemetery of Givat Ram (Sheikh Bader). In recent years his grave became a site of pilgrimage,

since the rumor about the grave began to spread. Rumor had it that approximately thirty years ago, one of the

dignitaries of Jerusalem, Rabbi Pinchas Blank, was gravely ill. The doctors lost hope and made it clear that there was

nothing more to do for him. One night, he dreamt a dream in which Rabbi Gedalya Moshe of Zvhil appeared to him

asking him why he didn't come to pray on his grave. Rabbi Gedalya told Rabbi Blank: "Come to me to be saved!" Of

course, as a fervent Hassid, Rabbi Pinchas sent envoys to pray on the grave and even contributed a sum of money to

the institutions of the Chassidut, since he knew how these were important to his rabbi. Rabbi Pinchas was cured and

his recovery was considered a true miracle. Ever since, the grave became known as a miracle-worker and today, there

are hundreds of miraculous stories about salvation after praying beside his grave. The Segulah in question is to visit

the grave three successive times, on Monday-Thursday-Monday and connect to the Tzaddik, who asked for nothing in

his lifetime except for maintaining the institutions established by his father. All this is also indicated by a letter

written by the Tzaddik.

The hidden Tzaddik Rabbi Shlomo Prishtik (1915-2016), the son-in-law of the Rebbe Rabbi Gedalya Moshe of Zvhil.

Was known in Jerusalem as "Rabbi Shloimeleh the Milkman", since he worked as a milkman to earn a living and used

to cheer up the people around him with his wit and special saying. He was a modest and humble man, revealing his

greatness. His grandfather Rabbi Shlomke of Zvhil – who even chose him as a husband for his granddaughter despite

his immigrating to Israel as a refugee and belonging to Lithuanian circles – greatly praised him due to his Hassidism

and ascetisim.

64; 88 leaves. 23cm. Dampness and mold stains, not affecting the text. Tears at the margins. Original, impressive

leather binding with gilt impressions. The binding was restored in the corners and spine.

opening  500$

18. The Gemara of the Rebbe, the "Miracle-Worker"

Rabbi Gedlaya Moshe of Zvhil

Berachot tractate. Warsaw, 1863.

On the page preceding the title page, two owner's stamps: "The

Rabbi Gedalya Moshe Goldman the son of the Rebbe Shlomo of

Zvil" (Hebrew). On the page after the title page, an owner's

inscription handwritten by the hidden Tzaddik the milkman

Rabbi Shlomo Prishtik, the son-in-law of the Rebbe Rabbi

Gedalya Moshe: "Shlomo Prishtik lives with the genius Rabbi

Goldman" (Hebrew).

The Rebbe Rabbi Gedalya Moshe Goldman (1887-1950) a genius

and holy man, a miracle-worker in his lifetime and after his

death, who loved Israel wholeheartedly. The fifth Rebbe of

Zvhil. The son of the Rebbe Rabbi Shlomo of Zvhil and the son-

in-law of Rabbi David Shlomo of Kobryn. In addition to his

diligence in Torah study, he had the qualities of a leader since

his youth and when he was only 18 years old, many public

matters were given to his decision. At the age of 22, he was

ordained a Moreh Hora'ah by the outstanding rabbis of the

generation headed by Rabbi Chaim Soloveitchik of Brisk. He was

the first of the Zvhil dynasty who served as a rabbi. In the

twenty years he served as its rabbi, Zvhil became a glorified

community which was known for its order and good behavior.

When the rise of the Soviets, he was prosecuted and sentenced

to seven years of forced labor in Siberia, to which he

responded: "A man does not lift a finger in this world unless it is

declared in the world above". After being released in 1937, he

escaped from Russia, immigrated to the Land of Israel and

settled in Jerusalem. After the death of his father Rabbi

Shlomke of Zvhil, he started serving as a Rebbe and became

known as a miracle-worker, thousands coming to receive his

blessing. He was also known for his great love to his Hassidim

and his concern for them.
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,החסידותמגדולי,(ה"תר-ה"תקל)צבימגזעמשהאהרןרביק"הרה

"מלובליןהחוזה"שלתלמידו.בירושליםשהתיישבהראשוןר"והאדמו

עלהט"תקצבשנת.ובקבלהבפשטגאון.מסטרליסקאורירביוהשרף

כוללבראשעמדבהבירושליםהחסידיהישובאתוייסדישראללארץ

.החסידים

,משהאהרןרבילחתימתמתחת.קורונלנתןרביחתימותכמה,בספר

,"אחר'סבחליפי'הנזמהרבקניתי"קורונלהרבידבכתברישום

חכםתלמיד(ן"תר-ע"תק)-קורונלהרבידבכתבוהגהותרישומים

שלחייםעץתורהבתלמודלמדובהבאמשטרדםנולד.ומקובלמופלג

רביידידועםיחד,ישראללארץעלהץ"תקבשנת.הספרדיתהקהילה

בישיבתהנסתרבתורתעסק"הארץתבואות"בעלשוורץיהוסף

לפענחםוהתמסרקדמוניםידכתביברכישתעסק.אלביתהמקובלים

,נתןזכר:והם,משלווחידושיםהערותהוסיףאלובספרים,ולהדפיסם

סדר,קונטרסיםחמישה,נתןבית,זוטאאלפסי,א"להרשבחלהפסקי

.הגאוניםתשובת,גאוןעמרםרב

19. Sefer Tana Dvei Eliyahu – Signatures and Glosses by Rabbi Aharon Moshe MiGeza Zvi a Disciple of the

Seer of Lublin

Sefer Tana Dvei Eliyahu, Seder Eliyahu Raba and Seder Eliyahu Zuta, with the "Yeshu'ot Ya'akov" commentary by Rabbi

Ya'akov of Brody. [Sudilkov, 1826].

On the title page, three handwritten signatures of Rabbi "Aharon Moshe MiGeza Zvi". On the leaf preceding the title page

owner's inscriptions by him. On the following page, an inscription of 2 lines by him. Among the leaves of the book, several

glosses handwritten by him and his stamps.

Rabbi Aharon Moshe MiGeza Zvi (1775-1845), a leading Hassidic rabbi an the first Rebbe who settled in Jerusalem in

1839. A disciple of the Seer of Lublin.

In addition, the book contains signatures of Rabbi Nathan Coronel as well as inscriptions and glosses by him. Rabbi Coronel

(1810-1890) a sage and kabbalist. Born in Amsterdam and immigrated to the Land of Israel in 1830, where he studied

Kabbalah at the "Beit El" Yeshiva. He used to buy and print ancient manuscripts, adding his own comments and novellae

to them, among them: Aklfasi Zuta, Beit natan, Seder Rav Amram Gaon, Teshuvat HaGeonim.

88, 90-92, 37 leaves. 19cm. no binding. Good overall condition. Several wormholes. Paper reinforcements to the last

leaves.

opening  1000$

ק"הרהוהגהותחתימות–אליהודביתנאספר.19

"מלובליןהחוזה"תלמידצבימגזעמשהאהרןרבי

עם,זוטאאליהווסדררבאאליהוסדר,אליהודביתנאספר

,סדילקוב].מברודייעקברבימאת,יעקבישועותפירוש

.[ו"תקפ

משהאהרן"רביק"הרהשלקדשוידחתימות3הספרבשער

ה"להשייךהספרזה"רישוםהשערשלפניבדף."צבימגזע

נוסףרישום."קאמניץק"בקחונהמבראדמשהאהרן'ר

קדושתכבודולתהלהלשבחהמפרסםהקדושלהרבשייך"

'בעמ.דומיםנוספיםרישומים."ל"הנה"מותפארתושם

דפיבין.קדשוידבכתבשורות2רישום,לשערהמקביל

חותמותיוגםבספר.קדשוידבכתבהגהותכמההספר

."מבראדצבימגזעמשהאהרן"

.מ"ס19.דףלז,צב-צ,פח

.טובכללימצב.כריכהללא

ניירחיזוקי.עשפגעימעט

.אחרוניםבדפים

1000$פתיחה 
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20. Historical Discovery! The Book of Psalms with

a Special Documentation Handwritten by Rabbi

Ephraim Mordechai Shmerler the Grandson of

the Rabbi of Premishlan

Book of Psalms, with prayers and Ma'amadot.

Pshemishel, 1927.

The copy of Rabbi Ephraim Mordechai Shmerler the

grandson of the Rebbe Rabbi Chaim Avraham of

Mykolaiv, the son-in-law and replacer of the Rebbe

Rabbi Meir of Premishlan. On the title page, his

personal stamp in Hebrew and a foreign language.

At the end of the Book of Psalms, on p. 78, a list in

scribal script handwritten by Rabbi Ephraim Mordechai:

"The Psalms to be said beside the grave of my

grandfather Rabbi Meir of Premishlan, 9, 19, 24, 27, 29,

30, 33, 41, 44, 49, 67, 74, 75, 102, 104, 107".

This inscription is the only source of the seventeen

Psalms which were used to be said by the descendants

of Rabbi Meir beside his grave (See: Aspaklariah

Hame'irah, by Rabbi Mordechai Gerlitz, section B, p.

552).

Additional owner's signatures and inscriptions on the

title page and flyleaves by the grandsons of the Rabbi of

Premishlan.

40, 20 leaves. 21cm. Original binding with a leather

spine. Blemishes to the edges of the spine. Stains of use.

opening  500$

מיוחדתיעודעםתהליםספר!היסטוריתתגלית.20

נכדשמרלרמרדכיאפריםרביהצדיקידבכתב

מפרמישלןק"הרה

.ז"תרפ,פשעמישל.ומעמדותתפילותעם,תהליםספר

שלנכדושמרלרמרדכיאפריםרביהצדיקשלהעותק

שלמקומווממלאחתנו,ממיקולייבאברהםחייםרביר"האדמו

חותמתובשער.מפרימשלןמאיררביהקדושר"האדמו

.ולועזיתבעבריתהאישית

-בכתבם"סתבכתיבתרשימה,78'בעמ,התהליםספרבסוף

הנרשמיםתהליםמזמוריזה":מרדכיאפריםרבישלידו

מאיר'רהקדושהצדיקהרבזקיניאבישלציוןעלשאומרים

,ג"ל',ל,ט"כ,ז"כ,ד"כ,ט"י',ט,מפרימישלאןה"זללה

יושב,ז"ק,ד"ק,ב"ק,ה"ע,ד"ע,ז"ס,ט"מ,ד"מ,א"מ

."בסתר

שהיהכפי,תהיליםמזמוריז"יעלהיחידהמקורהואזהרישום

.ציונועללומרמפרימשלןמאיררביק"הרהנכדיבידימקובל

,בחלק,גרליץמרדכילרבי,המאירהאספקלריהבספרעיין)

.(תקנב'עמ

שלהפורזץובדפיהשערבדףנוספיםבעלותורישומיחתימות

-בית'שכ,שמערלערישראליעקב":מפרמישלןק"הרהנכדי

הנפטרנתןהתהליםזה"."ישראל-ארץ,ירושלים,ישראל

שייךהתהליםזה"."ו"הישמרלרלאלישמרלרצבימרדכי

ראששמרלרשמואלאליהורביהוא–"שמערליראלילהנער

שלומקורבמובהקתלמיד,בנתניהקלויזנבורג-צאנזישיבת

חיבר.מקלויזנבורגהלברשטאםיהודהיקותיאלרביר"האדמו

רביאביו.ס"השמסכתותעל'אליהודברי'הספריםסדרתאת

צאנזחסידימחשובי(י"תש-ב"תרמ)שמרלרישראליעקב

.בצפת

.מעורהכריכהשדרת.מקוריתכריכה.מ"ס21.דףכ,מ

.שימושכתמי.השדרהבקצותפגמים

500$פתיחה 
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נאהעותק–ב"תרנ,פרמישלא–רים"האדמוגדולי20שלוברכותהסכמות–נדירחסידיסדור.21

אורספרבתוכוהכוללהישראורסדורעם.ק"הרמ–קורדובירומשהרבימאתלמשהתפלהפירושעם,ספרדכמנהגתפלהסדר

.אחרותהוספותועם.מליסאלוברבויםיעקברבימאתהחייםדרךוספר.פאפירשם"המהרמאתצדיקים

.האמערשמיטעטקנאללער,זופניקדפוס.ב"תרנ,פרמישלא

רביר"האדמו:הסכמות.הזההקדושהסידוראתומשבחיםהמהלליםרים"האדמומגדוליותעודותהסכמות20נדפסוהספרבתחילת

רבי.מבלוזובשפיראאלימלךצבירבי.מקשנובהלברשטאםדודרבי.משינאוואהלברשטאםשרגאיחזקאלרבי.מבעלזארוקחיהושע

ספריןצביאליעזררבי.מאלעסקיצחקרבי.מדזיקובהורביץיהושערבי.ממונקאטששפיראשלמהרבי.מבוקבסקשפיראיהודהמאיר

שרגאמרדכיורביפרידמןישראלרביפרידמןמשהדודרבי.ניץ'מויזהגרברוךרבי.ניץ'מויזהלברשטאםשלמהרבי.מקומרנא

.ועוד,מסדיגוראפרידמןישראלרבי,מביאןפרידמןיצחקרבי.מטשורטקובפרידמן

.דףרפו,כד,[8].ושבתחולתפילות:אחלק

בעתן"תרבשנתשכתבהל"המוהקדמת":[2]בדף

יד-כתבישאסףמספרבה.הסידורהדפסתהתחלת

ספרדיותהעתקות",ק"לרמ"למשהתפלה"של

עובדיםשניםמשתייותרזהאשר","ואיטלקיות

שלהנוסחתוקןכןכמו."לאורלהוציאו...להעתיקם

,ותוקןבשלמותונדפס"החייםדרך","הישראור"

התפלהנוסחאותעל’ופיהלכותכמהבוונתוספו"

."המחברהגאוןשל[תניינאממהדורא]ת"ממהדו

,חצותתקון,(מיוחדשער)הישראור:דףכד

נדפסו.(התפילהשקודםעניניםועוד)הבקרהנהגת

"העבודהעמוד"ו"התורהעמוד"ג-אבדףכאן

אור"שלנוספיםחלקים."הישראור"מתוך(בחלקו)

עמוד".בסידורשוניםבמקומותמפוזרים"הישר

בסוףנדפס,חזןהירשצבי’רמאת,"חסדיםגמילות

תפלה"בהתחלת."החייםדרך"לפני,בחלק

ישראלרביהמקובלמאתהערה,א,אבדף,"למשה

.סרוק

צבי'ר,המגיה"התנצלות"נדפסהזהחלקבסוף

תפלה"שלידכתביגלפניושהיוהכותב,ל"בריז

נוסחכאשר.כותביהםואתטיבםאתומפרט"למשה

הביא"שלנומסידורים"שונההיד-שבכתביהתפילה

.הנוסחאותשתיאת

,[1];ח,תלב-[רפז].נוראיםימיםתפילות:בחלק

.דף[2],מח

עבודתוסדרוהתקיעותה"רתפלות’פיבתוכוכולל

תפילות."שלמיםזבחי"הנקראק"הרממאת,כ"יוה

ראשתפילות,הגדה,חודשוראששבתשלמוסף

וסדרהתקיעותסדר,(עמידות)כפורויוםהשנה

סליחות,היחוד,(קצרפירושעם)הושענות,העבודה

.פרשיות’לדיוצרות,ולתעניותושניוחמישילשני

.חסדיםגמילותעמוד,הישראור:דףח

החייםדרךספר:מיוחדשערעם,דף[2],מח,[1]

,התפלהלסדרהשייכיםדיניםאסיפתהוא,השלם

.מליסאלוברבויםיעקברבימאת

.מקוריתעורכריכת.מאודטובמצב.כרסעבכרך

.בלויההכריכהשדרת

500$פתיחה 
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21. Rare Hassidic Siddur – Approbations and Greetings of 20 of the Greatest Rebbes – Przemyśl, 1892 – Nice

Copy

Seder Tefilah according to the Sephard custom, with the Tefilah L'Moshe commentary by Rabbi Moshe Cordovero – the

Ramak. With Siddur Or HaYashar which includes the book Or Tzaddikim by the Maharam Poppers and the book Derech

HaChaim by Rabbi Ya'akov Loberbaum of Lisa. With other additions.

Przemyśl, 1892. Zupnik Press. Knohler et Hamersmidt.

Printed at the beginning of the book are 20 approbations by the greatest Rebbes praising the Siddur. Approbations: the

Rebbe Rabbi Yehoshua Rokeach of Belz; Rabbi Yechezkel Sheraga Halberstam of Shinova; Rabbi David Halberstam of

Kishinev; Rabbi Zvi Elimelech Shapira of Blozov; Rabbi Meir Yehuda Shapira of Bikovsk; Rabbi Shlomo Shapira of Munkatch;

rabbi Yehoshua Horowitz of Dzikov; Rabbi Yitzchak of Alesk; Rabbi Eliezer Zvi Safrin of Konrana; Rabbi Shlomo Halberstam

of Vizhnitz; Rabbi Baruch Hager of Vizhnitz; Rabbi David Moshe Friedman and Rabbi Mordechai Sheraga Friedman of

Tchoortkov; Rabbi Yitzchak Friedman of Bian; Rabbi Yisrael Friedman of Sadigura; and more.

Printed at the end of this section is an "apology"

by the proofreader, Rabbi Zvi Brizel, who writes

that he had before him three manuscripts of

"Tefilah L'Moshe" and details their nature and

writers. When the version of the prayer appearing

in the manuscripts differed from "our Siddurim",

he presented both versions.

Section B: Prayers for Yamim Nora'im. [287]-

432, 8; [1], 48, [2] leaves.

Includes commentary on the prayers of Rosh

Hashana and the Teki'ot and Seder Avodat Yom

HaKippurim, by the Ramak, which is titled "Zivchei

Shelamim".

The prayers of Musaf for Sabbath and Rosh

Chodesh, Haggadah, the prayers for Rosh

Hashana and Yom Kippur (Amidah), Seder Teki'ot

and Seder HaAvodah, Hoshanot (with a short

commentary), Yichud, Selichot for Monday and

Thursday and the fasts, Yotzrot for the four

Parashiyot.

8 leaves: Or HaYashar, Amud Gemilut Chassadim.

[1] 48, [2] leaves, with a special title page: the

complete book of Derech Chaim, which is a

collection of Dinim belonging to the order of

prayer, by Rabbi Ya'akov Loberbaum of Lisa.

A thick volume. Very good condition. Original

leather binding. The spine of the binding is worn.

opening  500$

Section A: Prayers for the days of the week and for Sabbath. [8], 24, 286 leaves.

On leaf [2]: "The publisher's introduction which was written in 1890 at the onset of the printing of the Siddur. In which he

recalls that he gathered manuscripts of "Tefilah L'Moshe" by the Ramak. "Sephardic and Italian copying", "which for more

than two years we have been working to copy them … and publish it". In addition, the version of "Or HaYashar" was

refined, "Drech Chaim" was printed in its entirety and refined "and to it were added several halachot and commentary on

the version of the prayer from the Mahadura Tanyana of the genius author".

Leaf 25: Or HaYashar (special title page), Tikkun Chatzot, Hanhagat HaBoker (and additional matters before the prayer).

Printed here on leaves 1-3 "Amud HaTorah" and "Amud haAvodah" (partly) from "Or HaYashar". Additional parts of "Or

HaYashar" appear in various other sections of the Siddur. "Amud Gemilut Chassadim", by Rabbi Zvi Hirsch Chazan was

printed at the end of section B, before "Derech HaChaim". At the beginning of "Tefilah L'Moshe", on leaf 1,1, a comment

by the kabbalist Rabbi Yisrael Saruk.
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בארץ–מגור"ישראלבית"ו"אמתאמרי"רים"האדמושלידועותולאנדירותתמונות-מקוריתמונותאלבום.22

ל"ובחו

הקדושיםרים"האדמושלהיסטוריותסצנות.ידועותואינםמעולםפורסמולאחלקם,ביותרנדירותתמונותעם,ישןתמונותאלבום

פירוטלהלן."ישראלבית"בעלאלתרישראלרביובנו,מגור"אמתאמרי"בעלאלתרמרדכיאברהםרביר"האדמו,גורלבית

:התמונות

.בארץ"אמתאמרי"ה

.ם"משבקיבליוויימיוסוףלקראת,יושבר"האדמונראה,י"בא.1

.ם"משבקיבליווייושב,הספודיקעם,קידושיןסידורלפני,בירושלים.2

.בירושליםחורבהברקע,ומתפלליושב,בירושלים.3

.ל"בחו"אמתאמרי"ה

ברחובותנוסע,נשיאותיברכביושב"אמתאמרי"הבעלמגורר"האדמונראהבו,מארינבאדהנופשמעיירתנדירהמקוריתתמונה.4

שכידועהשלישיתהגדולההכנסייהבימיתמונהוזוהייתכן,אחיואלתרנחמיה'רהנראהככליושבלצידו,מארינבאדהעיירה

Hansי"עופותחהצולמההתמונה,ר"האדמוהשתתףובהז"תרצבאלולח"לי-'יבין,במארינבאדהתקיימה Lampalzerהיהאשר

חריטתותעידזאתועל,ישראלאגודתשל,השלישיתהגדולההכנסייהבזמןובפרט,במארינבאדהתמונותרובאתשצילםהצלם

.משםהתמונותרובעלנמצאתאשר

בצדהקטןקרע].במארינבאדפעלאשרל"הנהצלםשלחריטתועם,שרדברכבהיושב"אמתאמרי"השלידועהלאתמונהלפנינו

.ניירעשוייםקטניםבתופסנים,פינותיהבארבעהאלבוםמדפילאחדמוצמדתהתמונה,[התמונהשלהימני

."אמתאמרי"האביושלהספודיקאתבידומחזיק"מנחםפני"הבנועםביחד.5

שלמאוחרהעתק).הרכבתתחנתרקעעלנראים,וחסידיומקורביועם"ישראלבית"הבנובליווי,מארינבאדהנופשבעיירת.6

.(תמונה

."ישראלבית"הובבנובחסידיםמלווהמארינבאדבעיירהתמונהתצלום.7

.ישראל-לארץבדרכו,בידוומקלוהאניהסיפוןעלעומד,[1940-ש"תבשנת],"אמתאמרי"הר"האדמותמונתשלתצלום.8

עלייתולאחרבירושליםמגוריומקוםמופיעבה,"אמתאמרי"הר"האדמושלהמנדטבתקופתמפלשתינההזהותתעודתתצלום.9

לצורךכינראה!באנגליתחתימתוצורתעם,26/6/40הנפקהתאריך,פניוקלסתרותיאורגובהו,כרביעיסוקו,בארץוהתיישבותו

.(8'מסקודמתתמונה)ישראללארץבדרכוהאנייהעלשהותובזמןשצולמהבתמונההשתמשוהתעודה

.(קטןפורמט-תמונהשלמאוחרהעתק)."ישראלבית"הבבנומלווהבמארינבאדשדהרקעעל.10

חתוכההגלויה).עגלוןי"עומונהגתלסוסרתומהבכרכרהיושבים,אלתרישראל'רבנובליוויר"האדמונראהועליהגלויה.11

.(תמונהשלמאוחרתצלום,בצידה

.(קיפולסימני),ירושליםקובץי"עמפותחת,בסידורמתפללר"האדמושלהידועההתמנה.12

.(ירושליםבסןצדוקצלםי"עמפותחת).ממוסגרתרקמהצילום,בסידורמתפללר"האדמו.13

.ל"הנהכיתובעם,מעיתוןהנראהככלתמונהשלצילום,ש"ואנחסידיועםמגורא"שליטר"אדמו.14

.בזקנותור"האדמושלמקוריתתמונה.15

בית"הבנונמצאלצידו,צעיריםחסידיםקבוצתמאחוריו,יעררקעעל,הפוךכשהואכובעועםר"האדמונראהבהמקוריתתמונה.16

."ישראל

ליד,ויערשדותרקעעל,חמדובחורי(ישראלאגודתמנהיגלימים)לויןמאיריצחקרביחתנובליוויר"האדמושלמקוריתתמונה.17

.לעגלהרתוםסוס

הגבאינראהבתמונה,יערעצירקעעל,מטריהעםאדםעומדלידו,שלומוואנשיבמקורביומלווהר"האדמושלמקוריתתמונה.18

.להסתירהכדיהנראהככלהמצלמהלעברמנופףשהוא

.(תמונהשלמאוחרתצלום).התמונהשלשמאלבצדנראה,במקורביומלווהר"האדמו.19

.חסידיםשלגדולקהלומסביבו,ועגלהסוסעלמורכבר"האדמו.20

.1925-ב"וואךאילוסטרירטעיידישע"בשבועוןפורסמהזותמונה.בזקנותומגורר"האדמופניתמונת.21

.ממקורביושניםיושביםומולולצדו,בכרכרהיושב,"אמתאמרי"ה.22

.מזוההלארבניתדמותעםבשיחר"האדמו.23

.שוניםוזמניםבמקומותר"האדמונראהבהםקטנותתמונותארבעהעוד,בנוסף•

.(בצעירותו"אמתאמרי"האולי)בצעירותוגורי"מאדמוראחדהנראהככלבהנוספתתמונה•
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.מגור"ישראלבית"הר"האדמושלתמונות

.ייועםגביעבידומחזיק,קידושיןמסדרר"האדמו.1

.רכבוליד.2

.הרכבעלמצביענראהק"המשב,חסידיםבליוויל"כנ.3

.מגורישראלהביתעלביוגרפיפירוטומאחוריה,כובעללא"ישראלבית"השלהידועההתמונה.4

.השואהפרוץלפניבפוליןביותרהגדולההחסידות-גורחסידות

,"אמתשפת"בעלליבאריהיהודהרביהגאוןשלבנו(ח"תש,ירושלים–ו"תרכ,גור)”אמתאמרי"המגוראלתרמרדכיאברהםרבי

עללקבלסירבבתחילה,גורחסידילאלפיר"כאדמוכיהןה"תרסמשנת.עצוםהיהידיעותיווהיקף,בתורהכגדולנתפרסםבצעירותועוד

ישראלאגודתהייתהובהשפעתו,”ישראלאגודת“ממארגני.ולרבםלמנהיגעליהםשיהיהממנוהרפולאחסידיואולם,המשרהאתשכמו

.עסקנים,מרצים,עיתונים:מקיפהאירגוניתפעילותיזם,גורחסידישלהייתהבפוליןישראלאגודתשלההנהגהעיקר.חזקהלתנועה

הפינהלאבןנחשבת(”הספינהעל“)ישראלמארץואיגרתובארץהיישובמשומריהיה.בהלהשתקעוחשבלארץעלהפעמיםחמישה

המעטמן.אבדו–בפוליןאחריושהשאירכתביםמאות.גורחסידותאתמחדשוהקיםהשואהמןבנסניצל.ישראללארץהפניםבהפניית

.תורתודבריואוסף”מכתביםאוסף“,”אמתאמרי“הספריםנדפסושנותר

שנותרוחסידיורבבותמצדאדירלחץבעקבותאךבקביעותבירושליםלהתגוררוהחליטנוספתפעםארצההרביעלהה"תרצבשנת

.בירושליםלהתגוררלשובבמחשבהלפוליןזמניתחזר,בגולה

,בפוליןמשפחתועםשההפוליןאתכבשושהנאציםבעתט"תרצובשנת,בירושלים"אמתשפת"ישיבתאתהרביייסדו"תרפבשנת

לחלצוהצליחו,עסקניםשלובמאמץבשתדלנות,ללוכדוכדיהפולניתבעיתונותתמונתואתפרסמוואףר"האדמואחרמצודערכוהנאצים

אתמחדשוהנהיגוהקיםהתיישבבה.ש"תבשנתלירושליםהרביהגיע,ומפרךארוךמסעלאחר.משפחתומבניחלקעםההריגהמגיא

.פטירתועדחסידיואתוהנהיגהחסידות

עליושהשפיע"אמתשפת"הבעלסבובצלהסתופף,בגור(ז"תשל,ירושלים–ה"תרנ,גור)"ישראלבית"המגוראלתרישראלרביבנו

שפת"החתן–בידרמןמאיריעקברבידודובתאתנשאלפרקובהגיע,ופרישותבחסידותוהתנהגושקדןכעילוינודעמנעוריו,מהודו

ח"בתשאביופטירתעם.ש"תבשנתארצהועלה,מגורר"האדמואביועםיחדניצלהואאךבשואהנספתהמשפחתואמנם,"אמת

מסביבוריכזאביובחייעוד,רוחשארבעלומנהיג,והחסידותהתורהמכמניבכלובקי,וחריףגאוןהיה.אביוצוואתי"עפר"כאדמונתמנה

אתמחדשוביצרוקומםעודדם,השואהניצוליהחסידיםשרידיאתליכדהשואהלאחר',הבעבודתוהדריכםהתורהובניהאברכיםאת

ומסוראהובאבהיה,העולםבכלגורוישיבותתים"תרשתהוקמווהדרכתוובעידודו,הצעירהדורלחינוךרביםמאמציםהקדיש,גורבית

.ברכתואתולקבלותושיהעצהממנולשמועבאוהחוגיםמכלורבים,והפרטהכללדאגתאתדאגלכולם

.מארינבאדהנופשעיירת

MARIANSKE-לאזיינהמאריאנסקהכיום)מארינבאדהעיירה LAZNE),לפנישלבתקופה,סכלובקיה'בצונופשמרפאעיירתהייתה

,בעלז,גורם"האדמורי:ביניהם.משםתמונותיהםפורסמוואשר,באירופהישראלמגדוליהרבהלגופםנופשמצאובהאשר,השואה

.ועודזמבהמנחם'ר,וסרמןבונםאלחנן'ר,קוטלראהרן'רוכן,מונקאטש

מוצמדותאינםתמונותמספר.50\40–המשנותהאלבום.אספןשלמקוריאלבוםבתוךנתונים.שוניםגדלים.תמונות32כ"סה

.לאלבום

אפורבצבעעביםדפים20,חוםבגווןנחשעורדוגמתעםמקרטוןכריכה,מ"ס23\17,תמונותאלבום.שוניםגדלים.תמונות32כ"סה

דפיעלוכן,ניירתופסניעםמחובריםוחלקם,מניירתופסניםשרידיעםמהאלבוםתלושותחלקםתמונות32ובושקופיםדפיםמגיניעם

.לפניודפיםובשתיהאחוריתבכריכהקטןחור,מאדטוב-טובמצב.התמונותלתפיסתניירתופסנינשארוהאלבום

3000$פתיחה 
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22. Original Photo Album – Rare and Unknown Pictures of the Rebbes the 'Imrei Emet' and 'Beit Yisrael' of

Gur – In Israel and Abroad

Old photo album with extremely rare pictures, some of which have never been published and are unknown. Historical

scenes of the Rebbes of Gur, the Rebbe rabbi Avraham Mordechai Alter author of 'Imrei Emet' of Gur and his son, Rabbi

Yisrael Alter author of the 'Beit Yisrael'. Following is a list of the pictures:

The 'Imrei Emet' in Israel.

1. In Israel, the Rebbe is depicted sitting towards the end of his life, accompanied by his Meshamshim.

2. In Jerusalem, before Siddur Kiddushin, with the Spodik, sitting with his Meshamshim.

3. In Jerusalem, sitting and praying, on the backdrop of a ruin in Jerusalem.

The 'Imrei Emet' abroad.

4. A rare, original photograph from the resort town of Marienbad, depicting the Rebbe of Gur author of 'Imrei Emet' sitting

in a presidential car, touring the streets of the town. Apparently sitting beside him is his brother Rabbi nechemya Alter.

Possibly, this is a picture from the third congress of Gur which took place in Marienbad between the 10th to the 18th of Elul

1937, with the attendance of the Rebbe. The picture was taken and developed by Hanz Lampalzer who was the

photographer who took most of the pictures in Marienbad, especially during the Third Congress of Agudat Yisrael, a fact

which is indicated by his signature which appears on most of the pictures which were taken there.

Before us is an unknown picture of the 'Imrei Emet'. [A small tear in the right side of the picture]. The picture is mounted

to one of the leaves of the album in its four corners.

5. With his son, the 'Pnei Menachem' holding his father's Spodik.

6. In Marienbad, accompanied by his son the 'Beit Yisrael' with his relatives and Hassidim, on the backdrop of the train

station (a late copy of the picture).

7. In Marienbad accompanied by his Hassidim and his son the 'beit Yisrael'.

8. Photograph of a picture of the 'Imrei Emet' [in 1940], standing on the deck of a ship with his staff in his hand, on their

way to the Land of Israel.

9. Photograph of the identity card from Palestine during the Mandate of the 'Imrei Emet' of Gur, his place of residence

being Jerusalem after he immigrated and settled in Palestine, his occupation noted as rabbi, his height and description of

his portrait. Issued on 26/6/40, with his English (1) signature. Apparently, the picture used for the identity card was the one

that was taken on the ship on th eway to Palestine (no. 8).

10. On the backdrop of a field in Marienbad accompanied by his son the 'Beit Yisrael'. (Later copy of a small-format

picture).

11. Postcard depicting the Rebbe accompanied by his son Rabbi Yisrael Alter, sitting in a carriage harnessed to a horse and

led by a coachman. (The postcard has been cut at its side, a late photograph of a picture).

12. The well-known picture of the Rebbe praying from a Siddur, developed by Kovetz Jerusalem, (fold marks).

13. The Rebbe praying from a Siddur, photograph of a framed embroidery. (Developed by the photographer Tzadok Basan

Jerusalem).

14. The Rebbe of Gur with his Hassidim, photograph of a picture, presumably from a newspaper.

15. Original photograph of the Rebbe in his old age.

16. Original photograph depicting the Rebbe with his hat upside down, on the backdrop of a forest and a group of young

Hassidim behind him. His son the 'Beit Yisrael' is at his side.

17. Original photograph of the Rebbe with his son-in-law Rabbi Yitzchak Meir Levin (the future leader of Agudat Yisrael)

and Hassidim, on the backdrop of fields and a forest, near a horse harnessed to a cart.

18. Original photograph of the Rebbe accompanied by his Hassidim. By his side there is a man with an umbrella, on the

backdrop of a forest. The photograph also depict the Gabai waving his hand in front of the camera, apparently to hide it.

19. The Rebbe accompanied by his Hassidim, seen on the left side of the photograph. (late photograph of a picture).

20. The Rebbe riding in a carriage with a large number of Hassidim around him.

21. Photograph of the Rebbe's face in his old age. The photograph was published in the weekly "Yiddishe Illustrirte Vach" in

1925.
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Photographs of the Rebbe the 'Beit Yisrael' of Gur

1. The Rebbe Mesader Kiddushin, holding a wine goblet.

2. Beside his car.

3. As above, accompanied by Hassidim, the Meshamesh is depicted pointing at the car.

4. The well-known photograph of the 'Beit Yisrael' without a hat. On its reverse side, a biographic description of the 'Beit

Yisrael' of Gur.

The Gur Hassidism – the largest Hassidic court in Poland before the Holocaust.

Rabbi Avraham Mordechai Alter of Gur, the 'Imrei Emet' (Gur, 1866 – Jerusalem, 1948), the son of Rabbi Yehuda Aryeh

Leib author of Sefat Emet. Already in his youth he was known as a great sage and his knowledge was immense. Since

1905, he served as the Rebbe of thousands of Hassidim. At first, he refused to accept the position; however, his Hassidim

insisted until he became their leader and Rebbe. He was one of the founders of "Agudat Yisrael" and under his influence

Agudat Yisrael became a strong movement. Most of the leaders of Polish Jewry were Gur Hassidim. He immigrated to the

Land of Israel five times, thinking of settling in it. He was one of the guards of the Yishuv and his missive from the Land of

Israel ("Al HaSfinah") is considered a cornerstone in turning the face towards the Land of Israel. In 1929, he founded the

"Sefat Emet" Yeshiva in Jerusalem. In 1935, he again immigrated to the Land of Israel; yet due to the enormous pressure

of his Hassidim who remained in the Diaspora, he returned temporarily to Poalnd, intending to return to Jerusalem as

soon as possible. He was persecuted by the Nazis, who published his picture in the Polish press in order to capture, him.

Nevertheless, he miraculously survived the Holocaust and after a long, arduous journey arrived in 1940 in Jerusalem,

where he settled, reestablishing the Gur Hassidism and leading his Hassidim until his death. The hundreds of writings he

left behind in Poland – were lost. From the little that remained, the books 'Imrei Emet', 'Osef Michtavim' were printed.

His son Rabbi Yisrael Alter of Gur the 'Beit Yisrael' (Gur, 1895-Jerusalem, 1977), studied with his grandfather the 'Sefat

Emet'. Since his youth he was known as a prodigy and a studious learner. He married the daughter of his uncle Rabbi

Ya'akov Meir Biderman – the son-in-law of the 'sefat Emet'. His family perished in the Holocaust; yet he survived with his

father the Rebbe of Gur and immigrated to the Land of Israel in 1940. After his father's death in 1948, he was appointed

the Rebbe after his father's will. He was a genius, knowledgeable in all aspects of the Torah and of Hassidism, and an

inspiring leader. Already in his father's lifetime, he gathered around him Avrechim and sages and guided them how to

work God. After the Holocaust, he held the Holocaust-survivor Hassidim together, encouraged them and reestablished

the Gur Hassidic court. He dedicated many efforts to the education of the young generation and under his guidance, a

network of Talmud Torah and yeshivas was established all over the world. He was a loved and dedicated father to all and

many from all circles came to hear his advice and receive his blessing.

The Marienbad resort town

Marienbad (today – Marianske Lazne) was a resort town in Czechoslovakia before the Holocaust and many leading

European rabbis came to stay there, among them: the Rebbes of Gur, Belz, Munkatch, Rabbi Aharon Kotler, Rabbi

Elchanan Bonem Wasserman, Rabbi Menachem Zambah and more.

A total of 32 photographs. Sizes vary. In an original album of the collector. The album is from the 1940s/1950. Several

photographs are not mounted to the album.

Photo album, 23x17cm. cardboard binding with a brown snakeskin-like pattern, 20 thick, gray leaves with tissue guards

containing 32 photographs, some of which are detached from the album, with remnants of paper fasteners, and some

are still mounted. Good-Very good condition. A small hole in the back binding and the two last leaves.

opening  3000$

22. The "imrei Emet' sitting in a carriage, with two of his Hassidim beside him and facing him.

23. The Rebbe conversing with an unidentified rabbinical figure.

* In addition, four small photographs depicting the Rebbe in various places and times.

* An additional photograph apparently depicting one of the Rebbes of Gur in his youth (possibly, the 'Imrei Emet').
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א"תשכ,סיון'ד–מליובאוויטשהרבימאתמכתב–"ובפנימיותבשמחההתורהלקבלת".23

.א"תשכ,(הגבלהימישלושת)סיון'ד.קדשוידבחתימת.מליובאוויטששניאורסוןמנדלמנחםרביר"האדמומאתמכתב

כןלבריתשהכניסוהושכשם"הרבימברכםבמכתב.טובלמזלבנםהולדתעלברכותובו,האמניקיצחקיעקברביאלנשלחהמכתב

חמיוברכתאתהרבימוסיףהמכתבסיוםעם."הרחבהמתוך'תחיזוגתועםביחדויגדלו,טוביםולמעשיםולחופהלתורהיכניסוהו

התורהלקבלת,ר"אדמוח"מוק"כהואהרבבלשוןובברכה,טובמזלבברכת"המתקרבהשבועותחגלרגלי,ץ"הרייר"האדמו

."ובפנימיותבשמחה

."לקבלת"המילהשלבאותיותהרבישתיקןתיקוןעם.ר"האדמושלקדשוידחתימת

.מאודטובמצב.מ"ס14\21.5.הרבישלרשמימסמכיםדף[1]

500$פתיחה 

23. "For the Reception of the

Torah Happily and Internally"

– a Letter by the Lubavitcher

Rebbe – the Fourth of Sivan,

1961

A letter by the Rebbe Rabbi

Menachem Mendel Schneerson of

Lubavitch. With his handwritten

signature. The fourth of Sivan

(Shloshet Yemei Hahagbalah),

1961.

The letter was sent to Rabbi Ya;akov Yitzchak Hamnik, and it contains blessings for the birth of their son. In the letter, the

Rebbe blesses them that as they brought him to the Brit so they will bring him to Torah, Chupah and good deeds and will

raise him with his wife in well-being. At the end of the letter, the Rebbe adds the blessing of his father-in-law the Rebbe

Rayatz, for the upcoming Shavu'ot "A blessing of Mazal Tov, and a blessing in the Rebbe's words, for the reception of the

Torah happily and internally".

The Rebbe's handwritten signature. With a correction by the Rebbe in the word "Lekabalat" (for the reception).

[1] leaf, the Rebbe's official stationery. 14x21.5cm. Very good condition.

opening  500$
36



לסעודתמליובאוויטשהרבימאתשניתןדולר20שטר.24

רוזנבויםיעקב'רהתמיםשלשלושים

מנחםרביר"האדמומאתשניתן.אמריקאידולר20שלנקובבערךשטר

ג"י.רוזנבויםיעקב'רהתמיםשלשלושיםלסעודת,ד"מחבשניאורסוןמנדל

.ב"תשנתשרי

א"שליטר"אדמוק"מכשקיבלתימה"השטרג"עהמקבלכתבוכך

תשריג"ירוזנבויםיעקבהתמיםלכבודשלושםבסעודתפות[ת]בהשת

."ב"תשנ

.קיפולוסימןקמטים.טובמצב

770$פתיחה 

24. 20 Dollar Banknote Given by the Rebbe for the Shloshim

Meal of Rabbi Ya'akov Rosenbaum

A banknote at a face value of 20 American dollars. Given the Rebbe

Rabbi Menachem Mendel Schneerson of Chabad for the Shloshim

meal of Rabbi Ya'akov Rosenbaum. The 13th of Tishrei, 1991.

The receiver of the banknote wrote on it: "What I have received from

the Rebbe Shlita for participating in the Shloshim meal in honor of

the Tamim Ya'akov Rosenbaum the 13th of Tishrei 752".

Good condition. Creases and a fold mark.

opening  770$
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יעקברביהקדושר"האדמושלקדשוידבכתבמכתב.25

א"זיעאבוחצירא

יעקברביבניסיםהמלומדהקדושר"האדמושלקדשוידבכתבמכתב

.א"זיעאבוחצירא

מסעודיוסף"אלנשלח,יהודיתבערביתכתובוברכותשלומיםמכתב

"...יוסף'ןמשהולהאבא...משהר"כמה'הש'הח,דוד'ןיצחק,דוד'ן

מעבר.דנאן'ןומסעודיחייא'ןאברהם"השמותגםמוזכריםבמכתב

ללאהמכתב.דודבןויצחקדודבןמסעודהנמעניםשמותרישוםלדף

.וחתימהתאריך

3לדףומעבר.קדשוידבכתבשורות5.מ"ס10.5\14.5.דף[1]

.ק"בכתישורות

"יעקבאביר"המכונהאבוחציראיעקברביהקדושר"האדמו

.התורהס"פרדבכלמופלגגאון,ומלידהמבטןקדוש(מ"תר-ו"תקס)

אליהולגילוישזכהמופתבעל,תאפיללתשלורבהמרוקויהדותפאר

רי"ואדמורבנימשפחתוראש"סאליבבא"השלסבו.בניסיםומלומד

לאבחייו,התורהמכמניבכלרביםספריםחיבר.אבוחציראמשפחת

רבנו,בכורובנוממנוביקשרבותפעמים.ספריואתלהדפיסהסכים

כילוענהיעקברביאבל,ספריואתלהדפיסרשותלושייתן,מסעוד

ורק',הלפניספריורצוייםאםלוויודיעפטירתואחריבחלוםאליויבוא

ואמרבחלוםלבנובאהואהצדיקפטירתשאחרי,היהוכך.ידפיסםאז

-ד"תרמבשניםנדפסוהספריםרוב.הספריםבהדפסתשישתדללו

.אהרןרביבנוידיעלרובם,בניוידיעלבירושליםח"תרמ

שלקדשויד-ככתבשלפנינוהדףזיהויעלמומחהאישורמצורף

."יעקבאביר"ה

2000$פתיחה 

25. Letter Handwritten by the Rebbe Rabbi

Ya'akov Abuhatzeira

A letter handwritten by the Rebbe the miracle-

worker rabbi Ya'akov Abuhatzeira.

A letter of greetings and blessing written in

Judeo-Arabic, sent to "Yosef Massud ben David,

Yitzchak ben David … and the father Moshe ben

Yosef …" . The letter also refers to "Avraham ben

Yichyeh and Massud ben Danan". On the reverse

side of the leaf, the names of the addressees

massud ben David and Yitzchak ben David. The

letter is without a date and signature.

[1] leaf. 10.5x14.5cm. 5 handwritten lines and 3

additional lines on the reverse side handwritten

by the Rebbe.

The Rebbe Rabbi Ya'akov Abuhatzeira, the "Abir

Ya'akov" (1806-1880) a great genius and holy

man. Th eglory of the Jews of Morocco and the

rabbi of Tafilalt. A miracle-worker who merited

Gilue Eliyahu. The grandfather of the "Baba Sali"

and the head of the family of rabbis and Rebbes,

the Abuhatzeira family. Authored many books on

all aspects of the Torah; yet in his lifetime, he

refused to publish his books. His son, Rabbi

Massud, asked him many times for permission to

publish his books; Rabbi Ya'akov answered

however that he will come to him in a dream

after his death and tell him whether his books are

welcomed by God and only then could he publish

them. And so it was: after his passing, he came to

his son in a dream and told him to make an effort

to publish his books. Most of the books were

published during the years 1884-1888 in

Jerusalem by his sons, most of them by his son

Rabbi Aharon.

Enclosed is confirmation by an expert that the leaf

before us as handwritten by the "Abir Ya'akov".

opening  2000$
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שנתן"סאליבבא"השלאביואבוחציראיעקבר"במסעודרביהקדושר"האדמושלהעותק–לישראלחק.26

מארפודנזרימכלוףרבילגבירבמתנה

.ך"תר-א"תרי,ליוורנו.חלקיםחמשה,לישראלחק

בבא"השלואביואבוחציראיעקברבישלבנוא"זיעאבוחציראמסעודרביהקדושהגאוןשלברשותושהיה"לישראלחק"הלפנינו

נזרימכלוףרביהגבירלאביובמתנהניתנוהללו"לישראלחק"שהספרינזרייצחקרבישלידובכתבעדות,במדברבכרך."סאלי

היו,שלפנינולישראלהחקספרי,נזריהרבשלנכדו,המשפחהבןעדותפיעל.אבוחציראמסעודרביהקדושר"האדמומאת,מארפוד

.(מצורףאישור).מסעודרביר"האדמושלהאישיבשימושוגם

,ב\עטבדף.ב"תרצשנת,ארפוד,נזרייצחקרביוחתימתרישוםב\טזדף,במדברבכרך:נזרימשפחתבניורישומיםחתימותבכרכים

."אביחציראמסעודל"הראמאתמתנהקבלאבאהמנוחליאמרבכךהחלקיםלישראלהחקזה"ידובכתביותרמאוחררישום

."ארפודנזרישלמהה"ע"חתימה,שמותכרךבסוף.נזרייצחקרביבעלותוחתימתרישוםב\נהדף,דבריםבכרך

לודבעירכ"ואחבמרוקוודרשןמלמד,מוהל.ובודקשוחטהיה.שבמרוקוארפודבעירנולד,נזרימכלוף'רהגבירבן–נזרייצחקרבי

בבא"הובנו"חאקיבבא"הואחיו"סאליבבא"הידיעללרבנותהוסמך.פניועלניכרתשהיתההשםביראתהתבלט.הקודשבארץ

שררהגדולהידידות.נזרייצחקרביובניהםבלבדליחידיםאלאהסמכהמכתבינתןלא,"סאליבבא"האבוחציראישראלרבי."מאיר

רבישלבשבחוהיתרביןנכתבשם,ההמלצהממכתביהעולהכפי,נזרימשפחתלביןאבוחציראמשפחתרבניהקדושיםהרבניםבין

כבודוהכוללהשלםהחכם,רענןזיתמרבנןצורבאהאי""סאליבבא"הר"האדמושלהקדושהלשונווזו.מכלוףרביואביונזרייצחק

ארפודפה,בקודשמשרת...ועומדך'מוסמכמהזה...ו"הימכלוף'סינעלהגבירהכשרהזקן'ן[ב],ו"ישצנזרייצחקרביהחשובהרב

.(478-481'עמ,קדישאסבאישראלבספרמובאיםל"הנהמכתבים)"...א"יע

.ומלידהמבטןקדוש.א"זיע"סאליבבא"הר"האדמושלאביו.א"זיע"יעקבאביר"אבוחציראיעקבר"במסעודרביהקדושר"האדמו

הנהגתבכתרמסעודרביבנוהתעטר,א"זיע"יעקבאביר"אביומרןפטירתלאחר.ונשגבנערץומנהיגהתורהחלקיבכלמופלגגאון

.פרינושאותהיוברכותיו,אנושמהבנתששגבוקדשוותהלוכותאישיותוסביבהילכורביםמופתסיפורים.שבמרוקותפיללאתהעיר

לאזהלצורך,ביתםאתולכלכלענייםבצרכילטפלכדיחילקמזמנוניכרחלקזאתעםיחד.אישמפניחתולאעדתואתברמהמנהיג

.יהודיםלענייםומחלקברביתהגויםמןלווהגםהיה,כךלשם,כספיותהתחיבויותעצמועלנטלואףמעותולאסוףרגליומלכתתנמנע

.דיןובחריצתהלכהבפסיקתד'יושלקוצועלעומדכשהוארמהבידדינוביתאתנוהגבהיותו"דמשפטיםסבא"כונהמרוקויהודיבפי

.עולמיםלמנוחתללוותוואגפיהתאפיללתבניכלנאספוח"תרסאיירב"ביבהסתלקותו.העדהבפנידרשותנשא,בקהילהתקנותקבע

רבםהקודשלאישהערצתםאתששמרוהאזורגוייבעיניגםלפלאמחזהזההיה,בדומיהליווהויהודיםשרבבותלועשוגדולוכבוד

.היהודיםשל

:במדברספר.דףקעד:ויקראספר.דףקפ,[1].שערחסר:שמותספר.אחרוניםדפיםוכמה,ראשוןודףשערחסר:בראשיתספר

.שימושבלאי.כריכהללאספריםשני.דף[1],קצד,[1].שערחסר:דבריםספר.קעטדףעדדמדףלפנינו,וסוףתחילהחסרעותק

.טובכללימצב.וכתמים

1000$פתיחה 

26. Chok L'Yisrael – the Copy of the Rebbe Rabbi Massud Ben Rabbi Ya'akov Abuhatzeira the Father of the

"Baba Sali" which was Given as a Present to the Philanthropist Rabbi Makhluf Nizri of Erfoud

Chok L'Yisrael, five sections. Livorno, 1851-1860.

Before us is the Chok L'Yisrael which was owned by Rabbi Massud Abuhatzeira, the son of Rabbi Ya'akov Abuhatzeira and

the father of the "Baba Sali". On the volume of Bamidbar, a handwritten testimony by Rabbi Yitzchak Nizri that these books

of Chok L'Yisrael were given as a gift to his father Rabbi Makhluf Nizri of Erfoud by the Rebbe Rabbi Massud Abuhatzeira.

On the volumes, signatures and inscriptions by the members of the Nizri family.

Rabbi Yitzchak Nizri – the son of the philanthropist Rabbi Makhluf Nizri was born in Erfoud, Morocco. He was a Shochet and

Bodek, Mohel, Melamed and Darshan in Morocco and later in Lod, Israel. There was a great friendship between the rabbis

of the Abuhatzeira family and the Nizri family, as indicated by the letters of recommendation they had received, which

praise Rabbi Yitzchak Nizri and his father Rabbi Makhluf.

The Rebbe Rabbi Massud Abuhatzeira the son of Rabbi ya'akov Abuhatzeira the "Abir Ya'akov" and the father of the "Baba

Sali". A holy genius and admired leader, who took care of the poor at his own expense. After his father's death, he replaced

him as the rabbi of Tafilalt, Morocco.

The book of Bereshit: the title page and first page are missing as well as several of the last leaves. The book of Shemot: the

title page is missing. [1], 180 leaves. The book of Vayikra: 174 leaves. Th ebook of Bamidbar: missing the beginning and

end. From leaf 4 to leaf 179. The book of Devarim: missing title page. [1], 194, [1] leaves. Two books are missing the

binding. Wear due to use. Stains. Good overall condition.

opening  1000$
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אבוחציראדודרביהקדושר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבביותרנדירמכתב!!!מעולםבמכירההוצעלא.27

.א"תרע,[ריאסני]–ד"הי"ראשינועטרת"

רביבןאבוחציראמסעודרביבן"ראשינועטרת"אבוחציראדודרביהקדושהגאוןשלוחתימתוקדשוידכתבבעצם,ביותרנדירמכתב

"שלוםברכהם'חיישנתישראלבניאתתצוהואתהסדר"."סאליבבא"האבוחציראישראלרבישלהגדולואחיו"יעקבאביר"יעקב

.[א"תרע]

.כלללהשגהניתניםלאממנוומכתבים!מעולםפומביותבמכירותהופיעלא"ראשינועטרת"ממכתב

א"יעתיעלאליןקהלק"וקהא"יעשוקקצרקהלק"וקהא"יעיזת'אזריגקהלק"קה".במרוקוקהילותבכמהגביריםאלנשלחהמכתב

ישמרם'ההשלמיםהחכמיםמלמעלהראשיכםועל,ומאהבהמהיראהלכםשלוםא"יעאוטאטקהלקדושוקהלא"יעלקצאביקהלק"וק

."שלוםרובעלותעמדועליכםיגיןצבאות'ה,וחסדצדקההעושיםהרמיםהגביריםוכל,ויחיים

בתחילת.נדיבהבידושיעזרוהוולאמצולחזקושיראו,מחניהםאלשיגיעוילוזשלמהרבישללעזרתולבואדודרביקוראבמכתב

הרב[השלםהחכם]'הש'הח"שלנכדוהואכימזכירדבריםבין.ילוזשלמהרביהמבקששלוחשיבותויחוסודודרביכותבהמכתב

ואבותיא"זיעאדונינוזכות",ל"להנשיעזורמילכלדודרבימברךהמכתבבסיום."א"זיעה"זצלהחיוןשלמהרר"כמוההגדול

."לכםאשרכלועלעליכםתגיןהקדושים

מעוז,מלכאמרן,עוזנוגאוןאדוננו,והטהורהקדוש,הענקהגאון,הגדולהאשל,ורבנאמרנא,(ף"תר-ו"תרכ)אבוחציראדודרבי

בשנותכבר.(האהלפתחספרושערלשון)ה"זצוקללאביחציראדודרבינוהמלך,ועטרהכתר,הראשהאבן,קדישאחסידא,ומגדול

הטהכןכמו.ויראהתורהקיבלמפיו"יעקבאביר"מרןזקנושלהקבועיםלקחושומעיעלונמנההתורהדלתיעלשקדונערותוילדות

משכןבתאפיללתישיבהוראשרבכיהןכ"אח,שבמרוקוריאסנישלכרבהכיהן.מסעודרבימרןאביומפיוחכמהדעתלקנותאזנו

תלמידיהעמיד.ברמהעדתואתוהנהיגומשענהמשעןהיהקהילתולבני.מרוקורחביכלעלפרוסההיתהמצודתומשם,אבותיורבנות

הותיראחריושהותירספריו.רביםועודמן'אתורגמשהרבי,אבוחציראמכלוףרבישארו,"סאליבבא"האחיוהיותלמידיווביןחכמים

ספריואת.התורהשטחיבכלובקיאותוובנסתרבנגלהגאונותומקצתמתגלהבהם–"וסיפארישא".חלקים'ב"האהלפתח"אחריו

נכתבוספריושכל,רבינוספריאודותפעםהתבטא,א"שליטאבוחציראחידודרביר"האדמואחיונכד."סאליבבא"האחיולאורהוציא

."הקודשרוח"ב

שם.(א"תשל,ירושלים),יעקבקהלתלספראבוחציראמכלוףרבישלבהקדמתובאריכותראה.טרגיתהיתהרבינושלהסתלקותו

ועל,הצרפתיבשלטוןהמוסלמיםמרידתבעתהנוראותבגזירות,ראשוןומקורראיהכעדאותםהקורותכלאתבאריכותהרבמספר

.הללוהארוריםידיעלאבוחציראדודרביהאלקיםארוןשלהלקחו

.עבהלדףמוצמד.הקיפולסימנימחמתאותיותבכמהחסרוןקרעים.בינונימצב.מ"ס13\21.דף[1]

20000$פתיחה 

The letter was sent to the philanthropists of several

Moroccan communities. In the letter, rabbi David

requests them to generously help Rabbi Shlomo Yaloz

who will come to them soon. At the beginning of the

letter, Rabbi David writes the pedigree and importance of

Rabbi Shlomo Yaloz. Among others, he mentions that he

is the grandson of Rabbi Shlomo Chayun. At the end of

the letter, Rabbi David blesses anyone who helps the

aforementioned.

Rabbi David Abuhatzeira (1866-1919) Marana V'Rabbana,

a genius, holy and pure, Chassida Kaddisha. Served as a

rabbi in Rissani and later as a rabbi and head of yeshiva in

Tafilalt. His death was tragic, as he was executed by a

local Moslem leader in 1919. See the introduction of

Rabbi Makhluf Abuhatzeira to the book "Kohelet Ya'akov"

(Jerusalem, 1971).

[1] leaf. 13x21cm. Moderate condition. Tears, omission of

several letters due to fold marks. Attached to thick paper.

opening  20000$

27. Has never been seen in Auctions! An Extremely Rare Letter Handwritten and Signed by the Rebbe Rabbi

David Abuhatzeira "Ateret Rasheinu"

An extremely rare letter handwritten and signed by the Rebbe Rabbi David Abuhatzeira "Ateret Rasheinu" the son of Rabbi

massud Abuhatzeira the son of Rabbi Ya'akov "Abir Ya'akov" and the brother of Rabbi Yisrael Abuhatzeira the "baba Sali".

[1911].

A letter by "Ateret Rasheinu" has never appeared in auctions! And letters by him in general are extremely rare.
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שלקדשוידבחתימתדיןביתמעשה.28

בבא"האבוחציראישראלרביהמקובלר"האדמו

א"זיע"סאלי

אבוחציראישראלרבינור"האדמושלבאישורודיןפסק

,ארפוד.ואגפיהארפודד"כראבכהונתומזמן"סאליבבא"ה

.י"תש

אברהםרבי:הדיןביתדייניידיעלונחתםנכתבהפסק

(פעמים'מסהחתומים)אבוחציראשמעוןורביאלעסרי

,הדףבתחתית.א"זיע"סאליבבא"השללאישורווהועבר

."סאליבבא"השלהאישיתחותמתועםקדשוידחתימת

בן,(ד"תשמ-ן"תר)אבוחציראישראלרביהקדושר"האדמו

אבוחצירא"יעקבאביר"מרןר"האדמושלבנומסעודרבי

,מנעוריווטהורקדוש,ובנסתרבנגלהמופלגגאון.א"זיע

עלהד"תשכבשנת,וסביבותיהארפודשלראשיכרבכיהן

ונודעבניסיםמלומד.נתיבותבעירוהתיישבישראללארץ

."ישועותפועל"כבישראל

.כתמים.טובמצב.מ"ס17\27.צדדיםשני.דף[1]

1200$פתיחה 

28. Ma'asseh Beit Din Signed by the kabbalist Rebbe

Yisrael Abuhatzeira the "Baba Sali"

Pesak Din (halachic ruling) confirmed by the Rebbe rabbi

Yisrael Abuhatzeira the "Baba Sali" from the time he served

as Rosh Av Beit Din of Erfoud. Erfoud, 1950.

The ruling was written and signed by the Dayanim of the Beit

Din: Rabbi Avraham Alessari and Rabbi Shimon Abuhatzeira

(several signatures) and was then given to the "Baba Sali" for

confirmation. Appearing on the lower part of the page is his

handwritten signature and personal stamp.

The Rebbe rabbi Yisrael Abuhatzeira (1890-1984), the son of

Rabbi Massud Abuhatzeira the son of the Rebbe, the "Abir

Ya'akov" Abuhatzeira. A Torah and kabbalah genius, holy and

pure since his youth. Served as the Chief Rabbi of Erfoud.

1964, he immigrated to Israel and settled in Netivot. Was a

well-known miracle-worker.

[1] leaf. 17x27cm. Good condition. Stains.

opening  1200$
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ר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבאגרת.29

י"תש,ארפוד–אבוחציראמאיררבי

שלוחתימתוקדשוידבכתבכולהכתובה,מיוחדתאגרת

."מאירבבא"הא"זיעאבוחציראמאיררביר"האדמו

ד"כראבהיותומתקופת.נאיםובחרוזיםמליצותבלשון

.וחתימתוק"בכתישורות13.ארפוד

ד"ראבעטייאמשהרביהגאוןידידואלנכתבההאגרת

ידידואלשבחבדבריופותחת,שבמרוקומידלתהעיר

מלא,ברכתאכלמןלעילה,נערבלאור,רבשלם":ל"הנ

,מעלייאזרעאצאצאיךעלדברכתי,טיבותאחפנאי

ואם,ו"יצעטייאמכלופר"כהותיקתלמידן"ידיובראשם

דבריבאגרת."אמן,ובבטחהבהשקט,שמחההבנים

ומה".עטייההרבאליוששלחמכתבועלותודהברכה

ולא,דליביהמעומקיההיוצאיםדבריםדבריולינעמו

אנשיםכי,רבהואהבהעולםאהבתדתנימאןמשתבש

לאחר."חלילה,בנינוחוצץדברואין,אנחנואחים

דבריובה,אחתשורהעודמאיררביהוסיףהחתימה

.אביוומרהכהןיוסףרביאהובואלשלומים

בבא"בכינויונודע–אבוחציראמאיררביהקדושהגאון

אבוחציראישראלרביר"האדמושלהגדולבנו,"מאיר

מופתבעל.וקדושמקובל,גאון.א"זיע"סאליבבא"ה

ביתגגבעלייתהתבודדילדותומשחר.ישועותופועל

16בגיל.והעבודההתורהעלכימיםלילותושםהוריו

אביושלהישיבהבחוריבפנישיעוריםלמסורהחל

בשנתארצהאביושלעליתולאחר.ובהלכהבגמרא

.ואגפיהארפודד"וראבכרבמקומואתמילאא"תשי

היוישראלביתהמוני.ישראללארץעלהג"תשכבשנת

בתורהעסקימיורוב.ברכותיואתלקבלביתואתפוקדים

הגדולשאביועד,ביתומפתחיצאשלאוכמעטובקדושה

אביובחיינפטר.ממנוגדולהואכיבענווהעליואמר

.ג"תשמבשנתרביםיסוריםלאחר

כיהן(ן"תש-ס"תר)עטייאמשהרביהמכתבמקבל

רבישלותלמידוחתנו,שבמרוקומידלתהעירד"כראב

כרבהוכיהןישראללארץעלהימיובסוף.אמסלםשלמה

ימיוכל.ח"במיםמעטת"שוחיבר.גתקריתהעירשל

.הלכהשלבעומקהלןהאחרוןיומועדהתורהעלשקד

סימני.מאודטובמצב.איכותידף.מ"ס2718.דף[1]

.קליםקיפול

2600$פתיחה 

29. Letter Handwritten and Signed by the Rebbe Rabbi Meir Abuhatzeira – Erfoud, 1950

A special letter handwritten and signed by the Rebbe Rabbi Meir Abuhatzeira, the "Baba Meir". Poetic language and nice

rhymes. From the time he was Rosh Av Beit Din of Erfoud. 13 lines handwritten by him.

The letter was written to his friend Rabbi Moshe Atiyah Rosh Av Beit Din of Midelt, Morocco, praising him and thanking him

for the letter he had sent to Rabbi Meir. After his signature, Rabbi Meir added an additional line, sending his regards to his

beloved Rabbi Yosef Hacohen and his father.

Rabbi Meir Abuhatzeira, the "Baba Meir", the eldest son of the Rebbe Rabbi Yisrael Abuhatzeira, the "Baba Sali". A genius,

kabbalist and holy man. A miracle-worker. After his father immigrated to Isreal, he replaced him as the rabbi and Rosh Av Beit

Din of Erfoud. He died in 1983 during his father's lifetime after great suffering.

The receiver of the letter, Rabbi Moshe Atiyah, (1910-1990) served as Rosh Av Beit Din of Midelt, Morocco/ the son-in-law

and disciple of Rabbi Shlomo Amsalem. In his old age he immigrated to Israel and served as the rabbi of Kiryat Gat.

[1] leaf. 18x27cm. Quality leaf. Very good condition. Minor fold marks.

opening  2600$
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18–ההמאה,מרוקו–הצרפתיוידאללרביהקודשדרךספר–ידכתב.30

צפון.יפיפיהמערביתכתיבה.פאסד"אבהצרפתיוידאלרבימאת.רבדביספרא–כהניםתורתעלביאור,הקודשדרךספר,ידכתב

.18–ההמאה,[מרוקו]אפריקה

ביןשערכנובהשוואה.ח"תרסשנת,בהוסיאטיןישניםשפתידובביחברתידיעל"נושןישןידכתב"מתוךלראשונהלאורהוצאהספר

ידהכתבמתוךנדפסלאשהספרספקאין,ולכן,הספרכללאורךמאודרביםגירסאותושינוישינויםנמצאו,לדפוסשלפנינוידהכתב

רשומה)הלאומיתבספריהוצילומו.393גינצבורג-מוסקבהבספרייתשנמצא"הקודשדרך"ספרשלנוסףידכתבעלידוע.שלפנינו

.(86980'מס

המחבר

כתב,גדולמעייןהיה.ידבכתבונותרוחשוביםחיבוריםכמהחיבר.פאסחכמיוחשובימגדולי,(בערךפ"שנפטר)הצרפתיוידאלרבי

.הקדשדרך.יושראמרי.נחמדאוצר.סתריםמגלת.דבשצוף:הידועיםחיבוריו.ובעומקמופלגבקיצורהכלאךרביםחידושים

.ם"הראדבריעלוהוספותהגהותקונטרס

והרבהקדמוניםהמערבמגאוניאחד":הוסיאטיןדפוסהקודשדרךהספרבתחילתשהובאכפי,המחברעלא"החידרבינומדברי

ד"אבוהיהדבשצוףספרחיברועוד,נכדולהרב'שמואלנימוקי'בספרונדפסום"הראעלהשגותחיבר.דינומביתהיה'אהרןקרבן'

מחכמתוהמעייןיטעוםכ"ואחועומקעיוןוצריכיםמופלגבקצורודבריורבהמדרשעלבאור"יושראמרי"'סשחיברושמעתי,פיסק"ק

קצתלקטתיהדלואני,י"כהתורהעלפירושקצתוחיבר,א"פרעל'פיהרבשחיברשמעתיועוד,י"בכהוא'הנזוהספר,רבהכי

קשישאמרהמובהקוהרבהראשוןהצרפתיוידאלר"מהרהגדולהרבנכדהואהרבוהנה.'יוסףסבר'בקונטרסוכתבתיומפירושו

ושמעתיי"רששלבתובןנתןרבינועדיחסלוויש'דבשצפוף'בעלוידאלר"מהשלנכדוהוא,פיסמ"ורד"אבהצרפתיאליהור"מה

.עטר'ןח"כמהרק"חהמופלאמהרבתלמיד'הנזאליהווהרב,הידועתםלרבינועשרחמשדורהוא'הנזאליהורבישהרב

השלמהעםניירבשיקוםחלקיפגםדפיםבשלושה.איכותיםדפים.מאודטובמצב.מ"ס15.5\19.5.צדדיםמשניכתובים.דףקיז

.הכריכהגביעלעיטורים.בחלקהחסרההכריכהשדרת,מקוריתעורכריכת.שונהידבכתב

1000$פתיחה 

30. Manuscript – the Book Derech Hakodesh by Rabbi Vidal Hatzarfati – Morocco, the 18th Century

Manuscript, Sefer Derech Hakodesh, commentary on Torah Kohanim – Sifra Debei Rav. By Rabbi Vidal Hatzarfati Av Beit

Din of Fes. Beautiful western script. North Africa [Morocco], the 18th century.

The book was published for the first time from an "ancient manuscript" by Chevrat Dovevei Siftei Yeshenim in Husiatyn, in

1908. A comparison we made between the manuscript before us and the printed version found many textual variations

throughout the entire book. Therefore, undoubtedly, the book was not printed from the manuscript before us. An

additional manuscript of the book "Derech Hakodesh" is known to exist in the Moscow-Ginzburg Library 393 and its

photocopy appears in the National Library, listing no. 000086980.

The author

Rabbi Vidal Hatzarfati (died in ca. 1620) was one of the leading and most important rabbis of Fes. He authored several

important compositions which remained as manuscripts. He wrote many Novellae, all of them in a concise yet deep

manner. His well-known compositions: Tzuf Devash, Megilat Setarim, Otzar Nechmad, Imrei Yosher, Derech Hakodesh,

Kuntras Hagahot V'Hosafot ak Divrei HaRe'em.

The Chida said of the author at the beginning of Derech Hakodesh, Husiatyn edition: "One of the early geniuses of the

west and the rabbi the 'Korban Aharon' was of his Beit Din. Authored hasagot on the Re'em which were printed in the

book Nimukei Shmuel by the rabbi his grandson, and authored the book Tzuf Devash and was Av Beit Din of Fes and I have

heard he authored a book Imrei Yosher, commentary on Midrash Rabba and his words are concise and need study and

only then can one taste the spring of his wisdom and the aforementioned book is in manuscript and I have also heard that

he authored a commentary on the Torah and I the poor have gathered some of his commentary and written it in the

compilation Savar Yosef. And the rabbi is the grandson of the great rabbi Rabbi Vidal Hatzarfati the first and the rabbi

Eliyahu Hatzarfati Av Beit Din and Ram in Fes is the grandson of Rabbi Vidal author of Tzuf Devash amd his genealogy can

be traced to Rabbi Natan the son of Rashi's daughter and I have heard that the aforementioned Rabbi Eliyahu is the

fifteenth generation from Rabbeinu Tam. And that Rabbi Eliyahu is a disciple of Rabbi Chaim Ben Atar".

117 leaves. Written on both their sides. 15.5x19.5cm. Very good condition. Quality leaves. In three leaves there is a partial

blemish restored with paper with a completion in different script. Original leather binding, the spine of the binding is

partly missing. Decorations on the binding.

opening  1000$
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19–ההמאה–נדפסלא–טבריהד"ראבקיקיבןשמואלרביהגאוןמאתשלםחיבור–ידכתב.31

דרשותביניהם.רבותודרשות,התורהפרשיותסדרעלחידושיםובו.טבריהד"ראבקיקיבןשמואלרביהגאוןשלידובכתבשלםחיבור

.כתוביםעמודים260.דף[157]!נדפסלאהחיבור.19–ההמאה.טבריהר"כשדיציאתובעתשוניםבמקומותשדרש

.ך"התנעלחידושים.המסרהעלביאורים,הפרשיותעלל"חזבמדרשיביאורים,תורהחומשיחמשהכלעלחידושים:כוללידהכתב

."להספדדרוש"."טראבלסי"בעובודרשתיושחדשתיוהספדדרוש".מקומותבכמהשדרשדרשותוכן.ס"השמסכתותבכמהחידושים

הכשרההאשהעלשדרשתיהספדדרוש"."ך"ויוההשנהלראש"דרוש."תוניסבעוביוחדשתיושדרשתיוולאישלאשההספדדרוש"

."ותירוציםקושיות"הנקראמיוחדפרק,בנוסף."יסוריםבעללהספדדרוש"."חסדיםגומלדרוש"."נטףיסף'סיהגביראשתע"נעזינה

.ידובחתימתחתומותדרשותמספר

חכמיהומגדוליטבריהד"ראב(ט"תרע-ב"תר)קיקיבןשמואלרבי

בןדודרבילאביושבמרוקורבאטבעירנולד.19–ההמאהבסוף

לארץאביועםעלהשניםעשרבן.ומנהיגיההקהילהמנכבדיקיקי

רבישקדמילדותו.ימיובדמינפטראביו.בטבריהוהתיישבוישראל

,לימים.טבריהשלבישיבותיהכימיםלילותושםהתורהעלשמואל

א"תרמבשנת.אבולעפיהדודיוסףרביטבריהד"ראבשללביתונישא

מאת"יוסףשמו"ספרעלהסכמהכתבשם,תוניסלעירר"כשדיצא

לחברנתמנהמכןלאחר."יצחקויאמר"השלבנווואלידבןיוסףרבי

עלמופיעהוחתימתו,סקליהכהןיעקברביד"הראבשלהדיןבית

תורההרביץהדיןבביתתפקידומלבד.הדיןביתמפסקירבים

כרבהלימיםשכיהןזריהןחייעקברביהואתלמידיווביןבתלמידים

.טבריהד"לראבנתמנהסקלייעקברבישלפטירתולאחר.טבריהשל

ספרוהואבהםשהבולטים.רביםספריםחיבורעלשקדזאתעםיחד

ספר–כרכיםעשרהבתסדרה"דודשם"ספרגיטיןשמותעלהגדול

מערכות"הנוסףחיבורו.שנהמשלושיםלמעלהבמשךכתבשאותו

ידוכתבמתוךנדפס'ב'אסדרלפיהלכהמערכות-"שמואל

שני.ידובכתבשנותרוחיבוריםמספרעודחיבר.ד"תשנ,בירושלים

.בחייושנפטרוראובןואליהודודלוהיובנים

.ומסודרתמיושרת,נאהכתיבה.כתוביםעמודים260.דף[157]

15\20.לעמודטוריםבשניכתוביםעמודיםכמה.שוליםעםדפים

קטןפגםאחרוניםדפיםובששה5בדף.מאודטוב-טובמצב.מ"ס

חדשהכריכה.מהטקסטבודדותמילותשלחסרוןעם,הדףבשולי

.עתיקבסגנון

3000$פתיחה 
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31. Manuscript – Complete Composition by Rabbi Shmuel Ben Kiki Rosh Av Beit Din of Tiberius – has not

been Printed – the 19th Century

A complete composition handwritten by Rabbi Shmuel Ben Kiki Rosh Av Beit Din of Tiberius, containing novellae on Seder

Parashiyot HaTorah and many sermons, among them sermons he had delivered in various places when he left as an

emissary of the Tiberius. The 19th century. The composition has not been printed! [157] leaves. 260 written pages.

The manuscript contains novellae on the Pentateuch, commentary on the Midrashim of the Sages on the Parashot,

commentary on the Messorah. Biblical novellae. Novellae on several Talmudic tractates and sermons he delivered in

various places. "Eulogizing sermon I delivered in Tripoli", "Eulogizing sermon", "Eulogizing sermon for a man and a woman

which I delivered in Tunis", "Sermon for Rosh Hashanah and Yom Kippur", "Eulogizing sermon for the kosher woman Azina

the wife of the philanthropist Yasaf Nataf", "Eulogizing sermon for the sufferer". In addition, a special chapter titled

"Kushiyot V'Terutzim". Several sermons are signed by him.

Rabbi Shmuel Ben Kiki (1842-1919), Rosh Av Beit Din of Tiberius and one of its leading sages in the late 19th century. Was

born in Rabat, Morocco to his father Rabbi David Ben Kiki, who was one of the leaders of the community. When he was

ten, he immigrated with his father to the Land of Israel and settled in Tiberius. His father died in his prime. In time, he

married the daughter of Rosh Av Beit Din of Tiberius Rabbi Yosef David Abulafia. In 1881, he was sent as an emissary of the

rabbis to Tunis, where he wrote an approbation for a book titled Samo Yosef by Rabbi Yosef ben Walid, the son of the

"Vayomar Yitzchak". Later he became a member of the Beit Din of the Rosh Av beit Din Rabbi Ya;akov Hacohen Skali

and his signature appears on many of its rulings. In addition, he was a teacher and one of his disciples was Rabbi Ya'akov

Chai Zrihan, who became in time the rabbi of Tiberius. After Rabbi Ya'akov Skali's death, he was appointed Rosh Av Beit Din

of Tiberius. He also authored many books, the prominent of which is his book on Shemot Gittin, Shem David, a ten-volume

series which he wrote during more than thirty years, Another book he authored is Ma'arachot Shmuel – Ma'arachot

Halacha alphabetically ordered which was printed from his manuscript in Jerusalem, 1994. He authored several additional

books which remained as manuscripts. He had two sons, David and Eliyahu Reuven, who died in his lifetime.

[157] leaves. 260 written pages. Nice, orderly script. Leaves with margins. Several pages are written by two columns per

page. 15x20cm. Good-very good condition. On leaf 5 and the six last leaves there is a small blemish on the margins of the

leaf, with an omission of single words of the text. Ancient-style, new binding.

opening  3000$
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–רביםהיסטוריםפרטים–צוראבןרפאלרביידבכתברשימותפנקסי–ידכתבשלושה.32

ח"תרס-ו"תרנ,פאס

.צוראבןשלמהרבי,בנוידבכתבנוסףופנקס.פאסד"אבצוראבןרפאלרבי,ידכתבשלושה

אחראיהיהשעליהםצדקהקופותשלוהוצאותהכנסות,ופרעונןהלוואותאלפישלמפורטותרשימותבפנקסים

רישומיםגםנמצאיםהדפיםבין.חכמיםתלמידיגםבתוכםמרוקויהודישלרבותשמותעם.צוראבןרפאלרבי

.רפאלרבישלולמשפחתואליוהקשוריםאישייםופרטים,בפאסהקהילהבחייהיסטורים

הכל,והכנסותהוצאות,הלוואותשלרבותרשימותבו.כתוביםעמודים[192].דף96כוללפנקס,ידכתב.א

'ס'ויוםמתאריךהחל,ויוםיוםבכלכמעט,סדרלפינכתבהפנקס.פאסד"אבצוראבןרפאלרבישלידובכתב

."ז"תרננצבים'ס'היוםלתאריךועד"ו"תרנשנתראה

'ס'היום"לתאריךועד"ג"תרסמקץסדר'ויום"מתאריךהחל.עמודים[360].דף180כוללפנקס,ידכתב.ב

."ה"תרסחשוןויחי

["ז"תרס]667תשרי13סוכותערב3יום"מתאריךהחל.עמודים[130].דף66כוללנוסףפנקס,ידכתב.ג

.["ח"תרס]668כסלו226יום"לתאריךועד

כתוב.ג"ותרצח"תרפלשנים.צוראבןשלמהרביבנוידבכתבהנראהכפי,ל"כנרשימותפנקס.ידכתב.ד

.ריקיםרביםדפיםועוד.כתוביםדפים31.בעיפרון

רביכותבבפנקסמקומותשלרבותבעשרות,בקהילהוהיסטוריםאישייםפרטים,שלפנינובפנקסים,כאמור

,לקהילהמחוץאישיםשלביקורים,לידות,שידוכין,משפחתיותשמחות,ופרטייםכללייםפרטים,צוראבןרפאל

.ידבכתבימהמפוזריםמזעירמעטדוגמאותכאןנביא.ורפואתוחוליו,גשמיםעצירת

כלסגרנוחצותואחריחצותעדוסליחותותהליםוזוהרומשניותך"תנקרינוהזההיום"54בדףהראשוןבפנקס

ואחר,וסליחותהעקידה'ופמנחהוהתפללנוהשיריםושירתהליםוקרינוכנסותבבתיהעםכלונאספוהחנויות

"...צבורתעניתוהכריזווסליחותתהליםוקרינועלמיןלביתעלינוהמנחה

'סוקרינועירשללרחובההלכנוהתפלהואחר'וכוהרבהסליחותקרינושחרית'בתפיהזההיום",כותבבהמשך

ברכהרצוןבגשמייעננו'הזוהרך"תנוקרינוהתושביםשלך"לבההעיראנשיורובח"תהלכנוכ"ואח...תהלים

.גשמיםעצירתעקבתהליםוקריאתלימודעלשובהרבכותב,כ"אחיומיים',עמבאותו...ונדבה

,דפיםמספרעודנמשך,תעניות,שקלבישת,עירשלברחובההסליחות,התפילות,הגשמיםעצירתשלהנושא

'חליל...הרבהגשמיםירדו(פסח)המועדבתוךח"כלט"כ'לההודו"הגשיםירידתעלהרבכותב26שבדףעד

.באריכותזה'בעמראה"...הלילהלחצותקרובעדהלילה'מתחיבשופעהרבהבכאןירדופ"ש

שמעיהרביהכוללהרבפטירתעלהרבכותב23'בעמ•"וידאלשמוונקרא"נכדוהולדתעלכותב7בדף•

מלךכניסתעלבאריכותהרבכותב86בדף•דנאןאבןשלמהרביהמיטהבהולכתעליודרשואשר,הכהן

.נוספיםופרטיםהלוייתו,ההספדים,זמראבןיעקברביפטירתעלארוךסיפור111בדף•פאסלעירמרוקו

,ועושרבנכסיםאמידאיש-אחדבמקוםוגדולהלתורהזכה.פאסד"אב(ז"תרע-ץ"תק)צוראבןרפאלרבי

אותהגדולהספריהבביתוהעמידכןכמו.עתבכלצדקותעושהוהיההציבורבעולנשא.וחנויותבתים,קרקעות

לתלמידימשאילהיהספריוואת,במרוקוהחשובותאחתהיתהספרייתו,עליהוהוסיףשלמהרבימאביוירש

בקי.ועודדיניםליקוטי.ופסקיםת"שואחריווהשאיר"מנוחהויוםעובדבית"להשגותחיבר.במרוקוחכמים

את,בודדיםעליםאפילוידכתבכלוקבץאסףמאבותיושירשהגדולהמהספריהלבד.המערבותקנותבמנהגי

.שלמהרבילבנוהורישספרייתואת.גדוליםלקבציםוכרךאסףהכל

רפאלרבי,והוצאותהכנסותשלבפנקסהרישומיםבכל.רופפיםודפיםכריכה.טובמצב.שוניםבגדליםפנקסים

.קומתיחתללאהשאירשאותםההיסטוריםברישומיםמלבד.מחיקהלאותעליהםקומתח

1200$פתיחה 
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32. Three Manuscripts – Notebooks of Lists, Rabbi Rapahel Even Tzur Av Beit Din of Fes – Many Historical

Items – Fes

Three manuscripts, Rabbi Raphael Even Tzur. And an additional notebook handwritten by his son, Rabbi Shlomo Even

Tzur.

The notebooks contain detailed lists of thousands of loans and their payment, incomes and expenses of charity funds

for which Rabbi Raphael Even Tzur was responsible. With many names of Moroccan Jews including Sages. Appearing

throughout the leaves are also historical documentations from the life of the Fes community and personal details

related to him and his family.

A. manuscript, notebook of 96 leaves. [192] handwritten pages. Containing many lists of loans, incomes and expenses,

all handwritten by Rabbi Rapahel Even Tzur Av Beit Din of Fes. The notebook was written for almost every day, since

Friday Seder Re'eh 1896 until Thursday Seder Nitzavim 1897.

B. Manuscript, notebook of 180 leaves. [360] pp. From "Friday Seder Miketz 1903" to "Thursday Seder Veyechi

Cheshvan 1905".

C. Manuscript, additional notebook of 66 leaves. [130] pp. From "Tuesday the eve of Sukkot the 13th of Tishrei 666

[1906]" to "Monday the 26th of Kislev 668 1907".

D. Manuscript, notebook of lists like the above, apparently handwritten by his son Rabbi Shlomo Even Tzur. For the

years 1928 and1933. 31 handwritten leaves. And many more blank leaves.

As said, the notebooks before us contain personal and historical details. In dozens of places in the notebook, Rabbi

Raphael Even Tzur writes general and personal details, family events, marriages, births, visits of dignitaries, droughts,

sickness and recovery. Following are but a few examples from the notebooks:

In the first notebook on leaf 54 "Today we have read the bible, Mishnayot, Zohar, Tehillim and Selichot until midday,

and after midday, we closed all the stores and gathered in our synagogues and read Tehillim and Shir HaShirim and

prayed Minchah and Parashat HaAkedah and Tehillim and after Minchah we went to the cemetery and read Tehillim

and Selichot and a Ta'anit Tzibur was announced…"

Later he writes, "Today in Shacharit we read many Selichot and after the prayer we went to the street of the town and

read Tehillim … and then we went to the synagogues of the residents and read the Bible and Zohar and prayed that God

will reply with rains of blessing and charity …". On the same page, two days later, Rabbi Raphael writes again about

reading Tehillim due to the drought.

The topic of the drought, the prayers, and Selichot in the streets, wearing mourning clothes, fasting, continues for

several pages, until leaf 26, on which the rabbi writes that rain has fallen "Hodu LaHashem Ki Tov Ki LeOlam Chassdo …

on Passover much rain has fallen …".

* On leaf 7, he writes about the birth of his grandson "And his name is Vidal". * on page 23. The Rabbi writes about the

death of the rabbi of the Kollel Rabbi Shemaya Cohen, whom Rabbi Shlomo Ibn Danan eulogized * on leaf 86 the rabbi

writes at length about the arrival of the King of Morocco to Fes. * on leaf 111 a long story about the death of Rabbi

Ya'akov Ben Zimra, the eulogies, the funeral and additional details.

Rabbi Raphael Even Tzur (1830-1917) Av Beit Din of Fes. He was a prominent sage and a wealthy man, the owner of

lands, houses and stores. He was also a man of charity. He also owned a very large library, which he inherited from his

father Shlomo and added to, collecting manuscripts and single leaves. His library was one of the most important ones in

Morocco and he used to loan his books to Moroccan sages. His son, Rabbi Shlomo, inherited the library. Authored the

Hassagot on "Beit Oved V'Yom Menuchah" as well as responsa and Psakim, Likutei Dinin and more. He was

knowledgeable in the customs and regulations of the west.

Notebooks of various sizes. Good condition. Loose binding and leaves. The inscriptions of incomes and expenses were

erased by Rabbi Raphael with a line, except for the historical inscriptions which are not erased by a line.

opening  1200$
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שלוחתימתוקדשוידבכתבמכתב.33

טיטואןד"אבוואלידבןיצחקרביהגאון

רביהגאוןחתימת–"יצחקויאמר"בעל

ד"תקצ,טיטואן–ישראלוידאל

הגאוןמאת,בטיטואןהדיןביתמאתמכתב

וואלידבןיצחקרביבניסיםהמלומדהמקובל

וידאלרביובחתימת"יצחקויאמר"הבעל

אלנשלחהמכתב.ד"תקצ,טיטואן.ישראל

המצויניםהדיניםהשלמיםהחכמיםידידנו"

המכתב."פאסת"בעלמשפטכסאותיושבי

בןיצחקרבישלוחתימתוקדשוידבכתבכולו

מדייניישראלוידאלרביחתימתעם.וואליד

.טיטואן

והשאירמביתוברחשבעלהאשהבדבר

פרנסהללאועלוביםמסכניםילדיועםאותה

עלובהובשבילאודות",הרבכותבוכך.כלל

ימיםהיוולא...אשתרה'צועעניהאשה

הלךוחלףהרגלאתלהםשפשטעדמועטים

ברעבמוטליםובניואשתווהניחלמרחקיםלו

'ג'הנזשהבעללהבאמריםשמעהוכעת

למחנה]ק"למחהואהולךדאבשנהפעמים

זכרולאלוכסללדרכווהולךוחוגג[קדשכם

עלמוטלתוהיאבניוואתאשתואתואויבצר

ובכןהאריאתמשביעהקומץואיןהציבור

שבבואות"ממעכלבקשהגיעהאל'לשנפשה

ק"למחזלבאלהכריחוהפסחחגאתלחוג

ועיקר...יהודאיןגובריןכהלכתעמהםויתנהג

א"יעטיטואןפ"החו...קודםאחתשעההמצוה

למען'משמושבולמחנהמחוץישבבדד'בס

ט"סליוואליד'ןיצחקה"ע...[ד"תקצ]ק"תצד

.ט"סישראלוידאלה"ע

שלהראשירבה,והנסתרהנגלהבתורתעצוםגאון(ל"תר-ז"תקל)וואלידבןיצחקרבי

לתפארהנודע(ו"תרל,ליוורנו)חלקים'ב"יצחקויאמר"ת"שוספרו.שבמרוקוטיטואן

.קברועל[לרגלעליה]הזייארהבזכותהתפרסמוונפלאותיוניסיו.ישראלגדוליאצל

.רביםחוליםלריפויעזרהמקודשמטהו

מנחםרביגדוליםרבניםשניאצלתורהלמד.טובשםרבילאביוח"תקלבשנתנולד

סימניבוהתגלוולילהיוםבתורהשקידתועםיחד.הלוימשהורביבטיטואןד"אבנהון

,גדולתולמרות,וסיגופיםבתעניותוהרבה,ושתיהממאכלבהתרחקווטהרהקדושה

רביד"האבפטירתלאחר.לכתובהצנעבהסתרהיומעשיוכל,לרגליונרהיתההענוה

כששיםחתמוהמינויכתבעל.טויטואןד"אבלתפקידנתמנה,ץ"תקבשנתהלוימשה

,אליופנושהכלתלפיותלתלהפכודינווביתמדרשובית.תקופהבאותההדורגדולי

,שמעואתששמעוישראלארץחכמיגם,המערבארצותכלעלפרוסההיתהמצודתו

שם.ופסקיםת"שו400–מלמעלהכוללהגדולספרו.הלכתיותשאלותאליוהפנו

פתוחהיהוביתואלמנותודייןיתומיםאביהיה.רבותארצותלחכמיתשובותמוצאים

ביום.מאודלליבונגעהדבר,יעקברביבנואתשיכלו"תרכבשנת.ונצרךדללכל

עולמולבית(93בגיל)הרבנסתלקהשבתכניסתלפניל"תרלאדר'חהששי

."השבתליוםשירמזמור"ממלמלותכששפתותיו

קברוסביבמופתסיפורי.גויםגםאלאיהודיםרקלאבאיםלשם"זייארה"לנהפךקברו

תמונתו.הרבשלהמטהסגולתעלמסופריםרביםפלאסיפווריכןכמו.נודעיםהטהור

.רביםבבתיםמתנוססת'המלאךכפניודיוקנו

רביעםיחדהדיןבביתישבבטיטואןהדייניםמגדולי(ך"תר-מ"תק)ישראלוידאלרבי

.(וואלידבןיצחקרבישלרבותיו)צוראבןמשהורבינהוןמנחםורביהלוימשה

המכתבשלמוקלדתמלולמצורף.כתמים.טובמצב.איכותידף.מ"ס16\21.דף[1]

2000$פתיחה 
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33. Letter Handwritten and Signed by Rabbi Yitzchak Ben Walid Av Beit Din of Tétouan Author of "Vaymer

Yitzchak" – Signature of Rabbi Vidal Yisrael – Tétouan, 1834

Letter by the Beit Din of Tétouan, by the Kabbalist miracle-worker Rabbi Yitzchal Ben Walid author of "Vayomer Yitzchak"

and with the signature of Rabbi Vidal Yisrael. Tétouan, 1834. The letter was sent to "Our scholarly friends the excellent

Dayanim of Fes". The letter is entirely handwritten and signed by Rabbi Yitzchak ben Walid and bears the signature of Rabbi

Vidal Yisrael, one of the Dayanim of Tétouan.

About a woman whose husband left home, leaving her and her children poor and miserable without any income. And so

writes the rabbi: "About and for thus poor woman Tzo'arah the wife of … not a long time passed and he went bankrupt and

went far away, leaving his wife and sons starving and now she has heard that the above husband three times a year comes

to your holy camp and celebrates and leaves and does not remember his wife and sons and the community has to take care

of her … so she is asking you that when he comes to celebrate Passover, may you force him to return home … Yitzchak Ben

Walid … Vidal Yisrael".

Rabbi Yitzchak Ben Walid (1777-1870) a great Torah and kabbala sage, the chief rabbi of Tétouan, Morocco. The greatness

of his responsa book "Veyomer Yitzchak" two sections (Livorno, 1776) was known to Gedolei Hador. His miracles and

wonders came out due to the ziyārah [pilgrimage] to his grave. His holy staff helped cure many.

He was born in 1777 to his father Rabbi Shem Tov. Studied with two great rabbis, Rabbi Menachem Nahon Av Beit Din in

Tétouan and Rabbi Moshe Halevi. Together with his diligence, he showed signs of holiness and purity, staying away from

food and drink and fasting. Despite his greatness, humility was his guideline and everything he did, he did secretly and

modestly. After the death of the Av Beit Din Rabbi Moshe Halevi in 1830, he was appointed Av Beit Din of Tétouan. The

letter of commission was signed by approx. sixty of Gedolei Hador. His Beit Midrash and Beit Din became well-known, so

much so that everyone appealed to it and even the sages of the Land of Israel sent him halachic questions. His large book

contains more than 400 responsum. There, one can find responses to rabbis from all over the world. He was the father of

orphans and Dayan of widows and his house was open to all. In 1866, he lost his son Rabbi Ya'akov and it greatly affected

him. On Friday, the eighth of Adar 1870, shortly before Sabbath, the rabbi passed away (at the age of 93) while whispering

"Mizmor Shir L'Yom Hashabbat".

His grave became a ziyārah, to which not only Jews but also gentiles come. There are well-known stories about miracles that

happened around his grave. In addition, there are many miraculous stories about his staff. His picture and portrait as the

face of God's angel hangs in many houses.

Rabbi Vidal Yisrael (1780-1860) one of the greatest Dayanim of Tétouan who sat in the Beit Din together with Rabbi Moshe

Halevi, Rabbi Menachem Nahon and Rabbi Moshe Even Tzur (the rabbis of Rabbi Yitzchak Ben Walid).

[1] leaf. 16x21cm. Quality leaf. Good condition. Stains.

opening  2000$
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ד"תס,ירושלים–"אברהםזרע"בעליצחקאברהםרביובראשםירושליםחכמימאתשליחותאגרת.34

.[1704]ד"תס,ירושלים.אנקונהקהילתאל,שבירושליםישראלגדולימאתשליחותאגרת

.ז"הרמתלמידאיטליהמקובלמגדולי(ד"תע-י"ת)רוויגואברהםרביהמקובלהגאוניםהרבניםלשלוחיםניתנההאגרת

חתומיםהאגרתעל.שבאיטליהאנקונהאלשנשלחו."לבחקרי"השלסבו"חייםשנות"בעלאזמירמחכמיחזןחייםולרבי

.בעולםנתפרסמהותורתםגדולתםאשר17–הבמאהבירושליםהחכמיםגדוליקדשםידבחתימת

לשם,בירושליםהשולטיםלמוסלמיםגדולחובבעקבותירושליםתושביבהנתוניםאשר"וצוקהצרה"אודותנכתבבאגרת

נכבדיאתאסרו,המדרשובתיהכנסתבתיאתהחרימו,היהודיםכנגדצעדיםבכמההנושיםנקטו,חובםגבייתביצוע

כךנכתבהדבריםבין.הכסףאתלהשיגכדיכסותםאתאפילולמכורהוצרכושהיהודים,כךכדיעד.היהודיםהקהילה

ואתהיו'נשאתלקחתבאנושהכיקשהפורענותהכבידוהאחרון...צרורותמצרותנאנחיםעמהכללשמהירושלםהיתה"

להוכיחבארץשופטואיןומרצרבחותםמדרשותובתיכנסיותבתיואחזהסוהרביתצרבמשמרהקהלעםכלואסף...ילדיו

ואביוןענייחדוהוכרחנובירושלםהמספדויגדליעשהבעיניוהישרואיש,בארץמושלעולופרקומתפרציםרבוכיבמישור

"...הפרעוןזמןלהרויחהאדיריםידילמלאתכסותואתמוכר'אפי

:ירושליםגדוליחתומיםהמכתבעל

חברו.גלאנטימשהרביובנויעקבישראלרביתלמיד.ופרושחסיד.דירושליםמתאריש(ט"תפ-א"תכ)-יצחקיאברהםרבי

אורים"בעלזאביישראלאברהםרביחותנו"לאברהםחסד"בעלאזולאיאברהםרביהואאמומצדסבו."חדשפרי"השל

בשבתאותנלחם.א"החידאביאזולאיזרחיהיצחקרביובנואזולאיישעיהרבי.חגיזמשהרבינמנותלמידיובין."גדולים

.ידבכתבשנותרונוספיםוספרים(ג"תצ-ב"תצ-קושטא,אזמיר)אברהםזרעת"שוחיבורו.חיוןובנחמיה

.(ו"תנ,ונציה)אברהםברכתספרבעל.בירושליםהספרדיםרבניגדולישביןמהמיוחדים(ע"ת-ה"שצ)–ברודואברהםרבי

ישראלגדולימכללתפארתמהוללהיהשמו,תורתוממעלתחרדודורוגאוניגםוהמהירהחדושכלוהזךעיונומגודל

גםזכולאכאלותאריםלבטויי.ספרובהסכמתהגאוניםמדברישמשתקףכפיוהרחוקיםהקרוביםוהאשכנזיםהספרדים

,דנהוראבוצינא,בישראלוגדולשר,המפורסםג"המאוה"בהסכמתו"צביחכם"השללשונווזה.נשגביםהיותרהגדולים

מעין...ופרישאקדישאקשישאמר...הראשוניםכלבלבו...תעלומותכלנגלולו,וצפונהימהקדמהמנגח,וטוחנןהריםעוקר

ומקדחמחזיר...מעולםאוזןשמעןשלאדברים,ושמצהדופיבואין,המאירהבאספקלריאלאורהתעלומהמוציא...המתגבר

למעלהשימששם.דיןבפסקיאתםוחתםקושטארבנימגדולילאחדהיהג"תיבשנת"...לכתוביםומנביאיםלנביאיםמתורה

.פטירתועלואבללבכיקראווקושטאירושליםמגדולירבים,נפטרובהלירושליםעלה.ישיבהוכראשבדיינותשנהמחמשים

אברהםזרעת"בשונדפסומתשובותיו.חאגיזיעקבישראלרביחתן.ירושליםחכמימגדולי(14696ר"אוצה)חיוןמשהרבי

.ורדיםגינתת"ושו

א"למהר'המשנהמרכבת'בנזכר.'משנהלחם'העלחדושיםחיבר."חדשפרי"התלמיד(6966ר"אוצה)הכהןיאודהרבי

רבינו.'חייםמים'רבוובספר,כהונהבתי,אברהםזרע,ורדיםגנתת"שו:דורוחכמיבספרינדפסותשובותיו,אלפנדארי

.ידבכתבונותרורביםספריםשחיברוכתב"קדישאחסידאמובהקרב"שהיהעליוכותבא"החיד

יחד,יצחקיאברהםרביעםיחדכדייןכיהן,ירושליםחכמימחשובי.(20061ר"אוצה.ד"תענפטר)פאטוגומץשמשוןרבי

יצאומשםלמצריםעברכ"אח,חזןיהוסףלרבי'יהוסףעין'ספרעלהסכיםד"תסבשנת.חיוןנחמיהנגדהחרםעלחתמו

.ד"הי.שודדיםידיעלנהרגבדרך,לתורכיהבשליחות

חיבר."כהונהבתי"בעלרפפורטיצחקרבישלרבו.יצחקיאברהםרבישלדינוביתחבר,(8556ר"אוצה)קונקייהוסףרבי

"חדשפרי"הלרבינוהסכמהנתן,"הגדולהכנסת"בעלבנבנישתיחייםרביבספרימוזכר.ברובושאבדג"הסמעלספר

.הכהןנתנאלרבי,באגרתנוסףחותם.ה"תסבשנת

שבהמהשליחויתואחתהשלוחיםשלחשיבותם.ב.בתוכומקפלשהואההיסטוריהתוכן.אסיבותמכמה.ביותרנדירמסמך

והן.ד.ידםבחתימתעולםגדוליאחדבפונדקנקבצושבו,החתומיםהרבניםשלחשיבותם.ג.ביותרחשוביםרבניםנשלחו

שלהתולדותבספרינזכרתגםהאגרת.שנה300מלמעלהביותרהגבוההברמהנשמרשלפנינוהמכתב,הטובמצבומצד

.בההחתומיםישראלגדולי

.יערי.אעיין,18–ההמאהשלהראשונהבמחציתירושליםשלהקשהמצבהועל,זוולשליחותשלפנינולאגרתהרקע

.(מצורףחומר)343-351'עמישראלארץשלוחי

.ואיכותיבהירדף.מאודטובמצב.מ"ס20\\23.דף[1]

4000$פתיחה 
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34. Letter for Emissaries by the Sages of Jerusalem Headed by Rabbi Avraham Yitzchak Author of "Zera

Avraham" – Jerusalem, 1704

Letter for emissaries by the leading rabbis of Jerusalem, to the Ancona community. Jerusalem, [1704].

The letter was given to the emissaries the genius rabbis the kabbalist Rabbi Avraham Rovigo (1650-1714), one of the

leading kabbalists of Italy, a disciple of the Remez, and to rabbi Chaim Chazan, one of the sages of Izmir, author of

"Shenot Chaim" and the grandfather of the "Chikrei Lev", who were sent to Ancona, Italy. The letter is hand-signed by

the leading rabbis of Jerusalem in the 17th century whose greatness and Torah was of world-renowned.

The letter is about "trouble and distress" experienced by the residents of Jerusalem due to a large debt they owe to the

Moslems who rule Jerusalem. In order to collect the money, yhe Moslem took steps against the Jews, confiscating

synagogues and Batei Midrash and arresting the leaders of the Jewish community, so much so that the Jews were

forced to sell their clothes to get the money.

The letter is signed by the leading rabbis of Jerusalem:

Rabbi Avraham Yitzchaki (1661-1729), a disciple of Rabbi Yisrael Ya'akov and his son Rabbo Moshe Galanti; Rabbi

Avraham Brodo (1635-1710), one of the leading Sephardic rabbis of Jerusalem, author of the book Birkat Avraham

(Venice, 1696); Rabbi Moshe Chayun (Otzar Harabbanim 14696) one of the leading sages of Jerusalem, the son-in-law

of Rabbi Yisrael Ya'akov Hagiz; Rabbi Yeuda Hacohen (Otzar Harabbanim 6966), a disciple of the "Pri Chadash",

authored novellae on the "Lechem Mishneh"; Rabbi Shimshon Gomez Pato (died in 1714. Otzar Harabbanim 20062,

one of the important sages of Jerusalem, served as a Dayan together with Rabbi Avraham Yitzchaki); Rabbi Yehosef

Konki (Otzar Harabbanim 8556, a member of the Beit Din of Rabbi Avraham Yitzchaki, the rabbi of Rabbi Yitzchak

Rappaport author of "Batei Kehunah").

An extremely rare document for several reasons: A. its historical content; B. the importance of the emissaries; C. The

importance of the rabbis who signed the letter; D. its good condition. The letter before us has been kept at the outmost

level for more than 300 years. The letter is referred to in biography books of the leading rabbis who signed it.

About the events that preceded the letter and the difficult situation of Jerusalem during the first half of the 18th

century, see A. Ya'ari "Shluchei Eretz Yisrael" pp. 343-351 (material enclosed).

[1] leaf. 20x23cm. Very good condition. Bright quality leaf.

opening  4000$
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ץ"ת,חברון–זאביישראלאברהםחייםרביובראשם,חברוןחכמימאתשליחותאגרת.35

.ץ"ת,חברון,"שבויםפדיון"חברוןחכמיגדולימאתאגרת

לבואבבקשה.ופרנסיהגביריה,רבניה,אנקונהקהילתאל.ארחאבןאליהוורביאלישריוסףחייםרבירים"השדבידינשלחההאגרת

סךנדבהממונםוהפרישותחילהבהצלהפתחוומצריםאזמיר,קושטאקהילותכיהרבניםכתוביםבמכתב,חברוןתושבילעזרת

יודעוכבר...אלףעשרחמשהסךעלממושכניםנשארנוכיממקומהזזהלאוסכנהמשביעהקומץאיןאמנם,פייסאשאלפיםעשרת"

"...למרוםצעקתינועלתהכיויהי,ורבעצוםסךבנוהנושיםאכזריםגויםבידמותשעריעדהגענוכימצאתנואשרהתלאהכלבשערים

:הרבניםחתומיםהאגרתעל

חתן."לאברהםחסד"בעלאזולאיאברהםרבישלנכדו,(ח"תקי)"גדוליםאורים"בעלחברוןמחכמי(א"תצ-ו"תט)-זאביישראלרבי

."סופריםאבק"בעלקונקיאברהםרבי

תשובה,(שלפנינובאגרתהחתום)הכהןישראלרביעםלשליחותיצא,זאביישראלאברהםרבישלוחתנותלמידו-מלמדדודרבי

בשם'חצותתקון'חברתאתיסדושםשבאיטליהבפיררהעבר.מילדולהרפאללרבי"רביםמים"ת"בשונדפסהממנוהלכתית

אברהםורביאליהורבי,חייםישראלרבי:בניו.חברוןרבניכראשנתמנהב"תקכבשנת.אשכנזבארצותגםביקר',לבקריםחדשים'

.מלמד

,קריספוטוביוםורביגדיליהאברהםרבישליחותכתבעלחתםז"תפבשנת,חברוןמחכמי.י"תקשנתלפנינפטר–הכהןישראלרבי

.מלמדדודרביחברועםבאירופהחברוןבשליחותהיהה"תפ-ח"תעבשנים

.שלמהיהודהרבי.קסטיליוסףרבי.ארחאבןאברהםרבי,גדליהמאיררבי

לאכי,ונכתבובחתימתם(אליישריוסףחייםרביידבכתב)שורות9ים"השדרהחכמיםהוסיפו,ל"הנחברוןרבנילחתימותמחתחת

לעמודיוכלולאאנקונהאליסעוואם,וחצישנהעברווכבר,שנתייםשלזמןארכתלהםנתנושהגויםמחמת,אנקונהאללהגיעיכלו

באחרונהתהיהמרהם'הוניתועלתמבלישניםהשתייעברוו"חואםוחצישנהעברוכבר",לחברוןלחזורנאלציםוהם,שנקצבבזמן

הזמןכילעשותמהכדתתהלתםלמחנההלכנושלאהסיבההיא...היאודיםמןנטולהההיאהעירותהיהלספריכולההפהשאיןמה

בתוספתהאגרתאת.הכהןחינחמיהרבילידילחברוןתרומתםאתשישלחורים"השדמבקשיםבמכתב."מרובהוהמלאכהקצר

.[ג"תצ]ק"לפהמה'ץ'ר'א'ב'אשרבשנתלאנקונהמפירארארים"השדהרבניםשלחודבריהם

.ישראלארץשלוחי,יערישלבספרונרשםלאלאנקונהשליחותםועניןזואגרת

אברהםרבישלשליחותואגרתעלחתםד"תקבשנת,וחברוןעזהמחכמיארחאיצחקר"באליעזררבישלנכדוארחאבןאליהורבי

ספרעלחברוןחכמיעםיחדהסכים,זאבייצחקורביבאגאייורחמיםחייםרבישלשליחותםאגרתעלחתםג"תקכבשנת.גדליה

בשליחותוהיהב"תעבשנת.מירושליםאלישראברהםר"ב-אלישריוסףחייםרבילויתובן.(ג"תקל)א"להחיד"יוסףברכי"

.ה"תקלבשנתחברוןשליחאלישריעקברביבנו,צמחיעקבלרבי"ומצוהנגיד"הספראתהדפוסלביתוהביאבאמשטרדם

.מאודטובמצב.איכותידף.מ"ס22\30.אחדעמודעלכתובמקופלדף[1]

3000$פתיחה 

35. Shadarut Letter by the Sages of Hebron, Headed by Rabbi Chaim Avraham Yisrael Ze'evi – Hebron, 1730

Letter by the sages of Hebron "Pidyon Shevuyim". Hebron, 1730.

The letter was sent in the hands of the Shadarim (emissaries of the rabbis) Rabbi Chaim Yosef Elyashar and Rabbi Eliyahu

Ben Orcha. To the Ancona community, its rabbis, philanthropists and leaders, requesting their help to the residents of

Hebron. In the letter, the rabbis write that the communities of Kushta, Izmir and Egypt had already contributed "ten

thousand pesos. Yet the danger has not yet been removed since we are still mortgaged for fifteen thousand…and our

suffering is common knowledge since we have reached the gates of death by the hands of the cruel gentiles … and our cry

has reached heaven…"

The letter is signed by rabbi Yisrael Ze'evi 1655-1731, author of "Urim Gedolim", the grandson of Rabbi Avraham Azulai

author of "Chessed L'Avraham"), Rabbi Yisrael Hacohen (died before 1740, one of the sages of Hebron), Rabbi Meir

Gedalya, Rabbi Avraham Ben Orcha, Rabbi Yosef Kastil and Rabbi Yehuda Shlomo.

Beneath these signatures, the sages of Hebron added 9 lines (handwritten by Rabbi Chaim Yosef Elyashar) signed by them

in which they write that they will not be able to come to Ancona since the gentiles had given them a time extension of two

years, of which 18 months have already passed and if they travelled to Ancona they will not be able to keep the schedule.

In the letter, the Shadarim ask that the donation be sent to Hebron to Rabbi Nechemya Chai Hacohen. The letter with the

addition was sent by the rabbis the Shadarim from Ferrara to Ancona in 1733.

The letter and their mission in Ancona do not appear in Ya'ari's book "Shluchei Eretz Yisrael".

[1] folded leaf written on one page. 22x30cm. Quality leaf. Very good condition

opening  3000$

57



58



-15–ההמאה,ספרד–ידועיםלאחיבורים-ידבכתבדפיםאוסף.36

16

\מזרחיתכתיבה.ורפואהקבלהעניני,תורהחידושי.ידבכתבמוקדמיםדפיםאוסף

ובהםכריכותמגניזתהוצאוהדפיםרוב.17–15המאות,והבלקןספרד,ספרדית

.המחבריםאוטוגרףהינםהדפיםרוב.ידועיםולאמוקדמיםחיבוריםמתוךתוכןנתגלה

.שוניםכותבים

מתוך,עמודים4,דף[2]•השיריםשירעלדרשות,כתוביםעמודים8,דף[4]•

•הנביאירמיהספרבפסוקיביאורים,עמודיםשני,דף[1]•יהודיתבפילוסופיהחיבור

•ג"כפרקבמדברבספרפסוקיםביאורי,טוריםבשניעמודכל,עמודיםשני,דף[1]

.עמודיםשני,דף[1]•רפואהבעניניחיבורמתוך,בצפיפותכתוביםעמודים4,דף[2]

פסוקופירושנישואין,חנוכה:שוניםחידושים,עמודיםשני,דף[1]•רפואהבעניני

,עמודיםשני,דף[1]•תהליםספרעלחידושים.עמודיםשני,דף[1]•ישעיהבספר

,דף[1]•השנהראשהלכותעל,הסודפיעלומנהגיםביאורים.טוריםבשניעמודכל

."חכמהתעלומותלךאגידועתה"במדברספרעלקבלייםחידושים,צדדיםשני

מצבםלתיאור.שונותברמותפגמים.כתמים.שוניםומצביםגדלים.דפים15כ"סה

.המכירותלביתלפנותניתן,הדפיםשלהמדויק

1500$פתיחה 

36. Collection of Handwritten

Leaves – Unknown Compositions

– Spain, the 15th – 16th Centuries

Collection of early handwritten

leaves. Torah novellae, Kabbalistic

and medicinal issues. Oriental /

Sephardic script, Spain and Balkans,

the 15th – 17th centuries. Most of the

leaves were taken out of binding

Genizahs and are their author's

autograph. Different writers.

A total of 15 leaves. Size and

condition vary. Stains. Blemishes of

various levels. For a precise

description of the leaves, please

contact the auction house.

opening  1500$
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כתבבעצםכתובא"החידרבינוישראלשלרבןמאת"דברהעלם"הספרשלהיסטוריתתגלית.37

היוםעדידועיםהיושלאחלקיםכוללשלםחיבור–מצעירותוקדשויד

שלרבןשלקדשוידכתבבעצםכולוכתוב,האחרוניםגדוליעלובאגדהבהלכהוהשגותקושיותקונטרס,ידכתב

.צעירותומתקופתא"החידרבינושלאוטוגרפיתכתיבה.א"זיעהקדושא"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינוישראל

.18–ההמאהאמצע

!!הזהלזמןוהגיענווקימנושהחיינו–היסטוריתתגלית

מתגליםשלפנינוידבכתב.סימנים142נושא,היוםעדידועשהיה,א"החידמרןשחיבר"דברהעלם"חיבור

שנתנועד.כאבודיםנחשביםושהיו,היוםעדידועיםהיושלאא"החידרבינושכתבסימנים100–כעוד,לראשונה

הזהכהיוםלומרניתןאולם.ונעלםגנוזשנשארלוגרם,"דברהעלם"הספרשלשמושמחמתלדברסימןחכמים

בעצםכתובסימנים243הנושאסימניוכלעלבשלימותוהספרלפנינו–"הזהלזמןוהגיענווקיימנושהחיינוברוך"

.א"החידרבינוהמחברשלקדשוידכתיבת

.מ"ס12\18.עמודבכלשורות20-24–כ.כתוביםעמודים[22].דף[11]

דברהעלם

פוסקיםשלדבריהםאול"חזדברימהםשנעלמוואחרוניםראשוניםמחבריםעלהשגותכולל"דברהעלם"החיבור

א"החידמרןידיעלנכתב.בתורהרביםבשטחיםמרובהוידיעהמפליאזכרוןעלהמעידותחזקותהשגות,אחרים

,בהםומאריכיםכותביםהיושאחריםעצומותקושיותומעיררומזשורותשלושבשתים,הרמזיםובשפתנמרץבקיצור

אי.תיבותלראשיתיבותבראשיואפילומקוצרותהמלים.נסתרתספקגלויהספקשהיאובלשוןרבבקיצורהכל

נדפסהחיבור.זהחיבורוכתיבתשלהצמצוםומסודא"החידרבינושלבתורהגדולתומעוצםלהתפעםשלאאפשר

א"החידשלידוכתבמתוך(שאעמודמגכרך)סיניירחוןבתוךח"תשיבשנתבניהומאירידיעלהראשונהבפעם

איננוהזההקונטרסכי,כמדומני"הכותבמימוןליביהודהרבימאתמבואעם.יורקבניושכטרבסמינרהנמצא

"...הזהבקונטרסכללנזכרושלאוהשמטותהשגותוכמהכמהעודמזכירהרביםבספריוא"חידהרבכי,בשלימותו

אחדבמאמרהלאש'ארעשיתיבבחרותיבענייואני"ל"וזא"החידרבינוכותב(ה"קסימן)אומץיוסףת"שובספרו

בספריופעמיםכמהל"הנהחיבוראתמזכירכןכמו"...ישראללגדולישנשמטוהשמטותמכמהדברהעלםקראתיו

העלםבקונטרסשכתבתימההשמטותאחתוזו..."ל"וז(ויידאערךאחרוןבקונטרס'ואות)הגדוליםשםבספרוכגון

."...דבראיזהלשעהמהםנשמטטירדייהודאגבובתראיקמאילרבוואתאדאשתמיטומהשמטות,דבר

ל"וז,"דברהעלם"לספרהשםקריאתעם,בעצמוא"החידידיעלסודר,א"החידרבינושלידוכתבמתוךשנדפסמה

,אומרובשםדברכל,ומזולתיממנינמרץבקיצורחזקותוקושיותמתמיהותקטןקונטרס"שנדפסידהכתבבתחילת

,בסימניו,בחייויותרמאוחרתבתקופהא"החידסידרשאותו,ל"הנהחלק."ד"בס"דברהעלם"יקראואשרשמווזה

דבריוכוונתאתלהביןרבותעמלוהלמדניםוטוביישראלגדוליזאתובכל–לקוראיותרשיובןהדיבוראתהרחיב

.והנרמזיםהקצרים

קמאמהדורה–שלפנינוידהכתב

.לחייו30–הבשנות,בצעירותוא"החידרבינוסידרשאותוהחיבורשלקמאהמהדוראהוא,שלפנינוידהכתב

כהעדידועיםהיושלאסימניםכמאהעוד,לכךובנוסף.(להלןראה)נדפסושכברסימנים131כוללשלפנינוידהכתב

לפנינוהנה,להבינםבכדירבהויגיעהעמלשצריךאמרו,מכברשנדפסוהסימניםעלאם.כאבודיםנחשביםוהיוכלל

וברמזיםפרקיםבראשי,להבנהניתניםבלתישכמעט,וברמזיםקיצורביתר,כולוהכתוב,"קמאבמהדורה"הקונטרס

לאכדילכתוב,היתהשכוונתובאופן,צעירחכםתלמידשלזריזהבכתיבה,תיבותוראשימיליםבקיצורי,דקים

.העתבבאהדיבוראתכךאחרלהרחיבולימים,לשכוח

המאוחר(הנדפס)ידכתבמתוךשנדפסמהלבין,שלפנינוידהכתבביןהלשוןבהבדלי,להשוואהדוגמאותכמהלהלן

:דבריואתא"החידרבינוהרחיבכ"אחשבו

זאתולעומת."'אח"ענדרים'אח"פיבמותק"מבשאלהז"מקדשיטרחז"י'דנדריםמ"כ"(83סימן):ידבכתב.1

ח"פיבמותערוךתלמודדהואומקשיםבשאלהאיתיהמזבחקדשיללמודטרח'זדיןדנדריםד"פמ"כמרן":בנדפס

.א"עח"ענדריםא"ע

'לסבנימוקיוח"פר":בנדפסזאתולעומת.יומאג"קיפסחיםט"מ'מציל"קבפה'אח"פ"(84סימן):ידבכתב.2

.ב"עב"עיומאב"עג"קיפסחיםא"עט"ממציעאבבאדאשתמיטתיהלי'ק,בפהאחדדעותהלכותהמדע

אהרןיד":בנדפסזאתולעומת."בהאאיירידלאל"וקצריכהג"דמד"רסז"הרדבג"יא"י"(88סימן):ידבכתב.3

לאדשםליוקשהלהמתיןצריכהגרושתודמחזירד"רססימןב"חז"אהרדבתמה'אאותי"הגבג"י'סיא"חע"אה

."גרושתובמחזיראיירי
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,237עדמגיעומספרם,מספריםלפיהסימניםאתא"החידמיספר,שלפנינוידבכתב

ואינםלפנינושנמצאיםהמספרים.ממוספריםלאקטעיםששהעם,נוסףעמודובסופו

.134.146:המספריםוכן(דפים4מעל)80'מסעדהקונטרסמתחילת:הינםבנדפס

ידבכתבואינםבדפוסשנמצאיםהסימנים.בדפוסאינם147.154.157.179.222-237

רבינוכי,משעריםאנו.קמב.קמ.קכו.קכה.קכ.קיז.קא.צט.צ.ע.כו:הם,שלפנינו

קושיותיואתרשםשבהםנפרדיםדפיםמתוך,שלפנינוידהכתבאתסידרא"החיד

.אחדלפונדקוקבצםסידרםוכאן.מזדמנותבעתים,לימודובעתוהשגותיו

רבינוידוכתביספרדיםידלכתבימומחהשוורץשמעוןרביג"הרהמאתאישורמצורף

.א"החיד

.בודדותבאותיותקלחסרוןעם,מקומותבכמהזעיריםנקבים.איכותיםדפים.טובמצב

.ושימושזמןכתמי

40000$פתיחה 

ובתראקמאמהדורה–החיבורכתיבתזמן

ידבכתבשנזכרביותרהמאוחרהספרשכןו"תקטמשנתיאוחרלא,לחייו30–הבשנותא"החידסידרשלפנינוידהכתבאת

רקא"החידרבינומזכירוז"תקיבשנתשנדפסיוסףשערספרוזאתלעומת.(ו"תקט,אזמיר)לימודיםלשוןספרהואשלפנינו

סידרהספרנדפסשממנוידהכתבשאתלדעתנווכח,שנדפסוזהשלפנינוזה,ידהכתבישתישביןבהשוואה.ט"מבסימןבנדפס

72–השנת,ו"תקנשנת,בליוורנושנדפסהכהןישמעאללרבי'אמתזרע'ספרבונזכרג"קבסימןשכן,ימיובערובא"החידרבינו

במשךשנדפסונוספיםמחבריםשלוספריםא"החידרבינושלמספריועודמוזכריםשנדפסהבמהדורה,כןכמו.א"החידלחיי

הארכתיועוד","בקונטרסיהקשיתיועוד",א"החידכותבבנדפס.שלפנינוידבכתבאינםכולם,ו"תקנ-ו"תקטשביןהשנים

ע"וע.פא,סא,ס,לב,כא:סימניםראה)אינםאלואיזכוריםשלפנינוידובכתב,יוסףברכילספרכוונתו-"אצליש"וכמ","בקונטרסי

פעמיםמספר(ז"תקכ,ליוורנו)מלאכיידספרנזכר,כןכמו.(נט'סיובמקביל141מספרוכן.נד'סיבנדפסובמקביל136במספר

.אינושלפנינוידובכתב(קג,פג,צדסימן:ראה)בנדפס
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The composition "Ha'alem Davar" contains Hassagot on Rishonim and Acharonim which the words of the Sages or other

Poskim were missed by them. Strong Hassagot indicating an amazing memory and extensive knowledge in many aspects

of the Torah. Written by the Chida, concisely and in implied language. In three or two lines he implies and raises

tremendous Kushiyot which others would have written at length, and everything in short and in language which is both

manifest and hidden. The words are abbreviated and even initials have initials. One cannot but marvel at the Torah

greatness of the Chida and his ability to be concise. The composition was printed for the first time by Meir Bnayahu in

1958 in the Sinai Journal (volume 43, p. 301) from a manuscript by the Chida which can be found in the Schechter

Institute in New-York. With an introduction by Rabbi Yehuda Leib Maimon who writes "I believe that this compilation is

incomplete since the rabbi the Chida mentions in his many books additional Hassagot and omissions which do not appear

at all in this compilation…"

In his book, the "Yosef Ometz" responsa (siman 105), the Chida writes that "and I in my poverty in my youth … and called

it Ha'alem Davar from several omissions omitted by the Gedolei Yisrael …" he also refers to the aforementioned

composition in his books such as "Shem Hagedolim" (the letter vav the entry of :(ויידא שכתבתימההשמטותאחתוזו..."

."...דבראיזהלשעהמהםנשמטטירדייהודאגבובתראיקמאילרבוואתאדאשתמיטומהשמטות,דברהעלםבקונטרס

What was printed from the Chida's manuscript was edited by the Chida himself, with titling the book "Ha'alem Dacar"

and at the beginning of the manuscript that was printed כל,ומזולתיממנינמרץבקיצורחזקותוקושיותמתמיהותקטןקונטרס

."ד"בס"דברהעלם"יקראואשרשמווזה,אומרובשםדבר . The above part, which the Chida edited later in his life, was

written in a less concise language so as to be better understood by the reader – nevertheless, the best sages labored to

understand what he meant with his concise words.

37. Historical Discovery of the

book "Ha'alem Davar" by the

Chida Handwritten by Him in

His Youth – the Entire

Composition including

Sections which have been

Unknown Until Today

Manuscript, compilation of

Kushiyot and Halachic and Aggadic

Hassagot on the leading

Achronim, handwritten entirely by

Rabbi Chaim Yosef David Azulai –

the Chida. Autographic writing of

the Chida from his youth. Mid-18th

century.

Historical discovery!

The composition "Ha'alem Davar"

authored by the Chida, which until

today was known as containing

142 Simanim. The manuscript

before us contains approx.

additional 100 Simanim wgich

were unknown until now and

were considered lost. Now we can

say "Baruch Sheheciyanu

V'Kiyemany V'Higi'anu Lazman

Hazeh" – before us is the entire

book with its 243 Simanim

handwritten by its author, the

Chida.

[11] leaves. [22] pages

handwritten by the Chida. Approx.

20-24 lines per page. 18x12cm.

Ha'alem Davar
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The manuscript before us – Mahadura Kama

The manuscript before us is the Mahadure Kama of the composition edited by the Chida in his youth, during his 30s.

The manuscript before us contains the 142 Simanim that have already been printed and in addition a hundred more

Simanim that were unknown until now and were considered lost. If the Simanin that had already been printed required

hard work to be understood, the "Mahadura Kama" of the compilation before us is written in an almost impenetrable

manner, with abbreviations, initials and subtle hints of a young sage whose intention was to write so as not to forget and

later elaborate on what he had written.

Following are several examples for comparison of the lingual variations between the manuscript before us and the later

printed version in which the Chida elaborated on his words:

1. Manuscript: "'אח"ענדרים'אח"פיבמותק"מבשאלהז"מקדשיטרחז"י'דנדריםמ"כ"(83סימן) . Printed version: מ"כמרן

א"עח"ענדריםא"עח"פיבמותערוךתלמודדהואומקשיםבשאלהאיתיהמזבחקדשיללמודטרח'זדיןדנדריםד"פ

2. Manuscript: יומאג"קיפסחיםט"מ'מציל"קבפה'אח"פ"(84סימן) . Printed version:

.ב"עב"עיומאב"עג"קיפסחיםא"עט"ממציעאבבאדאשתמיטתיהלי'ק,בפהאחדדעותהלכותהמדע'לסבנימוקיוח"פר"

3. Manuscript: "בהאאיירידלאל"וקצריכהג"דמד"רסז"הרדבג"יא"י"(88סימן) . Printed version: ג"י'סיא"חע"אהאהרןיד"

."גרושתובמחזיראיירילאדשםליוקשהלהמתיןצריכהגרושתודמחזירד"רססימןב"חז"אהרדבתמה'אאותי"הגב

The time of writing of the composition – Mahadura Batra and Kama

The manuscript before us was written by the Chida during his 30s, no later than 1755 since the latest book that is

mentioned in the manuscript before us is Sefer leshon Limudim (Izmir, 1755). In contrast, he refers to his book Sha'ar Yosef

that was printed in 1757 only in the printed version Siman 49. In addition, the printed version refers in Siman 103 to the

book "Zera Emet" by Rabbi Yishmael Hacohen which was printed in Livorno in 1796, when the Chida was 72 years old; the

printed version, therefore, was apparently edited by the Chida in his old age. Additional books by various authors which

were printed during the years 1755-1756 are mentioned only in the printed version and not in the manuscript before us.

The printed also refers to the Chida's book "Birkei Yosef", references which do not appear in the manuscript before us.

Likewise, the book Yad Malachi (Livorno, 1767) is mentioned several times in the printed version but not in the manuscript

before us.

In the manuscript before us, the Chida numbered the Simanim with numbers reaching to 237, and at the end, an additional

page with six unnumbered passages. The numbers that appear before us and do not appear in the printed version are:

from the beginning of the compilation to no. 80 (more than 4 leaves) and the numbers: 134, 146, 147, 154, 157, 179, 222-

237. The Simanim that appear in the printed version and not in the manuscript before us are: 26, 70, 90, 99, 101, 117, 120,

125, 126, 140, 142. We assume that the Chida edited the manuscript before us from separate leaves on which he

occasionally wrote his Hassagot and Kushiyot during his study and later edited them to one composition.

Enclosed is confirmation by Rabbi Shimon Schwartz, an expert on Sephardic manuscripts and the Chida's manuscripts.

Good condition. Quality leaves. Tiny holes in several places, with slight omission of single worlds. Aging stains and stains of

use.

opening  40000$
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–אלגאזייעקבישראלרביהחסידהגאוןשלקדשוידבכתבדרשותקונטרס!נדפסלא.38

ה"תק-ג"תק,ירושלים

השניםביןבירושליםדרשאשראלגאזייעקבישראלרביהחסידהגאוןשלקדשוידבכתבדרשותקונטרס

.ה"תק-ג"תק

.אלגאזייעקבישראלרבי–המחברשלאוטוגרפיתבכתיבה,כתוביםעמודים[20],דפיםעשרהבןידכתב

הכנההנראהכפי,"יפותפנים"הכותרתתחתעמודיםשלושה.נדפסולאשלפנינוהדרשות.דרשותחמשכולל

נדפסשלאחיבור–לאורולהוציאלחבראלגאזייעקבישראלרבישהתכוון,"יפותפנים"בשםהנקראלספר

.אלגאזייעקבישראלרבישלספריוברשימותמוזכרולא

.נאמרוהםמיולכבודמתינכתבהדרשותבראש

ג"התקבאבטועקב'פ"רביעיבדף•ג"התקשנתק"בקו"תירושליםפהשדרשתיבדרושהילוך"ראשוןבדף

•"ג"התקאלול...נפטרע"נטרוישרפאל'הרלהספדדרשתי"(ב[9)]•"ו"נרטריוישרפאל'הרשללמחותינו

אשתשלשנתהלתשלוםבירושליםדרשתי"עשיריבדף•"ד"תקשנתתשובהלשבתדרוש"תשיעיבדף

.ה"התקי"הנבוןי"מהרהשלםהחכם

באחת.ובחרוזיםוהתלמודך"התנפסוקימלשונותשאולות,מליצותבדבריפותחיםוההספדיםמהדרשותחלק

אשר...סגולתועם...":הדבריםבין,דחסידותאובמיליוסייגיםגדריםעלההקפדהבעניןהרבכותבהדרשות

היותםעצומההוראהזואשרעליהםשגזרממהיותרעליהם'וגוזריהמצוותבמעשהעצמםעלמדקדקים

דהואיל...אדאורייתאעוברדרבנןובמילידחסידותאבמיליהמיקלהאישדיןמןובר...מאהבה'האתעובדים

"...'וכדפיתורהשלעיקרהעלהעודףמהחסידותיהיו"חישגהאםלובמותרעצמוומקדשבחסידותומתנהג

חכמימגדולי,דישראלדארעאמרא,וקדושוישראלגאון(ז"תקט-מ"ת)אלגאזייעקבישראלרביהגאון

התורהומרביציהדייניםמגדולי,ש"והרשחיוןגדליהרביבזמן"אלבית"המקובליםישיבתומראשיירושלים

כלבפיכונה.'הומבקשיהתורהתופסיאצליסוד-כספריישראלתפוצותבכלנתקדשוחיבוריו.בירושלים

.וקדושהחסידותבגינוני,בקדשודרכיוובאורחותיו,והנסתרהנגלהבתורתהעצומהגדלותובשל"החסיד"

קנהשם.אזמירורבנימחכמישהיה(הראשון)אלגאזיטוביוםרבילאביו,לאלקיםהגדולההעירבאיזמירנולד

בתי"בעלהכהןיצחקרביוהגאון"חייםעץ"בעלהזקןאבולעפיאחייםרביורבותיואבותיומפיויראהחכמה

דרבנןארעאלספרומהקדמתושעולהכפי)ז"תצשנתלפנילירושליםעלה.בספריומצטטהואמפיהם."כהונה

כברלירושליםבואועם.(ט"תצ,ח"תצבשניםמירושליםדרשותיושנדפסויעקבושאריתיעקבשמעובספריו

אליעזררבילציוןהראשוןהרבניםזקניעםישבבירושלים.לראשםאלוףשמוהועליהם,חכמיהגדוליעםנמנה

ד"כראבהרבנותכסעלאלגאזיישבשאחריו"כהונהבתי"ובעל"קודשאדמת"בעלועם"נחוםחזון"בעלנחום

כאוריםלהםהיודבריו,לשואליוהשיבאשרופסקיםתשובתידומתחתיצאוההםבימים.לציוןוראשוןירושלים

גדולישתיקנוגדולותתקנותעלחתם.אלגאזיי"מהרת"ושויעקבנאותת"שובספרונקבצומהם.ותומים

.ירושלים

:מהם,ירושליםחכמיגדוליהסתופפותלמידיוובין"אברהםברית–שלוםנוה"ישיבתבראשותעמדבירושלים

אברהםרבי,נבוןאפריםרבי,בורלאיעקבישראלרבי,(א"החידמחותן)ברכהנסיםרבי,אלגאזיט"המהריבנו

כי"המקומותבאחדשכתבוכפימרצונוולאבשבתושבתמדילדרושנהגבירושלים.ועוד(חתנו)שושן'ן

המקוםאללעלות'הנחניבדרךאנכי...מדרשותקבעלעשותהלךלביולאהגמראעסקכאבגדלנימנעורי

ובחגיםבשבתותרבבקהללדרוש...גורליפילולבושיעלוענוותנותםצדקתםמרובהמה...'הבובחראשר

.ישראלתפוצותבכלשנפוצו"יעקבשארית"ו"יעקבשמע"בספריורבינוהדפיסאלודרושים–"ובמועדים

.רביםתורהחידושילכתובקולמוסופסקלא,מישריםומגידישיבהראש,כדייןעליוהמוטלכלמלבד

לבנוותנחומיםקינהאגרתהריץ,פטירתושמעאתששמעבעתא"החיד,ז"תקטתמוז'בינפטררבינו

...בעדיעולםחשך...ישראלעטרתם'האלהיארוןונלקח,ישראלשלאביהןיקרינוגלה"לשונווזהט"המהרי

מהאוי...דישראללארעאווי,בימינועלתהשכךלנואולי,שומעותשכךלאזנייםאוי,מנהיגושאבדלדורלואוי

"...לנוהיה

ארעא".(ה"תק,קושטא)"יעקבשארית-יעקבשמע".(ן"תק,שאלוניקי)"חגיגהשלמי–ציבורשלמי"חיבוריו

פני.יעקבנאות.(ו"תקמ,שאלוניקי)"יעקבקהלת"(ד"תקכ,קושטא)"ליעקבאמת"(ה"תק,קושטא)"דרבנן

חלקם.יפהעין.יעקברוח.רביםבתשער.אלגאזיי"מהרת"שו.הספיקותקונטרס.לחכמהפרפראות.שבת

מתוךהמחברתולדות).ידועשלא"יפותפנים"מחיבורחלקגםולפנינו.נדפסוטרםחלקם,לאחרונהאךנדפסו

.(13-22'עמ,שלוםאהבת,"ציבורשלמי"

.בודדותמיליםשלחסרוןמעטעםדפיםכמהבפינות(משוקמים)פגמים.טובכללימצב.מ"ס16.עמודים[20]

.כיתובעםומהודרתחדשהעורבכריכתכרוך

2000$פתיחה 
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38. Has not been Printed! Compilation of Sermons Handwritten by Rabbi Yisrael Ya'akov Algazi –

Jerusalem, 1743-1745

Compilations of sermons handwritten by Rabbi Ya'akov Algazi, who delivered them in Jerusalem during the years 1743-

1745.

Manuscript of ten leaves, [20] handwritten pages, autograph of the author – Rabbi Yisrael Ya'akov Algazi. Contain five

sermons. The sermons before us were not printed. Three pages titled "Panim Yafot", apparently in preparation of a

book titled "Panim Yafot", which Rabbi Yisrael Ya'akov lagazi had intended to write and publish and is not mentioned in

the lists of books by Rabbi Yisrael Ya'akov Algazi.

At the beginning of the sermons it is written when and in whose honor they were delivered.

On the first leaf "A sermon I delivered here in Jerusalem in 1743 * on the fourth page "Parashat Ekev Tu BeAv 1743 in

honor of Rabbi Raphael Trivish" * ([9]b) "A eulogy for Rabbi Raphael Trivish died … in Elul 1743" * on the ninth leaf

"Sermon for Shabbat Teshuva 1743" * on leaf ten "A sermon I delivered in Jerusalem … for the sage Mahari Navon

1745".

Some of the sermons and eulogies begin with poetic, rhymed phrases taken from biblical verses and from the Talmud.

In one of his sermons, the rabbi writes about being strict with restrictions and safeguards and Milei DeChassiduta:

היותםעצומההוראהזואשרעליהםשגזרממהיותרעליהם'וגוזריהמצוותבמעשהעצמםעלמדקדקיםאשר...סגולתועם..."

בחסידותומתנהגדהואיל...אדאורייתאעוברדרבנןובמילידחסידותאבמיליהמיקלהאישדיןמןובר...מאהבה'האתעובדים

"...'וכדפיתורהשלעיקרהעלהעודףמהחסידותיהיו"חישגהאםלובמותרעצמוומקדש

Rabbi Yisrael Ya'akov Algazi (1680-1756) a genius, Mara DeAra DeYisrael, one of the leading sages of Jerusalem and

one of the heads of the "Beit El" Kabbalistic Yeshiva with Rabbi Gedalya Chayun and the Rashash, one of the prominent

Dayanim of Jerusalem. His compositions were accepted throughout the Jewish world as basic study books. He was

called "Chassid" by everyone due to his Torah and Kabbalah greatness and his holy, Chassidic behavior and customs.

He was born in Izmir to his father Rabbi Yom Tov Algazi (the first) who was one of the sages and rabbis of Izmir. There

he studied with the old Rabbi Chaim Ubilafia author of "Etz Chaim" and Rabbi Yitzchak Hacohen author of "Batei

Kehunah". He cites them in his books. He oimmigrated to Jerusalem before 1733 (as indicated by his introduction to his

book "Ar'ah DeRabanan" and by his books "Shemah Ya'akov" and "She'erit Ya'akov" in which his sermons from 1738

and 1738 were printed). In Jerusalem, he studied with the Rishon L'Zion Rabbi Eliezer Nachum author of "Chazon

Nachum" and with the author of "Admat haKodesh" and the author of "Batei Kehuna" whom Rabbi Algazi replaced as

Rosh Av Beit Din of Jerusalem and the Rishon L'Zion. In those days, he wrote responsa, which was considered an

unimpeachable source. Some of it appears in his book the "Neot Ya;akov" Responsa and the "Mahari Algazi" Responsa.

He signed leading regulations of the rabbis of Jerusalem.

In Jerusalem, he headed the "Neveh Shalom – Brit Avraham" Yeshiva and some of his disciples were leading sages,

among them his son the Maharit Algazi, Rabbi Nissim beracha (the in-law of the Chida), Rabbi Yisrael Ya'akov Burla,

Rabbi Ephraim navon, Rabbi Avraham Sasson (his son-in-law) and more. In Jerusalem, he delivered sermons every

Sabbath, yet not voluntarily, as he wrote:

...'הבובחראשרהמקוםאללעלות'הנחניבדרךאנכי...מדרשותקבעלעשותהלךלביולאהגמראעסקכאבגדלנימנעוריכי"

"ובמועדיםובחגיםבשבתותרבבקהללדרוש...גורליפילולבושיעלוענוותנותםצדקתםמרובהמה

These sermons were printed in his books "Shema Ya'akov" and "She'erit Ya'akov", which were distributed all over the

world. Beside his being a Dayan, Rosh Yeshiva and Maggid Meisharim, he never ceased writing Torah novellae.

His composition: "Shalmei Tzibur – Shalmei Chagiga" (salonika, 1790); "Shema Yisrael – She'erit Ya'akov" (Kushta, 1735);

"Ar'ah DeRabanan" (Kushta, 1735); "Emet L'Ya'akob" (Kushta, 1764); "Kohelet Ya'akov" (salonika, 1786); "Neot Ya'akov";

"Pnei Shabbat"; "Parpera'ot L'Chochmah"; "Kuntras HaSfeikot"; "Mahari Algazi Responsa"; "Sha'ar Bat Rabim"; "Ruach

Ya'akov"; "Ayin Yaffa". Some of them were printed only recently; some have not yet been printed. Before us is part of

the unknown composition "Panim Yafot". (The author's biography was taken from "Shalmei Tzibur", Ahavat Shalom, pp.

13-22).

[2] pp. 16cm. Good overall condition. Blemishes (restored) in the corners of several leaves, with omission of several

words. New, elegant leather binding with an inscription.

opening  2000$
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,מיוחסאברהםרביהאלוקיהמקובלהגדולהגאון

,עתבכלהלכהשלבעומקהלן,תורהבחדריבקי

גאונימגדולי,דנהוראבוצינא,ופרישאקדישאחסידא

בירושליםנולד.א"החידשלומרבותיוירושלים

ישראלרביהגאוןמפיתורהלמד.ס"תשנתבסביבות

עזריהרביומפי,"הארץפרי"בעלמזרחימאיר

שלמיסודו"פיררהיעקבבית"ישיבתמחכמי.אשכנזי

שלדינובביתוחבר,אחיו.הקדוש"החייםאור"בעל

,"האדמהפרי"בעלמיוחסרפאלרבילציוןהראשון

,ונסתרבנגלהבקי,בושהכולאיש":אותומתאר

ענוותןאלוקיהמקובל,חבילותחבילותהלכותקורא

מתוךימושלא,מרחםקדושתואלוקיםקדוש,כהלל

ומדוכא,הזההעולםעניינימכלפרוש,האוהל

מביתאחתשעהאפילועצמומנעלאז"ובכ,ביסורין

העידודורוובני,עליוןכקדושנודעבחייועוד."המדרש

נהנהלא,חייוכל,צבאות'הלמלאךדומהשהיהעליו

,רביםיסוריםוסבלקטנהכאצבעאפילוהזהמהעולם

לאשמימיו,"הארץשדה"ספרובהקדמתשהוזכרכמו

בגיל,מאביוהתייתםשנתייםבגיל.בטובהראה

לגילהגיעומלפניהםחיבוריווכל,עיניוכהוארבעים

.צ"תשנתעדנכתבו,כלומר.שלושים

-שאלוניקי)חלקיםשלושה"הארץשדה"ת"שו:חיבוריו

לספרביאורים-"אהבהדגלי",(ח"תקנ-ד"תקמ,ליוורנו

פאפרושמ"רלמקובל"זרועאור"ו"חייםעץדרך"

-"הקטןהמאור",(ג"תשס,ירושלים.כרכיםשלושה)

חידושים-"השדהשיח"ו,"חייםעץ"לספרביאורים

.הכוונותספרעלוביאורים

פרוש,המיוחדאחדארץקברת":חרותמצבתועל

המדוכהעינייםמאורציון,הארץשדהבעל,מאהבה

המאורמצבת,בארץאחד,אהבהדגלובעל,בייסורים

עללהאירהקטןמאורבעל,בתורהשקדן,הגדול

בעלהאלוקיהמקובל,הקדושהוא,קודשגניזת,הארץ

ר"בכאברהםה"כמוהכוללהרבה"ה,הארץשדה

,ארץיירשוזרעותליןבטובנפשו,מיוחסשמואל

ח"התקכשנתכסלולחודשט"כיוםמנוחתווהייתה

רבי:תורהוגדולירשומיםחכמיםכולםבניו."ליצירה

בנימיןורבימיוחסיעקביוסףרבי,מיוחסיצחקשמואל

.הזיתיםבהרלצדונטמנוכולם.מיוחסמשה

עורבכריכתכרוך.טובמצב.מ"ס15\10:גודל

.מוזהבכיתובעם.חדשה

3000$פתיחה 

גירסאות–17–ההמאה-עמודים[36]–"הארץשדה"בעלמיוחסאברהםרביהאלקיהמקובלהגאוןידכתב.39

מהנדפסשונות

(האדמהפריבעלאחיולשון)האוהלמתוךימושלא,מרחםקדושתואלקיםקדוש,כהללענותן,אלוקיהמקובל"!אוטוגרף.ידכתב

.17–הבמאהירושליםחכמימגדולימיוחסאברהםרביהגאון

.המסולסלתידוחתימתעםקדשוידבכתבכולה.פקדוןהלכותמשפטחושןבעניניומקיפהארוכה,שלימההלכתיתתשובה

,ערוךלאיןמפליאהגאונותהתשובהאורךלכל.ותיקונים,השורותבין,שוליםהוספותעם.בצפיפותכתובים.מלאיםעמודים[36]

בספרונדפסההתשובה.והאחרוניםהראשוניםבדבריעצוםבפלפולומתןמשא,משפטחושןשלהסבוכיםבדיניםס"השבסוגיות

.שונותגירסאותנמצאונדפסלמהבהשוואה–(טז'סיג"ח.ח"תקמ,ליוורנו)הארץשדהת"שו

בכתיבתוושעלצעדכלעלובכלל,שלפנינוידהכתבאורךלכל-כללפניכעפרעצמושהחזיק,בענוותנותוהיהיחידמיוחסאברהםרבי

הרבהענוותנותולגודלהכל.נדיריםענווהבביטויירבותבמליצותמתובלת,מאודיתירהענוהשלבלשונותלכתובהקפיד,ספריובכל

.זהוקדושגאוןשל,ערוךלאין
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39. Manuscript of the Kabbalist Rabbi Avraham Meyuchas Author of "Sdeh HaAretz" – [36] Pages – the 17th Century –

Versions that Differ from the Printed One

Manuscript. Autograph! "The Divine kabbalist, modest as Hillel, does not depart out of the Tent" (the words of his brother

author of Pri HaAdamah, the Gaon Rabbi Avraham Meyuchas one of the greatest sages of Jerusalem in the 17th century.

Complete, long and comprehensive halachic responsum regarding matters of Choshen Mishpat the laws of deposits

(Pikadon). Handwritten entirely by Rabbi Meyuchas with his curly signature.

[36] complete pages. Dense script. With additions on the margins, between the lines and corrections. Throughout the

responsum, genius beyond measure, on Talmudic Sugiyot and the complicated Dinim of Choshen Mishpat, in depth study of

the words of the Rishonim and Achronim. The responsum was printed in his book the Sdeh HaAretz Responsa (Livorno,

1748. Section C Siman 16) – Textual variations from the printed version.

Rabbi Avraham Meyuchas was unique in his modesty – throughout the manuscript before us and elsewhere in his books, he

was strict about writing modestly, using poetic language and rare expressions of modesty.

The genius Kabbalist Rabbi Avraham Meyuchas, knowledgeable in all aspects of the Torah and Halacha, Chassida Kadisha,

Butzina Denehora, one of the leading geniuses of Jerusalem and one of the rabbis of the Chida. Was born in Jerusalem in ca.

1710. Studied with Rabbi Yisrael Meir Mizrachi author of "Pri HaAretz" and Rabbi Azarya Ashkenazi. He was one of the sages

of the "Beit Ya'akov Ferrara" yeshiva established by the author of "Or HaChaim" Hakadosh. His brother, and a member of

the Beit Din of the Rishon L'Zion Rabbi Raphael Meyuchas author of "Pri HaAdamah" describes him:

לא,מרחםקדושתואלוקיםקדוש,כהללענוותןאלוקיהמקובל,חבילותחבילותהלכותקורא,ונסתרבנגלהבקי,בושהכולאיש

המדרשמביתאחתשעהאפילועצמומנעלאז"ובכ,ביסוריןומדוכא,הזההעולםעניינימכלפרוש,האוהלמתוךימוש

Already during his lifetime, he was known as a Divine holy man and the people of his generation testified that he was like a

Divine angel. He did not enjoy this world his entire life and suffered greatly: at the age of two, his father passes away and

when he was forty, he became blinded. All his compositions are from before the age of thirty, that is, written up to 1730.

His compositions: "Sdeh HaAretz" responsa three sections (Salonika-Livorno, 1744-1798), "Digli Ahava" – commentary on

the book "Derech Etz Chaim" and "Or Zaru'ah" by the Kabbalisy Ram Papros (three volumes. Jerusalem, 2003), "HaMa'or

Hakatan" – commentary on the book "Etz Chaim" and "Siach HaSadeh" – novellae and commentary on Sefer HaKavanot.

On his gravestone it was written:

מצבת,בארץאחד,אהבהדגלובעל,בייסוריםהמדוכהעינייםמאורציון,הארץשדהבעל,מאהבהפרוש,המיוחדאחדארץקברת"

הרבה"ה,הארץשדהבעלהאלוקיהמקובל,הקדושהוא,קודשגניזת,הארץעללהאירהקטןמאורבעל,בתורהשקדן,הגדולהמאור

ח"התקכשנתכסלולחודשט"כיוםמנוחתווהייתה,ארץיירשוזרעותליןבטובנפשו,מיוחסשמואלר"בכאברהםה"כמוהכולל

."ליצירה

All his sons were known sages: rabbi Shmuel Yitzchak Meyuchas, rabbi Yosef Ya'akov Meyuchas and Rabbi Binyamin Moshe

Meyuchas. They are all buried beside him on the Mount of Olives.

Size: 15x10cm. Good condition. New leather binding. With a gilt inscription.

opening  3000$
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נחפהבעלהגדוללהרבוראיתי"כןכמו.אפריםשערספר,תאריפהספר,א"המהרשכמו,אחרוניםספרישלאזכורים,כןגםידבכתב

ק"חהגדולהרבשהקשהשמעתיוכן."...זאביישראלר"כמוהרדמשפטיםסבאהגדולהרבמשםשהביאכ"אבסוףה"זלהבכסף

.(ירושליםחכמימגדוליהמרשמןת"שובעלרוביומרדכירבי)"...רוביום"כמוהר

[וחומרוקלשכןוכל]ו"וקש"וכ..."נכתבהדבריםבין,תורהדבריעלבעוברםלקהילתוהרבשדרשותוכחהמוסרדברי[11]'בעמ

ליצלןרחמנאא"אעםש"וכפנויהעםביחדואפילהלילהבאשוןללכתלבםמלאםאיךידעתילאאניתורהבעלשאינוומיזהבדורינו

עברהובעונות,לזהזהוערביםאנחנואחדאישבניוכולנו,לכלםהוגעשהעוןהזההקדושהקהלאנשיעלויחוסירחקעצמווהשומר

מתמאיםהגויםשאףממשבחולכמוספריםשללחנותללכתבפרסייאשבתביוםשעושיםכמו'החילוללידילבאעבירהגוררת

"...כולההתורהכלכנגדשהואשבתעוןובפרטמותםיוםעדכפרהלושאיןה"חעוןהואוזההיאודיםמןשבתשאבדואומרים

!!נדפסלאידהכתבבדיקתנולמיטב

השניםבין.ירושליםחכמיביןונמנה.הגדולמאביותורהקיבל.א"החידרבינושלבכורובנו(ו"תקפ-ג"תק)אזולאיישעיהרפאלרבי

שלםשלמהרבישלבתואתלאשהנשאשם,באמשטרדםסייםזושליחותואת,שונותלארצותטבריהבשליחותיצאה"תקמ-מ"תק

א"החידמרןהציע.ה"תקמבשנת,אנקונאד"אבישראלאברהםחייםרבישלפטירתועם.באמשטרדםהספרדיםקהילתשלרבה

ידעבחייו.וחיבהכבודבדרכילוכתבותמידערוךלאיןאביועלחביבהיה.ימיוסוףעדכיהןזווברבנות,ישעיהרפאלרביבנואתלהם

יסופרכייאמןלא,וצעדיךכתביךמראות"במכתבואליוכתבשאביועדהכתיבהמאודעליווהוקשהומכאובחוליישעיהרפאלרבי

'הלפנינפשיאתואשפוך,באהלךיקרבלאונגערעהאליךתאונהלאעמך'הכיידידבנידעאך...ונחליתיונהייתיהגדולצערי

נדפסוממנותשובות.ספריםכמהאחריוהשאיר.תורהחדושימכתיבתהפסיקלאחוליואףעל"...עיניבדמעותוהצלתךרפואתךעל

.העיןמראית,דודפני,אומץיוסף,שאלחיים,אביובספרי

.רכהכריכה.דפיםכמהבשולישיקומים.דיוטשטושימקומותבכמה.טובמצב.מ"ס13\19

2000$פתיחה 

ד"אבאזולאיישעיהרפאלרביידכתב.40

הקהילהעלותפילהשובהשבתדרשת-אנקונה

-באנקונה

,הכיפוריםיוםשלפנישובהלשבתדרשה,ידכתבקונטרס

קדשוידכתבבעצםהכל,כיפורליוםמיוחדתתפילהעם

.א"זיעא"החידבן–אזולאיישעיהרפאלרביהגאוןשל

.ידובכתבעמודים[24],דף[12]

לכמהביאוריםעם.תשובהלשבתדרוש,ידהכתבתוכן

גםהדבריםבין.ך"מהתנולפסוקיםבמדרשל"חזמאמרי

.מסויימותעבירותעללהוכיחםלשונושבטאתחוסךלא

אביושלאיזכור[4]בעמוד.לדרושפתיחההראשוןבעמוד

ה"זלהא"אר"עטהגאוןלהרבוראיתי"א"החידמרן

מפרששהיהה"זלהאביומרהרבמשםשהביא

"...המאמר

בדיןלזכות,הרבשתיקןמיוחדתפילהנוסח[9]בעמוד

שלמיוחדתבלשוןהתפילה.כיפורויוםהשנהראששל

ומאמריהתורהמפסוקימושאליםולשונותרבותמליצות

:ס"בשל"חז

ולו'צ,צלותאבעייא,מצלתינןצלותיהשתאאיכו..."

ליחזילדידי,דובבותשפתיוהנה,בערבותלרוכב

עלינורחמיךנאיהמו,אתחנןשדיואל,קוליהרימותי

הבריכהמן,עלינוטבושפעישפיע,ירחמנוישוב

דנא,מבקשיםאנונאסלח...אמרידנאמנים,העליונה

לטובהלבינומשאלותומלאוהשלוםהחיים'בסכתב

'הימיןיכוננהוהואושאנןובטחבהשקטושובהבנחת

ברכותדשןמלאשולחנם,ונחתם'שלויויגזחילעושה

שנותם,רבותלשניםושיזכו,רבבהמאלפי,הטובה

בניכן,וברכותיהשנהתחל,כתקנןשנים,בנעימים

יתי,צבאחלוץבאדודבן,גואללציוןובא...ורים'הנה

כבודהישראלשריכחוליאסוף,אנןנחזיונחמני

"...בעגלהרואיהכלישמחושאנןנאוה,ירושלם
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40. Manuscript Rabbi Raphael Yeshaya Azulai Av Beit Din of Ancona – Sermon for Shabbat Shuvah and a

Prayer for the Ancona Community

Handwritten notebook, sermon for Shabbat Shuvah before Yom Kippur, with a special prayer for Yom Kippur,

handwritten entirely by Rabbi Raphael Yeshaya Azulai – the son of the Chida. [12] leaves, [24] handwritten pages.

The content of the manuscript: a sermon for Shabbat Tshuvah. With commentary on several Midrashic sayings of the

sages and biblical verses. Among others, he also rebukes them for certain sins.

On the first page, an introduction to the sermon. On page [4] reference to his father the Chida: "And I have seen by the

Genius Rabbi Atar who introduced words by his father who interpreted the saying…"

On page [9], a version of a special prayer written by the Rabbi, to be acquitted on Rosh Hashana and Yom Kippur. The

prayer is in a special language using poetic phrases and metaphors from the bible and the Talmudic Sages:

שדיואל,קוליהרימותיליחזילדידי,דובבותשפתיוהנה,בערבותלרוכבולו'צ,צלותאבעייא,מצלתינןצלותיהשתאאיכו..."

אנונאסלח...אמרידנאמנים,העליונההבריכהמן,עלינוטבושפעישפיע,ירחמנוישובעלינורחמיךנאיהמו,אתחנן

'הימיןיכוננהוהואושאנןובטחבהשקטושובהבנחתלטובהלבינומשאלותומלאוהשלוםהחיים'בסכתבדנא,מבקשים

שנים,בנעימיםשנותם,רבותלשניםושיזכו,רבבהמאלפי,הטובהברכותדשןמלאשולחנם,ונחתם'שלויויגזחילעושה

שריכחוליאסוף,אנןנחזיונחמנייתי,צבאחלוץבאדודבן,גואללציוןובא...ורים'הנהבניכן,וברכותיהשנהתחל,כתקנן

"...בעגלהרואיהכלישמחושאנןנאוה,ירושלםכבודהישראל

The manuscript also refers to books by the Achronim, such as the Maharsha, Sefer Yeffe To'ar, Sefer Sha'ar Efrayim, and

to the "great rabbi author of Nechpah Bachesef who introduced the words of the great Rabbi Saba Demishpatim Yisrael

Ze'evi …" and to Rabbi Mordechai Rubio (author of the Shemen HaMor Responsa, one of the leading sages of Jerusalem).

On page [11], words of rebuke and Mussar to the community, among others, it is written: "… all the more so and not to

mention in this our generation and he who is not a Torah scholar I did not know how dare he walk in the middle of the

night and the dark with an unmarried woman and all the more so with a married one may the All-merciful protect us,

and he who takes care of himself will keep away and spare the members of this holy community who are all responsible

one for the other, and with sin, one sin entails another and leads to Chilul Hashem, like when they go to a bookstore on

Sabbath like on any other day of the week and even the gentiles wonder and say the Jews have lost the Sabbath and it is

a sin that has no atonement until they die and especially the sin of the Sabbath which is equal to the complete Torah…"

To the best of our knowledge, the manuscript has not been printed!!

Rabbi Raphael Yeshaya Azulai (1743-1826) the eldest son of the Chida. Studied Torah with his great father. Was one of

the sages of Jerusalem. During the years 1780-1785, he was sent on a mission by the rabbis of Tiberias to various

countries, a mission that ended in Amsterdam where he married the daughter of Rabbi Shlomo Shalem, the rabbi of the

Sephardic community of Amsterdam. When Rabbi Chaim Avraham Yisrael, Av Beit Din of Ancona, died in 1885, the Chida

suggested that his son replace him and indeed, he served as the rabbi of Ancona until the end of his days. His father was

extremely fond of his and always wrote to him with respect and affection. Rabbi Raphael Yeshaya suffered sickness and

pains in his lifetime and it was difficult for him to write so much so that his father wrote to him: "The sight of your

writings and steps, my great sorrow is incredible and I have become sick … yet know my son friend that God is with

you no evil shall befall you nor shall any plague come near your dwelling and with tears in my eyes I shall pour my

soul before God for your recovery and salvation…" Despite his sickness, he did not stop from writing Torah novellae. He

left several books. Responsa by him was printed in his father's books Chaim Sha'al, Yosef Ometz, Pnei David, Marit

HaAyin.

13x19cm. Good condition. Several blurs of ink. Restorations in the margins of several leaves. Soft binding.

opening  2000$
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אברהםר"בכאביגדוררביהגאוןידבכתבמיוחדחיבור.41

ידועיםלאהיסטוריםפרטים–18–ההמאהסוף–מקושטא

.מתחרזיםופתגמיםל"חזמאמרי,חרוזיםמילון,ידבכתבחיבור

מצבותנוסחיכולל.מקושטאאברהםר"בכאביגדוררביידבכתב

מחייהיסטוריםפרטים.ומליצותמשלים,חכמיםחידות,שכתב

,קושטא.וגדולשלםחיבור.קושטאוחכמיאביגדורמשפחת,התקופה

.18–ההמאהשלהשניההמחצית

התלמודברחביהמפוזריםל"חזומאמריפתגמיםאלפיכוללידהכתב

שעל,רבותמליצותכןכמו,ך"התנספריד"מכוכן,בעיקרהבבלי

מצבותנוסחי,לספריםוהסכמותהקדמות,מכתביםלכתובניתןפיהם

נאהבאופן,מתחרזיםסיומיםעם,והשירהמליצהבדרך,ועוד

כידוע,בשניםמאותבמשךהספרדיםחכמישנהגווכפי.ומשובח

המקוראתגםהכותבהרבמביאמהמאמריםברבים.מספריהם

.ס"בש

מצבותונוסחימליצות,שירים,(157'מעמהחל)ידהכתבבסוף

.המחברכאןוהביאםאחריםשכתבומצבותנוסחיוכן,המחברשכתב

מצבתעל":משפחותיהםובניטורקיהרבנישלמצבותנוסחיביניהם

ר"החאחייסדוע"זיה"זלהמאריאבאהרבראשיעטרתקבורת

עמודבאותו.קושטאחכמימגדוליאביגדוראברהםרבי,אביו,"יוסף

המיטהג"עאלאמאניסק"בק"האבלימיבשבעתהמספידיםרשימת

יום.פאלומבוא"שחרהחייםבביתביום[ו]ב.ירושלמיי"מהרהרב

א"שחר–'ביום.אסאי"שחר–איום.דאנוןי"שחר–שבת

–'דיום.קצבומשהר"שח-'גיום.[אלפנדאריאהרן]אלפאנדארי

."אשכנזיא"שחר–'זבתשלום-'היום.יעקבר"בכמהאליאר"הח

יעקבר"שחיסדםוהמליצההשירה"זלהיוסףר"החאחימצבתעל"

הרהבמגפהשנפטרהשרהבתיעיניבבתמצבתעל"."ו"נראסא

אליאבנינפשיידידמצבתעל"."והמליצההזההשיריסדתיויולדת

במגפהשניםז"טבןנפטררואיוטובעיניםיפהודעתןחכםוטובבחור

"...לבימכאבהבתיםאלויסדתין"התקאדרו"טביום

בדבריחידודים,"וחידותםחכמיםדבריומליצהמשל"165בדף

המובהקהרבורביממורי"157'בעמ.פתרונןעםוחידותמליצה

לאבעגלתיחרשתםאם,דודהגבירמצבתעלה"זלהנחוםא"מהר

"...ראשיתיאתתמצאוןאזדלתיעלידפקתםאם,חידתיאתתמצאון

בתמצבתעל"."ח"מהראנמצבתעל"."רפאלשמוהרופאעל"

נפטראוזידיו'ןאהרןמצבתעל"."ו"הרממצבתעל"."יעיש'ןט"מהרי

."ז"תקלאדר'ך

אליעזררביהגאוןאצלולמדבקושטאנולדאברהםר"בכאבגידוררבי

חכמיבקרבומפורסםגאון,אברהםרביאביו."נחוםחזון"בעלנחום

עמדשם,(ז"תקפ,קושטא)"לאברהםזכור"ת"שוספרמחברקושטא

דודבןיצחקרבישלחתנו,הרבהתלמידיםוהעמידישיבהבראשות

,בניומאתחידושיםגםמשולביםבספרו."אמתדברי"בעלמקושטא

.אביגדורורבייוסףרבי

ידבכתבאולם,ז"תקמשנתבסביבותשנפטרכתבוקורותיוכותבי

.ב"תקמאדרב"כהשישיביוםנפטרכי,בנוידבכתבעדותשלפנינו

.כאמוריוסףורביאביגדוררביבניםשניהיואברהםלרבי,בנוסף

בןלושהיהמתגלהשלפנינוידבכתב,אברהםבשםבןאביגדורלרבי

רבי,אברהםרבישלהשניבנו.שניםבקיצורשנפטרושרהובתאליהו

רביבשםבןיוסףלרבי.אביוספריעלוהוספותהגהותעשהיוסף

אתשהדפיס,אברהםרבינין)אביגדוראברהםרביהואבנו,אביגדור

.(לאברהםזכורספר

\34גודל.משובשהדפיםמספור.צדדיםמשניכתובים.דפים[104]

רביםודפיםהכריכה.מקוריתעורכריכת.טובכללימצב.מ"ס21

חסרוןעםקטניםקרעיםושניראשוןבדף.בשוליםקרעים.מנותקים

.טקסט

800$פתיחה 

41. A Special Composition Handwritten by Rabbi

Avigdor ben Rabbi Avraham of Kushta – Late 18th

Century – Unknown Historical Details

A handwritten composition, a rhymed dictionary,

sayings by the Sages, and rhymed idioms. Handwritten

by Rabbi Avigdor ben Rabbi Avraham of Kushta

(Constantinople). Including versions of gravestones

written by him, riddles, proverbs, poetic phrases and

historical details about the period, the Avigdor family

and the sages of Kushta. A large, complete

composition. Kushta, the second half of the 18th

century.

The manuscript contains thousands of rhymed idioms

and Talmudic sayings by the Sages, especially those

from the Babylonian Talmud, and from the bible, as

well as, many poetic phrases which can be used for

writing letters, introductions and approbations for

books, versions of gravestones and more. For most of

the saying, Rabbi Avigdor adds their Talmudic source.

At the end of the manuscript (from p. 157), poems,

poetic phrases and versions of gravestones written by

the author and versions of gravestones written by

others, among them versions of gravestones of Turkish

rabbis and members of their families.

On leaf 165 "A proverb and figure, the word of the wise

and their riddles", quips and riddles with their

solutions.

Rabbi Avigdor ben Rabbi Avraham of Kushta was born

in Kushta and studied with Rabbi Eliezer Nachum

author of "Chazon Nachum". His father, Rabbi

Avraham, was a well-known genius, author of the

"Zchor L'Avraham" Responsa (Kushta, 1827), and head

of a yeshiva in Kushta with many students. He was the

son-in-law of Rabbi Yitzchak Ben David of Kushta

author of "Divrei Emet". Among others, his book

introduces novella by his sons, Rabbi Yosef and Rabbi

Avigdor.

His biographers wrote that he died in circa 1787;

however, in the manuscript before us, his son indicates

that he died on Friday, the 22nd of Adar 1782. It is

known that Rabbi Avigdor had a son named Avraham.

In addition, as indicated by the manuscript before us,

he had another son named Eliyahu and a daughter,

Sarah, who both died young. Rabbi Yosef, Rabbi

Avraham's second son, proofread and added glosses to

hi sfather's book. Rabbi Yosef had a son name Rabbi

Avigdor, and his son is Rabbi Avraham Avigdor (the

great grandson of Rabbi Avraham author of "Zchor

L'Avraham".

[104] leaves, written on both their sides.

Mispagination. 21x23cm. Good overall condition.

Original leather binding. The binding and many leaves

are detached. Tears at the margins. In the first leaf, two

small tears, with loss of text.

opening  800$
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19–ההמאה,ירושלים–חכמיםלשון–ידכתב.42

.מירושליםאלבוקריקאברהםרביידכתב.'וכדואגרותלכתיבת'ב'אסדרלפימחורזיםערכיםאלפי,חכמיםלשוןספר,ידכתב

.נדפסלא.19–ההמאהסוף

זה"ידהכתבבתחילת.שונותאישיותורשימותתורהחידושי,ובנוסף,"חכמיםלשון"שנקראהחרוזיםספראתכוללהחיבור

.ובמליצותבחרוזיםכתוביםשוניםנוסחים,בהמשך.דף119הכוללהחרוזיםספרכ"אח."ט"סאלבוקריקאברהםשליהפנקס

וחרוזמליצהבלשוןהכתיבהובחשיבותהחיבורמהותעלדבריםבהקדמה,המחברבןבכתיבתהנראהכפי,המחברהקדמתכ"אח

רשימת.מקומותלפיצדיקיםקברותרשימת,כספיםהלוואותבענינישונותורשימותתורהחידושיכמההבאיםבדפים.ודברים

רבי,בוחבוטשבתירבי,שוניםרבניםשמות.אלבוקריקמשפחת,משפחתובנישמותכןכמו,המחברשקנהספריםשלשמות

.לאדינוומעטעבריתבלשוןכתוב.ועודאשכנזייצחק

ל"ובסה.הזיתיםבהרנקבר.(ג"תרמ)בירושליםמשהאהל-משהמזכרתשכונתממקימי,ירושליםמחכמי,אלבוקריקאברהםרבי

.ו'אג'ביגאברהםרביעםיחדכעדחתוםהואעליהג"תרעשנתמירושליםכתובהנמצאת

חלקיטקסטפגםראשוניםבדפים.טובכללימצב.מקוריתכריכה.מ"ס9\23.5.וארוךצרפורמט.לבניםדפיםמספר.דף148

.חסרוןעםפגםראשוניםדפיםבשני.הדףקציצתמחמת

700$פתיחה 

42. Manuscript – Leshon Chachamim – Jerusalem, the 19th Century

Manuscript, the book Leshon Chachamim, thousands of rhymed entries, alphabetically ordered for writing letters etc.

Manuscript by Rabbi Avraham Albuquerque of Jerusalem. Late 19th century. Has not been printed.

The composition contains the book of rhymes "Leshon Chachamim" and in addition, Torah novellae and various

personal notes. At the beginning of the manuscript "This is my notebook Avraham Albuquerque S.T." Then the books of

rhymes which includes 119 leaves. Later, various rhymed and poetic versions. Then the author's introduction,

apparently by his son, about the importance of using poetic, rhymed language. In the following pages, there are Torah

novellae and various notes about monetary loans, a list of graves of Tzaddikim, lists of books the author bought, names

of the members of his family, the Albuquerque family, names of rabbis such as rabbi Shabai Buchbut, rabbi Yitzchak

Ashkenazi and more. Written in Hebrew and a little Ladino.

Rabbi Avraham Albuquerque, one of the sages of Jerusalem and one of the founders of the Mazkeret Moshe – Ohel

Moshe neighborhood of Jerusalem (1883). Buried on the Mount of Olives. In the National Library there is a Ketubah

from Jerusalem from 1913 which he signed as a wintness with Rabbi Avraham Bijajo.

148 leaves. Several blank leaves. Long, narrow format. 23.5x9cm. Original binding. Good overall condition. In the first

leaves, the text is partly damaged due to trimming of the leaf. In the first two leaves, damage with omission.

opening  700$
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ו"תרס,בגדאד–"חיאישבן"בעלחייםיוסףרבינוג"רשכבהשלקדשוידבכתב–תשובהשבתדרשת.43

.קדשוידכתבבעצםכתוב–"חיאישבן"המבגדאדחייםיוסףרבינוהגאוןג"רשכבהשדרשתשובהלשבתדרשה

.והוספותתיקונים,מחיקותעםחייםיוסףרבינושלקדשוידבכתבאוטוגרפיתכתיבה.עמודים[12]בןקונטרסלפנינו

לדרושברחמיויזכנית"השיו"תרסשנתתשובהבשבתו"בעזהשדרשתידרושד"בס,ו"ליקבהונצליחנעשה'הבשם"ראשון'בעמ

תורהוחידושיפלפוליםבדרוש."ר"אכיוישועתוהאלבעזרתלשמהתורהולשלוםטוביםלחייםעלינוהבאיםבשניםושנהשנהבכל

.אליהושניספרואתוכןפעליםרבספרואתגםמזכירהדבריםבין.בתשובהחזרהבנושא

בןבספרונדפסההדרשה.פטירתולפנישניםכשלוש–ו"תרסשנתתשובהבשבתרבינושדרשוארוכהגדולהמהדרשהחלקלפנינו

הדבריםהרצאתבסגנוןושינההוסיף,לדפוסהרבערךכ"שאחמהנדפסרביםשינויםישנם.תשובהלשבת'בדרוש'בחלקחילאיש

.עצמםובחידושים

.בגדאדשלרבהחייםמשהרביבןחייםאליהורבישלבנו,"חיאישבן"בעל,(ט"תרס-ג"תקצ)מבגדאדחייםיוסףרבינוהגאון

הכנסתבביתלדרושמקומועלעלה,שנהו"כבןרקכשהוא,ט"תריבשנתאביופטירתלאחר.ובצדקותובגאונותונודעמנערותו

רבבותמתכנסיםהיו,(השבועותחגשלפנישבת)כלהובשבתהגדולשבת,זכורשבת,תשובהשבת:השנהשבתותבארבע,הגדול

בשבתות.לדרשותיוומאזינים,ישיבהמקומותאלפיםכעשרתבואשר',כביריאלצאלת'בעירהגדולהכנסתבביתבגדאדמיהודי

שבתמידידרששם,ישיבהמקומות1000–כשבו"ירי'זעאלסלאת"בגדאדשלהקטןהכנסתבביתדורשהיההשנהשבמשך

,מעשיותסיפורי,משלים,ובאגדהבהלכהבלולותהיודרשותיו,השבועפרשתבענינידורשהיהשעותשלשבמשך.שנהכחמישים

מכמניבכלחיבוריםעשרותחיבר.הסודחכמתדרךועלהרמזדרךעל,הפשטדרךעל,ל"חזואגדותפסוקיםופירושיהלכותפסקי

.כולוהיהודילעםיסודאבןהפכוחיבוריו,התורה

.קיפולסימנימעט.מיליםבכמהדיוטשטושימעט.טובמצב.מ"ס10.5\13.5.ק"בכתיעמודים[12]צדדיםמשניכתובים.דף[6]

.בשוליםזעיריםקרעים

2000$פתיחה 

75



Rabbi Yosef Chaim of Baghdad (1833-1909), author of "Ben Ish Chai", the son of Rabbi Eliyahu Chaim the on of Rabbi

Moshe Chaim the rabbi of Baghdad. Since his youth he was known as a genus and Tzaddik. After his father's death in 1859,

when he was only 26 years old, he replaced his father and delivered a sermon in the great synagogue, on four Sabbaths of

the year: Shabbat Teshuvah, Shabbat Zachor, Shabbat Hagadol, and Shabbat Kalah (the Sabbath before the Shavuot).

Thousands of the Jews of Baghdad used to come to the Great Synagogue of Baghdad 'Salat al-Kabir', which could seat

10,000 people, to listen to his sermons. On the other Sabbaths of the year, he would deliver sermons in the small

synagogue of Baghdad 'Salat al Za'ir', which could seat only a thousand people. There he delivered sermons every Sabbath

for approx. fifty years. For three hours he would deliver a sermon on Parashat Hashavu'ah, combining his sermons with wit

halacha and Aggadah, proverbs, tales, commentary on verses and Aggadot of the sages, by way of Peshat, Remez and Sod.

Authored dozens of books on all aspects of the Torah, compositions which became foundation stones for the entire Jewish

people.

[6] leaves. Written on both their sides [12] handwritten pages. 10.5x13.5cm. good condition. The ink has blurred in several

words. Several folding marks. Tiny tears in the margins.

opening  2000$

43. Sermon for Shabbat Teshuvah – handwritten by Rabbi Yosef Chaim Author of "Ben Ish Chai" – Baghdad,

1905

Sermon for Shabbat Teshuva delivered by rabbi Yosef Chaim of Baghdad, the "Ben Ish Chai" – handwritten by him.

Before us is a compilation of [12] pages. Autographic writing handwritten by Rabbi Yosef Chaim with erasures, corrections

and additions.

On the first page:

ושנהשנהבכללדרושברחמיויזכנית"השיו"תרסשנתתשובהבשבתו"בעזהשדרשתידרושד"בס,ו"ליקבהונצליחנעשה'הבשם"

."ר"אכיוישועתוהאלבעזרתלשמהתורהולשלוםטוביםלחייםעלינוהבאיםבשנים

The sermon contains Pilpulim and Divrei Torah about repentance. Among others, he refers to his book Rav pealim and to

his book Shnei Eliyahu.

Before us is part of a long sermon which was delivered by the Ben Ish Chai on Shabbat Teshuvah 1905 – approx. three

years before his death. Th sermon was printed in his book Ben Ish Chayil Section B Drush B for Shabbat Teshuvah. There

are textual variations between the printed version and this one since later, Rabbi Yosef Chaim prepared it for printing,

adding and changing some of the things he had written.
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19–ההמאה,בגדאד–השיריםושירפסחשלהגדה–יפיפהידכתב.44

מרובעותבאותיותהעבריכשהקטע,ערבילשרחמתורגםוקטעקטעכל.השיריםשיר,פסחשלהגדה,פסחסדרכל:כולל,ידכתב

!מרשיםידכתב.מאודומיושרתנאהכתיבה,סופרידכתב.19–ההמאהבגדאד.מזרחיתבכתיבהוהערבי

ונצליחנעשההשםבעזרת]ט"בסד"בסץ"קרובב"ציל"זהם"פציחותי"לסי"לקי"ואעכ"בנלו"עשי"עמו"בהנ":הידכתבבתחילת

יהגהצדיקפי'הסבריתלפורקנך'הקיוותילישועתךירבהעצמהאוניםולאיןכחליעףנותןברוךוארץשמיםעושה'המעםעזרי

מתחילהריני[טובבסימןדשמיאבסיעתאצדיקיםבאהליוישועהרינהקולבויביאוצדיקים'לההשערזהמשפטתדברולשונותחכמה

ומפימפיךימושולאכדכתיבזרעיוזרעוזרעיאניבהלקרותשאזכההאלובעזרתדשמייאבסייעתאושרחלשוןפסחשלהגדהלכתוב

."ר"אכיעולםועדמעתה'האמרזרעךזרעומפיזרעך

.פסוקאחרפסוקערבילשרחתרגוםעםהשיריםשיר:ההגדהסדרלאחר

כריכה.הראשוןהדףשלהפנימייםבשוליםשיקום.טובמצב.מ"ס14.ריקיםדפיםמספרועוד,צדדיםמשניכתוביםדפים[45]

.בגדאדיבסגנוןשישניירועטיפתמעורשדרתעםמקורית

500$פתיחה 

44. Beautiful Manuscript – Passover Haggadah and the Song of Songs – Baghdad, the 19th Century

The manuscript contains Seder Pesach, Passover Haggadah, the Song of Songs. Each and every passage is translated into

Judeo-Arabic, with the Hebrew passage in square script and the Arabic one in oriental script. Baghdad, the 19th century.

Scribal script, nice and orderly. Impressive manuscript! After the Haggadah, the Song of Songs with a Judeo-Arabic

translation, verse after verse.

[45] leaves written on both their sides and several additional blank leaves. 14cm. Good condition. Restoration to the inner

margins of the first leaf. Original binding with leather spine and Baghdad-style marble paper cover.

opening  500$
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ל"זצשמעוןבןמנצוררביהמקובלהגאוןידכתב–וחסידותתורהחידושי,פיוטיםספר.45

מנצוררביהמקובלהגאוןשלקדשוידבכתב.נוספיםתורהוחידושיחסידותסיפורי,התורהעלמאמרים,פיוטיםכולל,ידבכתבכרך

.ז"תשי-ז"תשט,ירושלים.ל"זצשמעוןבן

תרגוםעם,"יוחאיבר":פיוטים."'היעזורעם.שורעליצעדהבנותעיןעליפרתבןיוסףפרתבןונצליחנעשה'הבשם"הראשון'בעמ

אוחיל"."מאיררביהתנאיאירהחמהכאור"."...וארפארפאני,תהלתיעוזאלהי"."העליוןהגלילשיר".ביתאחרביתיהודיתלערבית

."אשתאהיוםיום

רעהמשה","אחיואצלמשה","פרעהשלפלטריןבתוך","שמחההבניםאם","לדתו","רבינומשהשלחייוסיפור"פרקי,בהמשך

סיפור,כ"אח.הקדושיםורבותינול"חזמאמריבשילובנכתבוהדברים."משהשלמיתתו","ויהושעמשה","יתרואצלמשה","צאן

.נוספיםבעניניםוחידושיםהלכהחידושיכמה,בנוסף.והתגלותוהתגדלותו(טובשםהבעל)קדישאהסבאתולדות,"מהראלתפארת"

וידחהבליביחידושינתנוצץ...כיבטענהחייםיוסף'רטענתודחהמוצפיסלמאןר"מובאוהנה",מוצפיסלמאןרביהצדיקשלאיזכור

כיבושהוכפלביוםנכתבולמעלההכתוביםהשירים",מנצוררביכתבהאחרוניםמהעמודיםבאחד."מוצפיסלמאן'חשלטענתו

."ט"סשמעוןבןמנצורהצעירי"עג"לפז"תשישנתתשרי'וטוב

החידושי.ובניקודרגילהאשכנזיתבכתיבהכתוברבינומשהעלהמאמר.ניקודעםגדולותבאותיותמרובעתבכתיבהכתוביםהשירים

.הקטניםילדיועבורמנצוררביכתבוהסיפוריםהפיוטיםאתהנראהכפי.מזרחיתבכתיבהכתוביםתורה

.שמעוןבןדודרבישלנינו.האחרוןבדורהמקובליםומגדולי,יוסףפורתישיבתחכמימגדולי(ח"תשנ-ב"תרע)שמעוןבןמנצוררבי

זהבתפקיד,יוסףפורתבישיבתמ"כרלכהןהתמנה(22בן)ה"תרצבשנת.שמעוןבןאהרןרבידודואצלתורהוקיבלגדלבילדותו

כונסהתורתו.הכהןאפריםרביהאלקיהמקובללמחותנוחברותאבהיותוהקבלהתורתעלשקדבמקביל.שניםעשרותבמשךכיהן

.התורהס"פרדחלקיכלעל(כרכים7)המאורשמן"בספר

.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס20.כתיבהללאדפיםועוד.כתוביםעמודים[107]

500$פתיחה 

45. A Book of Piyyutim, Torah Novellae and Chassidism – Manuscript of the Kabbalist Rabbi Mantzur ben

Shimon

Handwritten volume containing Piyyutim, Hassidic stories and additional Torah novellae. Handwritten by the Kabbalist

Rabbi Mantzur Ben Shimon. Jerusalem, 1956-1957.

The Piyyutim are written in large square script and are vowelized. The story about Moses is written in regular Ashkenazic

script and is also vowelized. The Torah novellae is written in Oriental script. Apparently, yhr Piyyutim and the stories were

written by Rabbi Mantzur for his young children.

Rabbi Mantzur Ben Shimon (1912-1998) one of the greatest sages of the Porat Yosef Yeshiva and one of the leading

kabbalists of our generation. The great-grandson of rabbi David Ben Shimon. In his youth, he studied with his uncle Rabbi

Aharon Ben Shimon. In 1935 (when he was 22), he was appointed a Ram of the Porat Yosef yeshiva, a position he held for

decades. His Divrei Torah were gathered in the book "Shemen Hamaor" (7 volumes).

[107] written pages and additional blank leaves. 20cm. Good condition. Original binding.

opening  500$
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סוף–נדפסלא–"הדורותסדר"בעלהלפריןיחיאלרביהגאוןאוטוגרף–ס"השעלחיבור!היסטוריתתגלית.46

'התשנות

הגדולהגאוןשלקדשוידכתיבת.מנחות-זבחיםמסכתותבסוגיותבעיקר,ס"השסוגיותעלחידושים,נדפסשלאחיבור,ידכתב

.18–ההמאהאמצע.אוטוגרף."הדורותסדר"בעלמינסקישיבתוראשד"אבהלפריןיחיאלרביוהנורא

והספרל"מהרשהגאוןשלמזרעושאניבהיותל"מהרשהגאוןכוונתעללעמודוראיתי",המחבררבינוכותב1\גבדף-ל"המהרשנכד

סנהדריןכרכיםשניידיתחתעדיין'שהיבעיניראיתיכאשרהגמרותעלבגליוןכתובהיהרקעצמובפניחיברהיהלאשלמהחכמת

הספריםכלעםקזארנרךק"בקבעונתיונשרףל"מהרשהגאוןהידכתיבתבצידווככתובוונציהדפוססוטהקדושיןוגיטיןבתראובבא

"...שלי

בניתירץאחרובדרך"2\ובדף.משהרבי"המופלא"בנומאתחידושיםמזכירהמחבררבינוהספרלאורך-משהרביהמופלאבנו

מה","...אזילי"שרשאמרר"נ[משה]'מהמופלאהרבניובני"2\ידבדף,"שלוהחתונהעלבדרשהה"תצבשנתבבחרותוהמופלא

נכדיוהקשה"2\יבדף."ו"נרמשהר"מוהרהרבניבניואמר"."תירץרו"נהמופלאובני","ק"לפח"תצבשנתמופלאבנישדרש

."י"נאיסרלישראלר"מוהרהחתןהמופלא

יעקב'מהרבניוהקשה"."בפראגשלמדמאפטאחיים'מהרבניהשלםהחכםמפיושמעתי"טובדף:דורומרבנישמועותמזכיררבינו

בביתבקושטנטינאוראיתי","...מגולאגיליב'רי"עשנדפסיהודאביתבספרוהובאח"תפבשנתשםבהיותימאמשטרדםקראקוור

מלבובמנלי'רשחיבר(ט"תצ,ברלין)מןעומרבספרקושיאמצאתיזהואחר."ידבכתיבתי"רתוספות(ב"תצ-כ"ת)קמחיחיים'רהרב

בכתבשמזכירהספריםבין."מלבובפלק'חהדרשןהרבבשםזהשאומרנוליכמדומה"."והאריךפרנקפורטק"דקד"אבהגאוןבשם

."דמייןפ"בפשנדפסוהספריםגירסתלקייםליונראה".[זהבמקשהל"צאולי]מקשהזהב.יקרותאור.אמשטרדםדפוסזהר:הם,יד

.'התמשנותהינם,ידבכתבשנזכרווהמעשיותהספריםכל–ועודיצחקזרע

.תחזינההקוראעיניכאשררבההתפעלותומעוררתמפליאהבבקיאותס"השרחביבכללסוגיאמסוגיאחורזרבינו-מפליאהגאונות

יחיאלר"מהרמהגאוןהדורותסדר"ל"וזהדורותסדרערךב"חהגדוליםשםבספרוא"החידרבינושכתבלמהמתאימיםהדברים

נכדשהיהנאמרושםהמעייןיסתכלכאשרליהאנסלארזשכלבקיאותוועוצםבתלמודכחואתהראנוהן...מינסקק"דקד"אב

ותיקוניוהנוראההארוכהוהקדמתו.בכיסתיהדמנחכמאןוהמדרשיםוהירושלמיהבבליכיגדולתויכירבווהרגיל...ל"מהרשהגאון

דופןהיוצאתלשונוכאןעד–"בקיאותופלאותופלאינפלאותמראותהרעיוןאתמבהיליםוהאמוראיםהתנאיםוחלקשאחריהס"הש

.א"החידרבינושל

שלמהרבישלבנו,(בערךו"תק–כ"ת)הלפריןיחיאלרבי

שלרבה.אלקיומקובלכולההתורהבכלמופלגגאון.הלפרין

י"לרשעדומיוחסל"המהרשמצאצאי.ולברטובסוקולוב

ועדא"תעמשנת.בהלוסקכרבבתחילהכיהן.הקדוש

ישיבהבראשותעמדשם,מינסקשלכרבהכיהןלפטירתו

ידיעלבעיקרהתפרסם.מופלגיםחכמיםתלמידיוהעמיד

שמלבד,(ט"תקכ,קאלרסרוא)"הדורותסדר"ספרו

,והאמוראיםהתנאים,הדורותסדרשלהמדויקיםהרישומים

בתלמודרבבעיון,המחברחקרגם,ואחרוניםראשונים

הגהות,ס"השכלעלרבותהגהותבספרוהציג,הבבלי

.שלהןההלכתיותוההשלכותהסוגיותלימודעלהמשפיעות

נדפס,כאחדוהלמדניההיסטוריבעולםחביבותולרובהספר

מינסקרבנותעברהלצוואתובהתאם.מהדורותבעשרות

,רבינו.דאלהינובד"אבשהיהמשהרבימקומוממלאלבנו

ס"השסדרעלהגהות,הכינוייםערכי:נוספיםספריםחיבר

ספר.ראםוהאחיםהאלמנהבדפוסוילנאס"בששנדפסו

,שלוםאהבתחברתידיעלנדפס,הכלליםוספרהליקוטים

.ו"תשס,ירושלים

ערכילספרבהסכמתוטיקטיןד"אבפישלאפריםרביוהעיד

הרבה"ה,זקנומאביוועומדמצוהשהוא",רבינושלהכינויים

שהיהיחיאלר"מוהרהמפורסםאלהיםאישהחסידהגאון

שיקבלואחריוביתוובניבניושצוה,מינצקק"דקמ"ורד"אב

אלמכחהקודשמחשבתמחשבתולהוציא,זרעםועלעליהם

משכילנפתלירביהקדמתמתוך)ספריולהדפיסהפועל

.(ווארשהמהדורתהמתוקןהדורותלסדרממינסקלאיתן

,טובמצב.מנותקיםדפים.כריכהללא.מ"ס16\20.דף79

.מהטקסטקטןחלקחסרוןעםהדפיםבפינותקרעים.בינוני

.איכותיםדפים.קליםוקרעיםקיפולים.ובלאיכתמים

10000$פתיחה 

אגרות וכתבי יד רבני אשכנז

46. Historical Discovery! Composition on the

Talmud – Autograph of Rabbi Yechiel Halperin

Author of "Seder HaDorot" – has not been Printed

– Mid-18th Century

Manuscript, a composition that has not been printed,

Talmudic novellae, especially on the the Sugiyot of the

Zevachim-Menachot tractates. Autograph of Rabbi

Yechiel Halperin Av Beit Din and head of the yeshiva of

Minsk, author of "Seder HaDorot". Mid-18th century.

On leaf 3/a, the author refers to his being the grandson

of the Maharshal. Throughout the book, he refers to his

exceptional son Rabbi Moshe.

Rabbi Yechiel Halperin (ca. 1660-1746), the son of Rabbi

Shlomo Halperin. A genius and kabbalist. The rabbi of

Sokolov and Levertoff. A descendant of the Maharshal

and Rashi. Since 1711 until his death served as the rabbi

of Minsk, where he headed a yeshiva. He got famous

especially by his book "Seder HaDorot" (Karlsruhe, 1769).

The book contains a precise chronology of the

generations, Tanaim and Amoraim, Rishonim and

Achronim and a study of the Babylonian Talmud,

introducing many glosses on the Talmud which affect

they study of the Sugiyot and their halachic implications.

Th ebook was printed in dozens of editions.

79 leaves. 16x20cm. No binding. Detached leaves. Good,

moderate condition. Tears at the corners of the leaves

with slight omission of text. Stains and wear. Folds and

small tears. Quality leaves.

opening  10000$
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ז"תקל,[פראג]–ך"המהרששנכדידכתב–נדפסשלאס"השעלחיבור.47

.ז"תקלשנת,ברסלוי\פראגמגאוניאחדשל[אוטוגרף]ידכתיבת,ס"השבסוגיותחידושים,ידכתב

.המחבראודותידהכתבבתוךמשוקעיםרביםרמזיםאמנם.הכותבזהותלנונתבררהלא

עלזההקשיתיחורפיובימי":בתלמידיםתורהומרביץישיבהמחזיקכשהוא,המתקדמותחייובשנותמחברוכתבזהידכתבאת

בהעברההנתחדשומעטיבמות'מסשלי'הבחוריעםהתחלתיז"תקלבקיץ","...שישלהםאמרתילתלמידיםפלפולובדרך","...י"רש

...דמסכתאבסיומאשהעליתי'חידושיאיזהלפניהםוהצעתי...שבת'מססיימתיז"תקלניסן'ו'איום","ד"בסלזכרוןרשמתיבעלמא

כ"עכראוימצוהבסעודתיחדהסבנוז"ואחנפלאבקישורראשונהמשנהעםשבתדסוףמשנהשקשרתידהיינועלךהדרןאמרתי

"...קצתארשום

שוב","ל"זך"מהרששהגאוןזקיני":"הישועותכוס"בעל(ט"תע-ד"ת,ך"מהרשש)שאטיןשמואלרביהגאוןשלנכדו,הואהכותב

כיכותב,בנוסף."...הגדולזקינילדעתשכוונתימאדונהניתיל"זך"מהרששהגאוןזקיניבשםזהתירץהביאיהודאקול'בסמצאתי

והגאון","...ליוהשיב'שיפיקישעיה'מהגאוןידידי'למחזו'קווכתבתי":(ט"תקנ-ה"תפ)ברליןפיקישעיהרביהגאוןהואמחותנו

'מומהגאוןבכתבראיתיז"אח":[?אייבשיץ]יהונתןרביהגאוןידמכתבחידושיםהכותבהגאוןמזכירידבכתב."פיקישעיה'מ'מח

מאיר'מההרבשכתובראיתיאיברא":כגון,דורומחכמיששמעאוונתןשנשאחידושיםוכן."...יהונתןו"מהגאון'קו'עי","...ל"זיהונתן

ששיךמהלדףמעברעוד'ועי","...בפראגבהיותוירושלמיאישמודעיחייםרבינוהרב'הקזו'שקוושמעתי","...מליסאשמחהר"ב

ד"אבהגאוןה"ה[העמקיםשושנתספר]עמקשושנת'סעצמוהמחברלפניאלו'דבריוהוצעתידאדרפ"מפהגאון'קוליישבלזה

,"עמדיאמתכיוהסכיםא"יעדפוזןד"אבלהגאוןאמרתיזהישוב","...(מגדיםפריבעלתאומיםיוסףברבימדובר)ל"הנד"דפפ

."ג"המאההרבאחיל"עכ...ליהשיב[?]דאברדק"דקהרבה"צו"מהגדולואחי","ליהקשהפייבלו"מ'התור'מחועמיתי"

היום"רישוםידהכתבבתחילת.מנותקיםדפים.ובלאיכתמים.טקסטחסרונותעםקרעים,בינונימצב.כתוביםעמודים58.דף[31]

."ש"נר"במניסגרשון'הקהזהידכתבהעתקתיק"לפב"תרעשרהחיי'איום

3000$פתיחה 

47. Composition on the Talmud

that had not been Printed –

Manuscript of the of the Grandson

of Rabbi Shmuel Shatin – [Prague],

1777

Manuscript, Talmudic novellae,

autograph of one of the geniuses of

Prague / Breslau, 1777.

We do not know the writer's identity;

however the manuscript itself contains

clues as to his identity and from them

we can conclude that the manuscript

was written by the writer in the later

years of his life, when he was a teacher

at a yeshiva or even its head. Several

references to "my genius grandfather

Rabbi Shmuel Shatin" (1644-1719)

indicate that the writer was apparently

his grandson. In addition, he writes

that his in-law was Rabbi Yeshaya Pik

Berlin (1725-1799). He also refers to

additional contemporary rabbis such as

Rabbi Yehonatan [Eibshitz?], Rabbi

Yosef Te'omim (author of "Pri

Megadim") and others.

[31] leaves. 58 written pages.

Moderate condition. Tears with

omission of text. Stains and wear.

Detached leaves. At the beginning of

the manuscript, an inscription by

Gershon Mannis.

opening  3000$
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ודרשותחידושים,התורהעלחיבור-ידכתב.48

18-ההמאה,[גרמניה]–!ידועלא–ישראלמגדולי

התורהפרשיותסדרעלודרשותחידושים,ידבכתבחיבור

י"רשפירושעלוחידושיםס"השעלחידושים,מועדים,והפטרות

.ישראלמגדולירבותשמועותידהכתבכללאורך.התורהעל

.18–ההמאהאמצע,[גרמניה].המחברשלאוטוגרפיתכתיבה

."מצוהלבריהונתןר"מוהרו"מאמ":הכותרתרביםבחידושים

יהונתןר"מוהרהגדולמהגאוןחודשמחרשלהפטרהעלפירוש"

שבתלחנוכה"."ל"זאופנהייםדודר"כמוהרו"מאדמ"."ו"נר

נטענתןר"מוהרו"מאמכ"וליה"לרשייך"."ו"נרי"ממהר

משהר"מוהרהגדולמהגאון"."באמבערגק"דקד"אבמאושיץ

."ל"זצברודאאברהםר"מהורו"מאמ".ל"זצהמבורגק"בק

שמואלר"מהורו"מאמ"."פראגק"דקמ"ורד"אבו"מאמ

היהשלאמענגלנדסוחרליששאלשאלה"."ל"זצקראקוויר

לאדונינוששאלתיעד...קדמוןהואשעולםואמרכללאמונה

ה"אמו...ליוהשיבוחכםמופלגלמדןשהיהלארערליבר"כמהור

."רבשללכמוצאזובתשובהושמחהמבורגר

עולםגאולתבספרכתובמצאתי",המחברמביאהספרבסוף

,רבניםמכמהנחמדיםוגדושמלאפשטיםשבוידיבכתיבתשלי

לאווילנאק"בקד"מאבנפשלכלשוהדברמצאתיהבאיםבתוך

כותבאחרבקטע."בקבר'דובשפתותיוכאןלכתובמנעתיו

מספרנחמדיםפשטיםלהעתיקה"בבדעתיועכשיו":המחבר

,זהעולםגאולתספר."בחרותיבימישרשמתישליעולםגאולת

'מס)הלאומיתהספריהשלהידכתביבאוסףידבכתיבתנמצא

חידושיםושם,ג"תעשנתהואשםהכתיבהתאריך,(41562

,קראקאד"אבהעשילרבי,פראגד"אבדודרבימאתודרשות

שמואלרבי,קוידנוורשמואלרבי,פיהםד"אבשפיראוולףרבי

נפטר)החייםבברכתברודאאברהםרביגםנזכרשם.קרקובר

מהעםמתיישבהדבר,ל"זצבתיאורנזכרהואכאן,(ז"תע

עולםגאולתספרואתשחיבר,שלפנינוידבכתבהמחברשכתב

בשנתנכתבהנראהכפי,שלפנינוידהכתב.בחרותובימי

,הללוהידכתבישניביןוהמאפייניםהכתיבה.וכדלקמןא"תקל

.לחלוטיןזהים

ז"רמעדמגיעיםוהםבאותיותממוספריםהחידושיםקטעי

נאהסופרבכתיבתהללוהחידושיםמתוךמעט,חידושים[247]

משולביםהכתיבהסוגישני,המחברבןידבכתבאולי,ומסודרת

-נבדפים)מפתחותדפי2,אחריהם.מסורגבאופןבספריחד

פירושעלחידושים',עמיזחדשדפיםמספור,בהמשך.(נג

בעמוד.דף11,"ליקוטים"חדשדפיםמספור,בנוסף.י"רש

שם)...[ישעיה]'ישעי".ותאריך[המחבר]חתימתאחרון

שהמחבראפשר–א"תקל,(לפענחווקשהבדיומחוקהמשפחה

.זושנהקודםהכתיבהאתהחל

.מ"ס15\19.כ"סה)'עמכב,יז+צדדיםמשניכתוביםדףנג

.ובלאיקיפולים,קליםקרעיםראשוניםבדפים.בינוני,טובמצב

.מנותקיםודפיםכריכה.עורכריכת.קלותטקסטפגיעות.כתמים

2000$פתיחה 

48. Manuscript – Composition on the Torah,

Novellae and Sermons by Leading Rabbis –

Unknown! [Germany], the 18th Century

Handwritten manuscript, novellae and sermons on

the Parashot and Haftarot, Jewish holidays,

Talmudic novellae and novellae on Rashi's

commentary on the Torah. Throughout the

manuscript, quotes from leading rabbis. The

writer's autograph. [Germany], mid-18th century.

At the end of the book, the author writes "I have

found written in my book Geulat Olam handwritten

by me …" and elsewhere, he writes: "And now I

intend to copy nice Peshatim from my book Geulat

Olam which I wrote in my youth". This book, Geulat

Olam, appears as a manuscript in the National

Library (no. 41562). There, the date it was written is

1713. The manuscript before us was apparently

written in 1771. The script and characteristics of

the two manuscripts are identical.

The novella passages are numbered with letters,

reaching 247 novellae, a few of them in nice,

orderly scribal script, possibly by the author's son,

the two types of script are integrated throughout

the book. After them, 2 indices leaves (leaves 52-

53). Later, a new pagination of 17 pages, novellae

on Rashi's commentary. In addition, a new

pagination "Compilations", 11 leaves. On the last

page, the author's signature and the date: "Yeshay

[Yeshaya] … (his family name is erased with ink and

is difficult to decipher), 1771 – possibly, the author

started writing before this year.

53 leaves written on both their sides + 17, 22 pp.

15x19cm. Good, moderate condition. Small tears in

the first leaves, folds and wear. Stains. Slight

damage to text. Leather binding. Detached binding

and leaves.

opening  2000$
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טעבלסיהודהרביהגאוןידבכתבסוגיותחידושי.49

נדפסלא-19במאהפראגדיינימחשוביכץ

ידבכתב,ותוספותי"רשגמרא,חוליןבמסכתסוגיותחידושי

המאהשלהראשונההמחצית,פראג.טעבלסיהודהרביהגאון

.19–ה

ידובכתב,מלאיםעמודים[48]צדדיםמשניכתוביםדפים24

בסוגיותבעיקרחידושים.טעבלסיהודהרביהגאוןשל

הפוסקיםבדבריומתןמשא.והיתראיסורלהלכותהקשורות

מדהימהבבקיאות,עצוםופלפולבעיוןואחרוניםראשונים

.ובפוסקיםס"בש

מעולםנדפסלאשלפנינושהחומרהתבררשערכנובבדיקה

!

שנותבסביבותבפראגהדייניםמחשובי,טעבלסיהודהרבי

תשובהידועה,אולם.נודעולאאודותיורביםפרטים',התר

(י"תר)ליעבןשלמהרביידידומאתאליושנשלחהארוכה

נודעת"לשוסביבטעבלסהרבשלהגהותיו.פראגרבנימגדולי

–טעבלסמשפחת.ח"תשנירושליםמכוןידיעלנדפסוביהודה

.תקופהבאותהפראגמחכמיוחשובהמפורסמתמשפחה

.שםאנשיחשוביםודייניםרבניםמתוכהשהוציאה

הדפיםהנראהכפי.קמא-קיחמקורימספורעם,ידהכתבדפי

יהודהרביידבכתבחידושיםשליותרגדולקובץמתוךהם

זיהוי.איהמקומםנודעלאעתהלעתידוכתבישאר.טעבלס

ידיעלנעשהטעבלסיהודהרבישלידוככתבידהכתב

."שלמהכרם"הקובץעורךציטרנבויםשמרלרביהמומחה

.מ"ס21.ז"תקל,ברלין,דברפשרספרבסוףנכרךידהכתב

לא,ישנהכריכה.קליםשוליםופגמי,כתמיםמעט.טובמצב

.מקורית

1000$פתיחה 

49. Novellae Handwritten by Rabbi Yehuda Tebles Katz

One of the Important Dayanim of Prague in the 19th

Century – has not been Printed

Novellae on Sugiyot of the Chulin Tractate, Talmud Rashi and

Tosfot, handwritten by Rabbi Yehuda Tebles. Prague, the

second half of the 19th century.

24 leaves written on both their sides [48] full pages,

handwritten by Rabbi Yehuda Tebles. Novellae mainly on

Sugiyot related to Isue V'Heter. In-depth halachic discussion of

the words of the Poskim Rishonim and Achronim manifesting an

amazing knowledge of the Shas and the Poskin,

A check we ran indicated that the material before us has

never been printed!

Rabbi Yehuda Tebles, one of the important Dayanim of Prague

during the 1840s. Not much is known of him; however, a long

response sent to him by his friend Rabbi Shlomo Lieben (1850),

one of the greatest rabbis of Prague, is known of. Rabbi Tebles'

glosses around the Noda B'Yehuda Responsa were printed by

the Jerusalem Institute 1998. The Tebles family was a well-

known and important family of sages in contemporary Prague,

whose members were renowned rabbis and Dayanim.

The leaves of the manuscript are originally paginated 118-141.

Presumably, the leaves are part of a larger compilation of

novella handwritten by Rabbi Yehuda Tebles. Other

manuscripts by him have still not been found. The identification

of the script as the handwriting of Rabbi Yehuda Tebles was

done by the expert Rabbi Shmerl Tziternbaum editor of "Kerem

Shlomo".

The manuscript was bound at the end of the book Pesher Davar,

Berlin, 1777. Good condition. Several stains and minor

blemishes to the margins. Old binding, non-original.

opening  1000$       
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['עמ54]יעבורואליהרגבדיןקונטרס.50

ראשסרנאיחזקאלרבימרןידבכתב–

חברוןישיבת

שלקדשוידבכתבעמודים[54]בןארוךקונטרס

.חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרביהגאוןמרן

ואליהרגקונטרס"מהדפיםחלקשלבכותרת

בביאור"נכתבהראשוןהעמודבכותרת."יעבור

."בצנעא'הבחילולהמאורובעלם"הרמבשיטת

.סרנאהרבשלרשמייםדפיםעלנכתבהקונטרס

הוספותעם,טוריםשניעמודבכל.הדףצידימשני

דפיםבכמה.השורותוביןהטוריםבין,בשולים

,להדפסההספרסידורלצורךהוספות\הוראות

אחדשלי"בכהנראהכפי,אחרתבכתיבה

.מתלמידיו

,(ט"תשכ-ט"תרמ)סרנאיחזקאלרביהגאון

"סבא"השלמקורבתלמיד.והמוסרהתורהמגדולי

משהרביוחתן,פינקלצבינתןרבי,מסלבודקה

"ישראלכנסת"ישיבתראשעפשטייןמרדכי

הישיבהסניףממקימיהיהיחזקאלרבי.בסלבודקה

,חותנופטירתלאחר,ד"תרצובשנת,חברוןבעיר

מראשי.רשמיבאופןמקומואתלמלאהתמנה

בכלברמהנשמעהדעתו."התורהגדולימועצת"

.הפרקעלשעמדהציבוריתסוגיה

.טובמצב.מ"ס28\22:הדפיםגודל

800$פתיחה 

50. Kuntras Bedin Yehareg V'Al Ya'avor [54 pp.] -

Handwritten by Rabbi Yechezkel Sarna the Head of the

Hebron Yeshiva

A long compilation of [54] pages handwritten by Rabbi Yechezkel

Sarna the head of the Hebron Yeshiva.

The heading of some of the leaves is "Kuntras Yehareg V'Al

Ya'avor". Th eheading of the first page is "Elucidating

Maimonides' Method and that of Ba'al HaMaor as regards Chilul

Hashem in private".

The compilation was written on official leaves of Rabbi Sarna, on

both sides of the leaf. Two columns per page, with additions on

the margins, between the columns and the lines. On several

leaves, instructions / additions for the printing of the book, in

different script, presumably that of one of his disciples.

Rabbi Yechezkel Sarna (1889-1969) a leading Torah and Mussar

sage. A close disciple of the Alter of Slabodka, Rabbi Natan Zvi

Finkel, and the son-in-law of Rabbi Moshe Mordechai Epstein the

head of the "Knesset Yisrael" Yeshiva in Slabodka. Rabbi

Yechezkel was one of the founders of the branch of the yeshiva in

Hebron and in 1934, after his father-in-law's death, officially

replaced him. Rabbi Sarna was also one of the heads of "Moetzet

Gedolei HaTorah". His opinion was heard on any public issue at

stake.

28x22cm. Good condition.

opening  800$
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אל-"אישחזון"המרןמאתמעניןמכתב.51

ישראלאגודתפועליחברי

אברהםרביהגאוןמרןשלוחתימתוידובכתבמכתב

חבריאלשנשלחמכתב.ל"זצ"אישחזון"הקרליץישעיהו

.ישראלאגודתפועלי

אחיוובניהםל"לחונשלחהרבניםמשלחת:למכתבהרקע

היול"הנהרבנים.קרליץמאיררבי,"אישחזון"השל

"אישחזון"המרןבידי.המשלחתלהוצאותכסףצריכים

לאגודתשייכיםשהיוישראליתלירות20שלסךהיה

רשותםאתשיתנו"אישחזון"המבקשבמכתב,ישראל

כותבוכך,והנסיעההמשלחתלצורךמזהי"לא5להלוות

הנניב"לאהמשלחתבשילוחהתעמולהלרגלי"במכתבו

גםאישהחזוןמרן"...י"לא20עבורםישכאשרמבקשם

טובהתקוהויוצרנחוץהדבר"לזההסכמתםאתמעודד

"...כולםלהפועלים

מוסיף,"ברק-בנילךק"עש'ויוםש"אי"חתימתולאחר

דושינסקיג"ההי"תחי"לאסךשיששמעתי"אישהחזון

במכתביזכירולאבתשובתם...שביעיתבשומרילתמוך

."הדיוןעלהסכמתםרקסודיענין

שורות9–ק.עמודחציעלכתוב.מ"ס22\26.דף[1]

טשטושי.תיוקנקבי.אישהחזוןשלקדשוידכתבבעצם

.טובמצב.קיפולסימני.מיליםבכמהדיו

2500$פתיחה 

51. Interesting Letter by the "Chazon Ish" – to the

Members of Poalei Agudat Yisrael

A letter handwritten and signed by Rabbi Avraham

Yeshayahu Karelitz the "Chazon Ish". The letter was sent to

the members of Poalei Agudat Yisrael

The background of the letter: a delegation of rabbis was

sent abroad, among them the brother of the "Chazon Ish",

Rabbi Meir Karelitz. The above rabbis needed money for

their expenses. The "Chzaon Ish" had a sum of 20 Israeli

Lirot which belonged to Agudat Yisrael. In the letter, the

Chazon Ish requests permission to use 5 Israeli Lirot for the

expenses of the delegation and encourages the addressees

to comply.

After his signature "Ish Friday the eve of Sabbath Lech Bnei

Berak" (Hebrew), the Chazon Ish adds "I have heard that

the Gaon Rabbi Dushinsky has a sum for the Land of Israel

to support the observers of the seventh year … in their

response may they not mention the secret matter only

their agreement" (Hebrew).

[1] leaf. 22x26cm. Written on half a page. Approximately 9

lines handwritten by the Chazon Ish. Filing holes. The ink of

several words has blurred. Fold marks. Good condition.

opening  2500$

עניןלא יזכירו במכתב בתשובתם 
....סודי רק הסכמתם על הדיון
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קנייבסקיישראליעקברבימרןידכתב.52

ולימודהשםלעבודתחיזוקמכתבי–"סטייפלר"ה

התורה

-קנייבסקיישראליעקברביהגאוןמרןשלידובכתבדפים5

השםעבודתבעניניותוכחהמוסרדבריעםדפים."סטייפלר"ה

!אוטוגרף.התורהולימוד

באבותהמשנהדבריאתהסטייפלרמביא:ראשונהאגרת•

בספרמעשיךוכלשומעתואוזןרואהעיןממךלמעלהמהדע"

לזכורצריךמאודומאוד"כותבכך,הדבריםובין"...נכתבים

ליתןעתידכדתשאינודברכלעלכיו"חהפקרהעולםשאין

...מאודומריםקשיםוהעונשים,ה"הקבה"ממלפניוחשבוןדין

למחיצתולכנוסיכולאינוכתפועלעונותחשבוןלושישומי

חשקבליומורדף...התוהובעולםתועההעלובהונשמתו

אינוועוןחטאושום...נוראותאותוהממרריםחבלהממלאכי

'עמדאיגרתאבקריינאנוסחבשינויינדפסהמכתב)"...נשכח

.(ו"תשמ,ברקבני,ז

.ליכאעלמאבהאימצותשכרבעניןממאמרחלק,נוסףדף•

.(ט"תשל,ברקבני,ואתחנןפרשתפרץברכתבספרונדפס)

לימוד,התורהלימודבנושאמאמר:נוספיםדפיםשלושה•

ביןכותבוכך.וצערמסירותמתוךהתורהולימודלשמה

הצערמתוךהתורהלמודשתהאזהדברכיהכלל"הדברים

וצערצערכלועל...מאודנחוץ'כוהדחקומתוךהטירוףומתוך

"...ומכופלכפוללשכריזכה

52. Manuscript by Rabbi Ya'akov Yisrael Knievsky the "Steipler" – Letters Supporting God's Worship and the

Study of the Torah

5 leaves handwritten by Rabbi Ya'akov Yisrael Knievsky - the "Steipler". Leaves containing words of Mussar about God-s

worship and the study of the Torah. Autograph!

* First letter: the Steipler introduces the words of the Mishnah in Avot "Dah Mah L'Malah Mimcha …" (Know what is above

you, a seeing eye, a hearing ear and all your deeds are written in the book". Among others, he writes "It should be

remembered that the world is not abandoned since any misdeed will have to answer to God and the punishments are hard

and bitter … no sin or transgression is forgotten". (The letter was printed with textual variations in Karyana D'Igarta p. 7,

Bnei Berak, 1986).

* An additional leaf, part of an article about retribution (printed in his book Birkat Peretz Parashat Vaetchanan, Bnei Berak,

1979).

* Three additional leaves: an article about the study of the Torah. Among others, he writes "the rule that this thing that

Torah be studied from sorrow and insanity and stress etc. is most necessary … and for every sorrow he will merit double

retribution…"

In two of the leaves, the content is similar with textual variations, indicating how much effort the Steipler put in his writings,

in order to produce something perfect. Originally, the article is of three pages. Before us are the two last ones. (Printed with

lingual variations in Birkat Peretz Parashat Kih Tissah).

5 leaves. 6 written pages. The letters contain erasures and corrections done by the Steipler. The printed versions have many

lingual variations; thus, the leaves before us were presumably the initial version.

14x19cm. Good condition. Several stains. Fold marks

opening  500$

להוציא,בכתביוהסטייפלרמרןעמלכמהמראה,זהמעניןדבר.שונהוהנוסחהגירסאותאמנם,מאודדומההתוכן,מתוכםדפיםבשני

2לפנינו',עמ3נושאבמקורוהמאמר.הנרצהבתכליתמושלמיםשיצאועדהדבריםאתושלושפעמייםוערךידומתחתמתוקןדבר

.(תשאכיפרשתפרץבברכתלשוןבשינויינדפס).האחרוניםעמודים

וכפי,שלפנינומהדפיםרביםלשוןשינויימצאנובנדפס,הסטייפלרשעשהותיקוניםמחיקותבמכתבים.כתוביםעמודים6.דפים5

.הראשונההגירסההםהללוהדפיםהנראה

.קיפולסימני.כתמיםמעט.טובמצב.מ"ס14\19גודל

500$פתיחה 
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אברהםרביהמקובלידבכתבבקבלהחידושיםדפי.53

בצעירותואלישיבשלוםיוסףרבימרןובנואלישיב

ובתורתתורהבדבריחידושיםובהם,גדוליםדפיםשלושה

מרןהגאוןובנואלישיבאברהםרבישלקדשםידבכתב,הנסתר

להלן.לברכהצדיקיםזכראלישיבשלוםיוסףרביהדורפוסק

.שלפנינוהדפיםתוכן

בעצםכתוב.במצוותומעשהמחשבה,הרהורבנידוןמערכה.1

בעמוד,ל"זצאלישיבאברהםרביהמקובלשלקדשוידכתב

הקדושבספרראיתיכילומרואפשר"הרבכותבהראשון

שהביאל"ז[חמימורלאדוני]ח"לאדמוושעריםהקדמות

.התחלהללא.כתוביםעמודים[2]."...מקובליםגאוניםמהרבה

.ארוכותשורות32

מעשהבנושא,אלישיבאברהםרביהמקובלידבכתבדף.2

עמודים[2].האחרוניםרבותינובדבריומתןמשאכולל.המצות

שורות68.וסוףתחילהללא.יותרגדולהמערכהמתוך.כתובים

.ארוכות

יוסףרבימרןהגאוןבנושלידובכתבכולוכתוב,גדולדף.3

.ביותרנדיר–אלישיבשלום

קל!כללבנמצאאינומצעירותואלישיבש"הגרימרןשלידכתב

יוסףרבימרןכיידוע!!הנסתרבתורתבחידושיםשמדוברוחומר

עסקלאמעולםאולם,הקבלהבתחוםלורבידיו,אלישיבשלום

סבוכתביאתמביןהואהאםוכשנשאל,קבלהבעניניבפומבי

'עמ',בחלק,השקדן)"עשרבגילשהבנתיכמו",השיב?בקבלה

.(3הערה13

.ארוכותשורות50.כתוביםעמודים[2]

,שבבלארוסהומלשלרבה(ג"תש-ז"תרל)אלישיבאברהםרבי

שלואביובירושלים"בחוריםתפארת"המדרשביתורבמייסד

רבילאביובשאוולנולד.אלישיבשלוםיוסףרביהדורפוסקמרן

אצלראדיןבישיבתלמדבצעירותו.בצידקותושנודעלוינסוןמשה

רביהמקובלשללביתונישאג"תרנבשנת."חייםחפץ"המרן

משפחתועםעלהד"תרפבשנת."לשם"הבעלאלישיבשלמה

בעצת.שעריםמאהבשכונתוהתגוררישראללארץחותנוועם

כשםלאלישיב,מלוינסוןמשפחתושםאתשינהחייםהחפץ

צעיריםעבור'בחוריםתפארת'חברתאתייסדבירושלים.חותנו

השבועבימיודרשותתורהשיעורמוסרהיהבהירושלמים

ה"תרפובשנת.ז"תרנבשנתנדפס"אברהםביכורי"ספרו.ושבת

.נוסףכרךהוציא

מגדולי.הדורגדול.(ב"תשע-ע"תר)אלישיבשלוםיוסףרבי

רבישלהיחידבנו.מופלאושקדןגאון.20–הבמאההפוסקים

למד.נישואיןשנותעשרהשבעלאחרשנולדאלישיבאברהם

ולילהיומםשקדבהם,עצמאיבאופןבירושליםמדרשותבבתי

אלישיבהרבהתייחדחייוכל,התורהמכמניבכלרבידעורכש

לישוןנהגהאחרונותשנותיוועד,בתורהסופיתהאיןבהתמדתו

בעיקרקיבלההלכהפסיקתמסורתאת.ביממהשעותשלוש

לחייו20–הבשנות,מטפליקפולנסקיאהרוןשמשוןמרבי

החרדיתהעדהד"ראבבנגיסראובןרביידיעללרבנותהוסמך

תפארת'הכנסתביתכרב,רבותשניםבמשךכיהן.בירושלים

כדייןכיהןא"תשימשנת.יוםמידיגמראשיעורמסרשם'בחורים

נודע.הדיינותעולאתעזבג"תשלובשנתבירושליםהדיןבבית

ביותרהסבוכיםהלכהבמקריהמכריע,מובהקהלכהלפוסק

למעלההשתתפובהלוויתו.'וכדועגונות,נפשפיקוחשלבדברים

.אישמליוןמרבע

.קיפולסימני.דיוכתמי.טובכללימצב.שוניםגדלים

500$פתיחה 

53. Leaves of Kabbalistic Novellae Handwritten

by the Kabbalist Rabbi Avraham Elyashiv and

His Son Rabbi Yosef Shalom Elyashiv in His

Youth

Three large leaves, containing Kabbalah and Torah

Novelae, handwritten by Rabbi Avraham Elyashiv and

his son Rabbi Yosef Shalom Elyashiv.

The content of the leaves:

1. A discussion about thought and action in observing

the Mitzvahs. Handwritten by the kabbalist Rabbi

Avraham Elyashiv. [2] handwritten pages. No

beginning. 32 long lines.

2. A leaf handwritten by the kabbalist Rabbi Avraham

Elyashiv, about Ma'asseh HaMitzvot. [20]

handwritten pages. From a larger composition. No

beginning or end. 68 long lines.

3. A large leaf handwritten by his son Rabbi Yosef

Shalom Elyashiv – extremely rare.

Manuscripts by Rabbi Yosef Shalom Elyashiv from his

youth are extremely rare! All the more so when the

manuscript contains Kabbalistic novellae!! [2]

handwritten pages. 50 long lines.

Rabbi Avraham Elyashiv (1877-1943) the rabbi of

Homiel, Belarus, the founder and rabbi of the

"Toferet Bachurim" Beit Midrash in Jerusalem and

Rabbi Yosef Shalom Elyashiv's son. Was born in

Shawel to his father Rabbi Moshe Levinson, who

piety was well-known. In his youth he studied at the

Radin Yeshiva with the "Chafetz Chaim". In 1893, he

married the daughter of the Kabbalist Rabbi Shlomo

Elyashiv, author of the "Leshem". In 1924, he

immigrated to the Land of Israel with his family and

father-in-law and lived in the Meah Shearim. On the

advice of the Chafetz Chaim, he changed his family

name from Levinson to Elyashiv. In Jerusalem, he

founded the "Tiferet Bachurim" society for the youth

of Jerusalem, where he delivered Torah lessons and

sermons. His book "Bikurei Avraham" was published

in 1897. In 1925, he published an additional volume.

Rabbi Yosef Shalom Elyashiv (1910-2012). Gedol

Hador. One of the greatest Poskim of the 20th

century. The only son of Rabbi Avraham Elyashiv who

was born after seventeen years of marriage. He

independently studied in various Batei Midrash in

Jerusalem and acquired much knowledge in all

aspects of the Torah. He was known for his tireless

diligence, sleeping only three hours every night,

even in his old age. He was known as a brilliant Posek

Halacha. His funeral was attended by more than

250,000 people.

Sizes vary. Good overall condition. Ink stains. Fold

marks.

opening 500$
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קדשםידבכתבהלכתיותותשובותמכתבים–19\18–הבמאהאיטליהגדולימאתאוטוגרפיםארכיון.54

וחתימתם

גדולימאתשיריםודפיהיסטוריםמסמכים,ואגרותמכתבים,הלכתיותתשובותידכתבי:שלפריטים30הכוללענקארכיוןלפנינו

חשובותהלכתיותהתכתבויותביניהם.וחתימתםקדשםידכתיבתבעצםשנכתבו.19–וה18–ההמאהשלבדורותאיטליהומאורי

סגנון–השירהובמשקליבחרוזים,ונאותרבותבמליצותפתיחהדבריעםנכתבוהשיריםודפיהמכתבים,התשובות.החכמיםבין

!פורסםאונדפסטרםשלפנינוהחומר.בפרטאיטליהחכמיואצלבכללהספרדיםחכמיביןהידוע

:הפריטיםתיאורלהלן

דפיעלנכתב).קדשוידבכתבעמודים[10].טורינוד"אביונהמיכאלשלמהרביהגאוןמאת,טבילהבדיניתשובותקונטרס.1

.טובמצב.(אליושנשלחומכתבים

ידבכתבהנראהכפי.מלאיםגדוליםעמודים[5],טהרהבדיניארוכההלכתיתתשובה.יונהמיכאלשלמהרביהגאוןמאתקונטרס.2

.בינונימצב.יונהמיכאלשלמהרבישלסופרו

[1.5].גירוןיונהיצחקרביתלמידוידבכתב.ג"תקכ,לעומרט"כ.יונהמ"מהרשמאת,בשבתנפשפיקוחבעניןהלכתיתתשובה.3

.עמודים

אהרןאליהורבישלוחתימתוידובכתבשאלהמכתבעל.(ו"תקנ,לעומרא"ל,טורינו)יונהמ"מהרששלוחתימתוידובכתבתשובה.4

.מצויןמצב.'עמ[1].ו"תקנלעומרד"כ,סאוליאנו,לאטאש

[3].באיטלקיתחתום,הלכתידיוןעםהשאלה.נוכריםממגעשנשמרחלבכשרותבעניןיונהמיכאלשלמהרביידבכתבתשובה.5

.כתוביםעמודים

יחיאלרביידבכתב,תוארפריספרבגליוןשכתבמאליסנדריההלויאליהורבידבריהעתק.א.כתוביםעמודים[3]!חשובמכתב.6

.מצויןמצב.ידובכתב'עמ[1.5].בנידוןיונהמיכאלשלמהרביתשובת.ג.טריוישהרבידבכתבבאיטלקיתמכתב.ב.טריוישחיים

ורבייונהמיכאלשלמהרבי,סגרייעקברבי,בטורינוהדייניםחתימותוהעתקתידבכתב.לעצמושררהשנטלב"שועלעדותגביית.7

.מצויןמצב.עמודים2.ה"תקכשנת.שבעבתאליעזר

.רמינידודר"ביוסףאפריםרבימאתשאלהעל.הגויםמןצדקהקבלתבעניןאליסנדריהד"אבהלויאליהורבימאתארוכהתשובה.8

.עמודים[5].טריוישחייםיחיאלרבינכדוידבכתבהכל.מ"תקשנת

שלאבימיםנשואיןבענין,(וגיסותלמידו,עבדוחותם)יונהמ"מהרשאל,ילי'וירצד"אבטריוישחייםיחיאלרבימאתת"שומכתב.9

אחרון'ובעמ.יונהמיכאלשלמהרבישלידובכתבל"הנבעניןתשובהעמודים[2]לדףמעבר.ב"תקס'באדרב"כ.אשהלישאנהגו

.עמודים[4]כ"סה.באיטלקיתמכתב

שלמהרביגיסואלטריוישחייםיחיאלרביידבכתב.(ח"מט"פ,פאה)זוזחמשיםלושישמיבסוגייתהלכתיתתשובהמכתב.10

.מצויןמצב.עמודים[3].ט"תקלחוקתק"עש.מאליסנדריההלויאליהורביתשובותעם.יונהמיכאל

.באיטלקיתמכתבשלנוספיםעמודיםשני.ב"תקלשנת.טריוישחייםיחיאלרביוחתימתידבכתב.שותפותבענינית"שומכתב.11

.בינוני-טובמצב.באיטלקיתהנמעןשםהרביעיבעמוד

בגדולבישת,גילוחלעניןה"בערלאבילותיוםט"כשחלאבלבענין,טריוישח"רישלוחתימתוידובכתבושאלהבאיטלקיתמכתב.12

.טובמצב.עמודים3כ"סה.עמודים[2]פניעליונהמ"מהרשגיסוידבכתבתשובהעם.ה"ברחדשלבן

לצאתשנאלץנורצייעקבלרביניתןהמכתב.ז"תקי,פוסאנו.מסיניגאליהאברהםרבישלוחתימתוידובכתבהמלצהמכתב.13

.טובמצב.הקשהמצבולאורתרומותולאסוף

רבי,"מסיניגאליהאברהם"רביהעדיםחתימותעם.א"תקל,אנקונה.מורפורגושמשוןהנעלהלהגבירחצרחלקתקניןשטר.14

הארוכיםהקניניםמשטרות–והחלטתוהקניןתנאימפורטיםבה,מלאיםעמודיםארבעהעלכתובהשטר."סיפילימשהשלמה"

.בינוני-טובמצב!מיוחד–והמפורטים

ח"ר.מפירמיחייםיוסףמ"כבתלונהוהכלהאשכנזישמעוןמ"כהנכבדהזקןבןחייםאברהםהחתןלנישואי,ארוךתנאיםשטר.15

.ז"תקט,אלול

–ההמאהבסוףאנקונהמחכמי)"טיסורושבתימשהר"בשלמה"רביהעדיםבחתימות.מסינגליהאברהםרביידבכתבהנראהככל

דודאברהםהשלםהחכם'ןשמעיהשמואל'כמהחכםמעלת"מוזכרהשטרבתחילת."פירמייחיאליוסףר"במשהיצחק"רבי(18

.בינונימצב.עמודים[4].קולוןמשהרביהקציןאלתכשיטיםושעבודשומהשלטיוטהלדףמעבר.("הכלהמטעםמורשה)פאפו

שחללאבלהחגקודםשבתבערבגילוחהיתרבענין.יו'ריגד"אבלאטאשיוסףרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבהלכתיתתשובה.16

ידובכתבבעבריתהתשובהכ"אח.ובחתימתוידובכתבבאיטלקיתלאטאשהרבמאתמכתב,בתחילה.החגערבבשבתשלוא"ל

.וחתימתו

.טובמצב.מ"ס27\21עמודגודל.צדדיםשניעלכתוב.כחלחלנייר,מקופל.דף[1]

.ג"תקנ,חקת'ג.יונהמ"מהרששלחתנור"ישמאת.המצותבזכייתקדימהבדיניסעיפיםט"יהכוללת,ארוכההלכתיתתשובה.17

.עמודים[4].אחרבמקוםחותנותשובתעלהערותהינוידהכתב
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.'עמ[1].יהודיעבורגוישלבשבתהוצאהמלאכתבענין.יונהם"המהרשחתןר"ישהרבמאתשאלה.18

תיאורובתוכו,התנצלותמכתב.ו"תפ,תמוזד"י,גירוןחייםיהודהרביאל,מסאוילייאנופובינולויחייםיוסףרבימאתמכתב.19

.הגוןשאינותלמידעםבלימודתלאותיו

רביבמצותנכתבה,עירוביןבעניןתשובה.בטורינוץ"מופובינולוישמשוןאברהםרבישלוחתימתוידובכתבהלכתיתתשובה.20

.סגריאברהם

.שסרחר"תשבמלמדבענין.ט"תקל,סאויליאנו.יונהמיכאלשלמהרביאל,לאטאשאהרןאליהרבישלוחתימתוידובכתבמכתב.21

2.טובמצב

.ג"תקמשנת.ואיטלקיתעברית.סגריציוןבןיהושערביאגרת.22

.מזוההלאכותב.ידבכתבעמודים[5].מסוימיםבזמניםלתורהמזמוראמירתבעניןהמנהגיםבירורקונטרס,ידכתב.23

טענתבעניןוכן,ילדיהעםיחדדתהשתמירחששויששזינתהיהודיהאישאשתבעניןארוכההלכתיתתשובהקונטרס,ידכתב.24

.מזוההלאכותב.צפופהבכתיבהמלאיםעמודים[6].כתובתהודין,דידהלאודהולדהבעל

.מצויןמצב.'עמ[1].יפיפהידכתב.בנהאתלהניקהאםחיובבעניןת"שומכתב.25

.ד"תקכ.אוטולינגומנחםישראלרבישלבנואתלמולאקווילעירבבואובאקימאיררבילכבודשיר.26

,סוויליאנו.ונתעברהשעברהאיסורמחמתללדתהרביעיביוםדויערשעלהמוטלתאשהמאתעדותגבייתפרוטוקול,ידכתב.27

.דפיםשני.ט"תקל

משהא"בלאאברהם"רביחתומיםבסופו.האשהשלתשובותיה,ובמקביל,האשהאתהדייניםששאלושאלות26כולל:ראשוןדף

."טריווישדודיהושעבןגדליה"רבי,"סגריאליהבןבניה"רבי,(ידובכתבהדףכלהנראהכפי)"סיניגאליהיהודא

.כתוביםעמודים4כ"סה.ל"כנהדייניםחתימותעם,אשהשלותשובותיה,הדייניםששאלונוספותותשובותשאלות11כולל:שנידף

.בנוני,טובמצב

.ו"תקס,אב'ו.מקייריץ"כחייםיוסףר"בכהןאליעזרמשההבחורב"לשוסמיכהכתב.28

.ידבכתבעמודים[3].נורצימנחםבנישואי,וכלהלחתןמיוחדשיר.29

.ו"תקכ,פוסאנו."נורציייז'ריג"ג"עב"קולוןאשריוסף"לנשואישיר.30

ישב.וירציליד"אבטריוישחייםיחיאלרבישלגיסו18–הבמאהאיטליהרבנימגאוניטורינוד"אביונהמיכאלשלמהרביהגאון

שליחותובדרךא"החידכשהגיע.האמתבחכמתגםקיבלזהמרבו,הלויאליהורבימפיתורהוקיבלשבאיטליהבאליסנדריהתחילה

ידידותמכתביא"החידעםהחליףומשםטורינוהעירד"לאבנתמנהמכןלאחר.לידידיםויהיוא"החידשלבנפשונפשונקשרהשם

הואאףא"החיד."תלמידיוצעירישבצעיריצעיר"עצמומכנהובוא"החידלכבודשכתבמיוחדתהילהשירהואממכתביואחד.והערכה

.(480'עמאיטליהלחכמי'אצי).מופלגתבחביבותעליווכתבמאודהעריכו

טובמעגלבספרוא"החידשמעידכפי,ואילךה"תקלבשניםילי'וירצשלרבה.איטליהחכמיוגדולימחשובי–טרוישחייםיחיאלרבי

רבניכשכלאזוררבניביןהתנהלהפולמוס,מוקדםשבתקבלתבעניןפולמוס"באיטליההדורגדול"לבשאלהפנה,ממסעיואחדבעת

עטרוהדורגדולשלוהסמותיהםלהתירגדולהתשובהכתבמטורינויונהמיכאלשלמההרבשלגיסוטרוישהרבידימחזקיםהאזור

.מיאלסנדריאהלויאליהוורבי,אמתזרעבעלממודינאהכהןישמעאלרביבניהםזותשובה

.ואגרותתעודותעלדורורבניעםחתום.17–ההמאהשלהשניהבמחציתפירנציודניינימחכמי–סיניגאליהאברהםרבי

יצחקרבישלידידו,בתורהוגדולמובהקחכםתלמיד.בטורינוצדקומורהדיין.טורינוחכמימגדולי–פובינוהלוישמשוןאברהםרבי

.דורורבניעםוהתכתבכתב,"יצחקפחד"הלאמפרונטי

6000$פתיחה 
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54. Archive of Autographs by the Greatest Rabbis of Italy in the 18th / 19th Centuries – Letters and Halachic Responsa

Handwritten and Signed by Them

Before us is a huge archive which contains 30 items of handwritten halachic responsa, letters and missives, historical

documents and leaves of poetry by the greatest rabbis of Italy in the 18th and 19th centuries. The items were handwritten and

signed by them. Among them, important halachic correspondence. The responsa, letters and leaves of poetry were written

with poetic, rhymed introductions – a style known among the Sephardic sages in general and the sages of Italy in particular.

The material before us has not yet been printed or published!

Following is a description of the items:

1. Compilation of responsa on the laws of Tevilah, by Rabbi Shlomo Michael Yonah Av Beit Din of Torino. [1] pages

handwritten by him. (Written after letters that were sent to him). Good condition.

2. Compilation by Rabbi Shlomo Michael Yonah. Long halachic responsum on the laws of purity, [5] large, full pages.

Presumably handwritten by Rabbi Shlomo Michael Yonah's scribe. Fair condition.

3. Halachic responsum about saving life on Sabbath, by Rabbi Shlomo Michael Yonah. 1763. Hanwritten by his disciple Rabbi

Yitzchak Yonah Girom. [1.5] pages.

4. Responsum handwritten and signed by Rabbi Shlomo Michael Yonah (Torinot, 31st to the Omer, 1796). On a question

letter handwritten and signed by Rabbi Eliyahu Aharon Latish, Saolino, the 24 to the Omer, 1796. [1] page. Excellent

condition.

5. Responsum handwritten by Rabbi Shlomo Michael Yonah about the kashrut of milk that has been kept away from the

touch of gentiles. The responsum includes a halachic discussion. Signe din Italian. [3] written pages.

6. Important letter! [3] written pages. A. Copying of words by Rabbi Eliyahu Halevi of Alessandria from the book Pri Toar,

handwritten by Rabbi Yechiel Chaim Trivish. B. Italian letter handwritten by Rabbi Trivish. C. Rabbi Shlomo Michael Yonah's

response to what was discussed. [1.5] pp. handwritten by him. Excellent condition.

7. Deposition of a Shochet U'Vodek. Handwritten with a copying of the signatures of the Dayanim of Torino, Rabbi Ya'akov

Sagari, Rabbi Shlomo Michael Yonah and rabbi Eliezer bat Sheva. 1765. 2 pages. Excellent condition.

8. Long responsum by Rabbi Eliyahu Halevi, Av Beit Din of Alessandria about receiving charity from gentiles. On a question

from Rabbi Ephraim Yosef the son of David Rimini. 1780. Handwritten entirely by his grandson Rabbi Yechiel Trivish. [5] pp.

9. Responsa letter by Rabbi Yechiel Chaim Trivish Av Beit Din of Vercelli, to Rabbi Shlomo Michael Yonah (signed by his

servant, disciple and brother-in-law), about marrying on the days it was not customary to marry. The 22nd of Adar B 1802. On

the reverse side of leaf [2] a responsum on the above matter handwritten by Rabbi Shlomo Michael Yonah. On the last page,

an Italian letter. [4] pp.

10. Halachic responsum letter on the issue of he who has fifty Zuz (Peah, 89 48). Handwritten by Rabbi Yechiel Trivish to his

brother-in-law Rabbi Shlomo Michael Yonah. With the responses of Rabbi Eliyahu Halevi of Alessandria. The eve of Shabbat

Chukat 1778. [3] pp. Excellent condition.

11. Responsa letter on the matter of partnership. Handwritten and signed by Rabbi Yechiel Chaim Trivish. 1872, Two

additional pages of an Italian letter. On the fourth page, the Italian name of the addressee. Good-fair condition.

12. Italian letter and a question handwritten and signed by Rabbi Yechiel Chaim Trivish, about a mourner whom the 29th day

of his mourning occurs on the eve of Rosh Hashana, whether he can shave and wear new white clothes on Rosh Hashana.

With a response handwritten by his brother-in-law Rabbi Shlomo Michael Yonah on [2] pp. [3] pp. altogether. Good

condition.

13. Letter of recommendation handwritten and signed by Rabbi Avraham of Sinigalia. Fossano, 1757. The letter was given to

Rabbi Ya'akov Norzi who was forced to raise donation due to his difficult situation. Good condition.

14. A deed of a yard for the philanthropist Shimshon Morpurgo. Ancona, 1771. With signatures of the witnesses Rabbi

"Avraham of Sinigalia", Rabbi "Shlomo Moshe Sipili". The deed is written on four full pages and details the terms of the buyer

– one of the longer and more detailed deeds – special! Good-fair condition.

15. Long Shtar Tena'im (engagement contract), of the bridegroom Avraham Chaim the son of Shimon Ashkenazi and the

bride Luna the daughter of Yosef Chaim of Firmi. Rosh Chodesh Elul, 1756.

Apparently handwritten by rabbi Avraham of Sinigalia. The signatures of the witnesses: "Rabbi Shlomo ben rabbi Moshe

Shabtai Tesoro" (one of the sages of Ancona in the late 18th century) and Rabbi "Yitzchak Moshe Ben rabbi Yosef Yechiel

Firmi". At the beginning of the document: "Ma'alat Hachacham Shmuel Shmaya ben Hachacham Hashalem Avraham David

Pappoe (authorized by the bride)". On the reverse side of the leaf, a draft of an assessment and lien of jewelry to rabbi

Moshe Colon. [4] pp. Fair condition.
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16. halachic responsum handwritten and signed by Rabbi Yosef Latish Av Beit of Reggio. About permitting to shave on

Sabbath eve before a Jewish festival for a mourner whose 31st day of mourning occurs on Sabbath before the festival. At the

beginning, an Italian letter by Rabbi Latish handwritten and signed by him. Later the Hebrew responsum handwritten and

signed by him. [1] leaf. Folded, bluish paper. Written on both its sides. Size of page: 27x21cm. Good condition.

17. Long halachic responsum, which includes 19 paragraphs on the laws of Kdimah B'Zchiyat Hamitzvot. By Yashar, the son-in-

law of Rabbi Shlomo Michael Yonah. Tuesday Chukat 1893. The manuscript is comments on his father-in-law's responsum

elsewhere. [4] pp.

18. Question by Yashar the son-in-law of Rabbi Shlomo Michael Yonah. About Hotza'ah on Sabbath by a gentile for a Jew. [1]

p.

19. Letter by Rabbi Yosef Chaim Levi Fobino of Savigliano, to Rabbi Yehuda Chaim Gueron, the 14th of Tamuz, 1726. Letter of

apology containing a description of his tribulations while studying with a dishonest disciple.

20. Halachic responsum handwritten and signed by Rabbi Shimshon Levi Fobino Moreh Tezdek in Torino. Responsum about

Eruvin, handwritten on the order of Rabbi Avraham Sagari.

21. Letter handwritten and signed by Rabbi Eliya Aharon Latish to Rabbi Shlomo Michael Yonah. Savigliano, 1779. About a

Melemad who went rogue. Good condition.

22. Missive by Rabbi Yehoshua Ben Zion Segari. Hebrew and Italian, 1783.

23. manuscript, compilation regrading the customs of saying Mizmor L'Torah at certain times. [5] handwritten pp.

Unidentified writer.

24. Manuscript, long halachic responsum about a Jewish adulteress wife and there is concern that she will convert together

with her children and about the husband's claim that the child is not his and the law concerning her Ketubah. [6] full pages in

dense script. Unidentified writer.

25. Responsa letter on the mother's duty to nurse her son. Beautiful script. [1] p. excellent condition.

26. Poem in honor of Rabbi Meir Baki on his arrival to Equi to circumcise the son of Rabbi Yisrael Menachem Ottolenghi.

1764.

27. Manuscript, protocol of a deposition of a woman on her deathbed on the fourth day since she gave birth due to a

forbidden pregnancy. Savigliano, 1779. Two leaves.

First leaf: 26 questions the Dayanim asked the woman and the woman's responses. Signed at its end by Rabbi "Avraham …

Moshe Yehuda Sinigalia" (apparently the entire leaf was handwritten by him), Rabbi "Benaya ben Eliya Sagari", Rabbi

"Gedalay ben Yehoshua David Trivish".

Second leaf: 11 additional questions and responses, with the signatures of the above rabbis. A total of 4 handwritten pages.

Good-fair condition.

28. Letter of Semicha for a Shochet U'Vodek, the young Moshe Eliezer Cohen ben rabbi Yosef Chaim Katz of Kyrie. The sixth of

Av 1806.

29. Special poem for the bride and groom, on the marriage of Menachem Norzi. [3] handwritten pages.

30. Poem for the marriage of "Yosef Asher Colon" with "Reggies Norzi". Fossano, 1766.

Rabbi Shlomo Michael Yonah Av Beit Din of Torino, one of the genius rabbis of Italy in the 18th century and thebrother-in-law

of Rabbi Yechiel Chaim Trivish Av Beit Din of Vercelli. At first, he lived in Alessandria, Italy and studied with Rabbi Eliyahu

Halevi. When the Chida passed through the town, they met and became friends. Later, he became Av Beit Din of Torino, from

where he corresponded with the Chida. One of his letters is a special poem of praise he wrote in honor of the Chida in which

he calls himself "the youngest of the youngest of his disciples". The Chida also appreciated him greatly and wrote to him with

much fondness. (Encyclopedia L'Chachmei Italia, p. 480).

Rabbi Yechiel Chaim Trivish - one of the most important sages of Italy. The rabbi of Vercelli since 1775. The Chida wrote of

him in his book "Ma'agal Tov" that during one of his journeys, he appealed with a question to "Gedol HaDor in Italy"

regarding receiving the Sabbath early. There was an argument between the rabbis of the area over the matter, with all the

rabbis supporting Rabbi Trivish, the brother-in-law of Rabbi Shlomo Michael Yonah of Torino, who wrote a long responsum to

permit and was supported by the leading rabbis of the generation including Rabbi Yishmael Hacohen of Modena author of

Zera Emet and Rabbi Eliyahu Halevi of Alessandria.

Rabbi Avraham Sinigalia – of the leading sages of Florence in the second half of the 17th century. His signature appears on

certificates and letters together with the signatures of other leading rabbis.

Rabbi Avraham Shimshon Halevi Povino – one of the leading sages of Torino. Dayan and Moreh Tzeddek in Torino. A leading

sage and the friend of Rabbi Yitzchak Lampronti, the "Pachad Yitzchak", corresponded with leading contemporary rabbis.

opening  6000$
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בכמהרב,עצוםחכםתלמידהיותומלבד

.גדולמשוררהיה,פורהומחברקהילות

,מספריועשרהמתוךאנושרואיםכפי

.ממנוושיריםבמליצותהקדמותעםכולם

(ו"תקפ,טורינו)"רואילחיבאר"ספרו

,מוסרותוכחתארץדרךמסכתהכולל

השירבדרךכולם,סעיפים130–בכתוב

בשלושונכתב,ובחרוזיםנכוןבמשקל

.וצרפתיאיטלקי,הקודשלשון:לשונות

מלךפליצהקרלולכבודשיריםשםנדפסו

שירים,ומשפחתופיימונטה-סרדיניה

.וניצאטורינוהעריםולכבודשוניםלאישים

ידכתבכןגםנמצאהלאומיתבספריה

משפחתוובניוואילואיהשר'לכבושירים

לכבודותפלהכולל(ג"תקפ,ניצא)

ספרובראש.לטיניותבאותיותבאיטלקית

ובסופו"דאברהםה"ועפריחייםעץפרי"

חייםעץמדרשגבאילכבודשיריםנדפסו

,מונטיפיורימשה,]![רוטשאלדומשפחת

שמואליצחק’ור]![אדלהרכהןנתן’ר

תפילה:השעריםלשנימעבר.אביגדור

ומשפחתוויקטוריההמלכהלכבוד

.(אנגלית)המלוכה

:ביניהם,רביםספריםחיבראברהםרבי

תבואות.(ט"תקפ,ליוורנו)אבישלוםיד

ועפריהחייםעץפרי(ף"תק,ליוורנו)יקב

לאישאחרית"(ו"תר,ליוורנו),דאברהם

עפרות"ספרואת(ט"תקפ,ליוורנו)"שלום

.לחייו85בגילהדפיס(י"תר,לונדון)"תבל

בסוףחותם,שלוםלאישאחריתבספרו

דגשעם"אנכיאברהםעבד"השער

הכנסתלכבודשירידבכתב.באברהם

אברהםבניהאחיםבידיהיכלתורהספר

חתוםז"תקפניסןד"י,פאדובהגרשון

רשומה,ל"סה)"אנכיאברהםעבד"

.(003444182מספר

מצב.איכותידף.מ"ס27\39.דף[1]

וכתמיםקיפולסימנימעט.מאודטוב

.קלים

500$פתיחה 

ההמאה,איטליה–"תבלעפרות"בעלפרובניצאדיניצאד"אבבלעישאברהםרביידבכתבלנישואיןנאהשיר.55

-19

מרדכיר"כמצדיקלאותובתא"תמרוסאמרת"הכלהעם,"ו"יצקרפיחייםאליעזרר"כמגבירלאותובןאלישע"החתןלנישואישיר

.19–ההמאה.[איטליה]פרובניצאדיניצאד"אבבלעישאברהםרבישלידובכתבכתוב."סאנגויניטיחיים

בששוןאהבהרצוףכולובאזההנהדודיקול"פתיחהדברי,הדףבראש.מודפסתפרחיםמסגרתעם,גדולדףעלנכתבהשיר

ראש",השירגוףנכתבהדףבמרכז.מרובעותבאותיותהשמותעםאיטלקיתקולמוסחציכתיבת,"...ובבטחהבהשקטובשמחה

השניהבית.(רוזא\רוסא–שושנהבלועזית,הכלהשלשמה–שושנה)"...הקרתבתוךהיוםאחזהמהנחשבתהשושנהלפרחים

."אנכיאברהםעבד"חתימהעם.מרובעתבכתיבההשיר"...חילאשתהיאהנהנקראתרוסא"פותח

.לועזתובכתיבהבשפה.באיטלקיתשבחדבריהדףבתחתית

בשנות.בתונסהבאישלהאוצרושרלשלטוןמקורב,שולחנועלהתאחדווגדולהתורה,בתוניסוגדלנולד,בלעישאברהםרבי

להשתקעכשבכוונתומדינותוכמהבכמהעבר.ורכושוהונוכלאתהשאירשם.השלטוןרדיפותבעקבותמתוניסברחלחייוהארבעים

בהגיעו.איטליהחכמיגדולימאתהסכמותגםנדפסושם.יעקבתבואותלספרורבניההסכמותאתקיבלקושטאדרךבעברו,בירושלים

."עמנואלויטוריו"המלךלעבודתהתקבלטורינודרךבעברוכי,כותבהלויזכותמשהרבי,קהילותיהבעיניטובושכלחןמצאלאיטליה

בשנות.שנה30–כניצאשלכרבהוכיהןדירתואתשםקבעואכן,העירשללרבהלהתמנותנתבקשפרובניצאדיניצאדרךבעברו

.ספרדיםק"קשלחייםעץת"תבמדרשתורההרביץשםללונדוןדירתואתהעתיקלחייווחמשהשבעים
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55. Nice Poem for a Marriage Handwritten by Rabbi Avraham Bleish Av Beit Din of

Provence de Nice Author of "Afrot Tevel" – Italy, the 19th Century

Poem for the marriage of the bridegroom "Elisha the son of the philanthropist Rabbi Eliezer Chaim

Carpi" and the bride "Mrs. Rossa Tama the daughter of the pious Rabbi Mordechai Chaim

Sanguinetti. Handwritten by Rabbi Avraham Bleish Av Beit Din of Provence de Nice [Italy]. The 19th

century.

The poem was written on a large leaf, with a printed frame of flowers. At the beginning of the

leaf, opening remarks "Kol Dodi Hineh Zeh Bah Kulo Ratzuf Ahava Besasson UVeSimcha Behashket

UVeBitach…" Italian Solitreo with the names in square letters. At the center of the leaf, the poem

was written, "Head of the flowers the Rose is considered…" (Rose/Rossa – the bride's name). The

second verse begins with "Rossa is a Eshet Chayil …" the poem is in square script. With the

signature "Eved Avraham Anochi" (I am Avraham's slave).

On the lower part of the leaf, words of praise in Italian. In a foreign language and script.

Rabbi Avraham Bleish was born and grew up in Tunis. He had connections with the government

and was the finance minister of the Bey of Tunis. In his forties, he escaped from Tunis due to

persecution by the authorities, leaving there his fortune and all his possessions. He moved

through several states, intending to settle eventually in Jerusalem. When he passed through

Kushta, he received the approbations of its rabbis to his book Tevu'ot Ya'akov. There,

approbations by the greatest sages of Italy were also printed. When he arrived in Italy, the

communities there found him agreeable. Rabbi Moshe Zacuto Halevi writes that when he passed

through Torino, he was accepted to work for the king "Vittorio Emanuele". When he passed

through Provence de Nice he was asked to become the city's rabbis and indeed, he settled there

and served as its rabbi for about 30 years. When he was seventy five, he moved to London where

he taught Torah at the Etz Chaim Talmud Torag of the Sephardic community.

Besides being a great Talmid Chacham, a rabbi of several communities and a prolific writer, he

was a great poet, as indicated by ten of his books, all of which contain poetic introductions. His

book "Be'er Lechai Ro'i" (Torino, 1826) which includes Masechet Derech Eretz and Mussar, is

written in 130 paragraphs, all written as rhymed poems in three languages: Hebrew, Italian and

French. The book contains poems in honor of Carlo Felice di Savoia and his family, poems in honor

of various dignitaries, and the cities of Torino and Nice.

The National Library has a manuscript of poems in honor of the minister Louis Voay and his family

(Nice, 1823) including a prayer for him in Italian in Latin letter-fonts. Printed at the beginning and

end of his book "Pri Etz Chaim VeAfreha DeAvraham" are poems in honor of the gabaim of Etz

chaim and the Rothschild [!] family, Moses Montefiore, Rabbi Natan Cohen Adler [!] and Rabbi

Yitzchak Shmuel Avigdor. On the reverse side of the two title pages: a prayer in honor of the

Queen Victoria and the R0yal family (English).

Rabbi Avraham authored many books, among them: Yad Avishalom (Livorno, 1829). Tevu'ot

Ya'akov (Livorno, 1820), Pri Etz Chaim VeAfreha DeAvraham (Livorno, 1846). Acharit LeIsh Shalom

(Liborno, 1829). His book "Afrot Tevel" (London, 1850) was published when he was eighty five

years old. In his book Acharit LeIsh Shalom, he signed on the end of the title page "Eved Avraham

Anochi", emphasizing the Avraham. In the manuscript there is a poem in honor of Hachnassat

Sefer Torah by the brothers the sons of Avraham Gershon Padua, the 14th of Nissan 1827 he

signed "Eved Avraham Anochi" (National Library, listing 003444182).

[1] leaf. 27x39cm. Quality leaf. Very good condition. A few fold marks and minor stains.

opening  500$
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ח"תרמ,ייו'ריג–"מצבהואבניתפלותשירים"-ידכתב.56

מחכמימפאנואלישערבישחיבר"מצבהואבניתפלותשירים",ידכתב

.קאמירינייונתןרביתלמידוידכתיבת.19-הבמאהאיטליה

בישראלהשלםלהחכםמצבהואבניתפלותשירים"נכתבהשערבנוסח

דבריודבריומהירסופרעטלשונוו"נרמפאנואלישער"כמוהרשמונודע

אתאליולהראתשבתלמידיוהצעירלכבודווהעתיקאסףאשרחייםאלדים

עלבשבתועמועשהאשרהטובהכלעלכמעטגמוללוולתתאהבתועצם

ממרחקיזכרנוולמעןהימיםכלחסדועליויגדילכיא"יערגייובעירמדין

אנכיהימיםכלאדוניואתהצעירהואיזכורזכורכמוכבודומשכןבמקום

צדיקשנתאיירלחדשםז"טהיוםברגייוקאמירינייונתןאישולאתלעת

."ק"לפחיפרתמרכ

לזמניםמפאנואלישערבישכתבחשובותותפילות,שיריםכוללהספר

'אק"שביום...'להשראשרזמרהדברי"כמו,שוניםואירועיםשונים

מכלמעירינוהמגפההצלתעל'הלפניק"הקששאשרה"תרמשבטלחדש

בשנתאיטליאערימכלהמגפההצלתעל"תפלהנוסח."איטליהערי

מצבותנוסחיוכן.ועודלתלמידיו,ישראללבחורי,לנישואיןפיוטים."ה"תרמ

.אלישערבישכתב

צדקומורהכרבכיהן.המפורסמיםאיטליהמרבני–מפאנואלישערבי

רבי)'לבתעלומות'ת"בשונזכר.ואנקונהמילאנו,קורפו,ייו'ריג,בקהילות

,ליוורנו)איטליהמערכותהצלתעלתפילהחיבר.מקומותבכמה(חזןאליהו

מקורפומסוימותממשפחותאשהלישאשלאתקנהעלחתום.(ע"תר

.(א"תרס,אלכסנדריה,ף"מהרית"שו)ממזרותמחשש

מהעמודיםחלק.דף[20].מרובעתוכתיבהבינוניתאיטלקיתכתיבה

.מאודטובמצב.אדומהמקוריתכריכה.ריקים

500$פתיחה 
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56. Manuscript – "Poems, Prayers and

Tombstones" – Regio, 1888

Manuscript, "Poems, Prayers and

Tombstones" authored by Rabbi Elisha of

Fano, one of the sages of Italy in the 19th

century. Handwritten by his disciple Rabbi

Yonatan Kamirini.

The book contains poems and important

prayers written by Rabbi Elisha of Fano for

various times and events as well as versions

of tombstones also written by Rabbi Elisha.

Rabbi Elisha of Fano – a well-known Italian

rabbi. Served as a rabbi and Moreh Tzeddek

in the communities of Regio, Corfu, Milano

and Ancona. Is referred to by the

"Ta'alumot Lev" responsa (Rabbi Eliyahu

Chazan). Authored a prayer for the success

of Italian battles (Livorno, 1910). Signed a

regulation not to marry women of certain

families from Corfu for fear of Mamzerut

(Maharif Responsa, Alexandria, 1891).

Semi-cursive Italian script and square script.

[20] leaves. Some of the leaves are blank.

Original red binding. Very good condition.

opening  500$



1878,ליוורנו–מנטובהד"ראבמורטרהמרדכירבישלהידכתביאוסף–ידכתב.57

catalogo dei manoscritti ebraici della biblioteca della comunità israelitica di mantova compilato dal rabbino maggiore

marco mortara Livorno מרקוהראשיהרבידיעלמנטובהשלהישראליתהקהילהספרייתשל,עברייםידכתביקטלוג=1878

.1878ליוורנו,מורטרה[מרדכי]

רביהראשיהרבי"עבמנטובההיהודיתהקהילהספרייתשלעברייםידכתביקטלוג.ואיטלקיתעברית,ידבכתבאיטלקיתמחברת

.1878,ליוורנו,מורטרהמרדכי

פירוטעם,ידבכתבכתוביםערכים84במחברת

כתבישל,בעבריתותוספות,רובפ"עבאיטלקית

בספרייהידככתבימופיעיםהערכיםרוב.היד

ספר.(178385)אוקלידוסספרכגון.הלאומית

אנאלוטיקאההיקשספר.(178411)איסטרובלא

.(130593)רשדאבןשלהביאורעםאריסטושל

י"כת.(178419)ג"לרלבשמיםחוגידכתב

בןמרדכירבי,עולםלבחינתביאורלמלךמשנה

ו"למהרחחייםאוצרותספר.(68016)דניאל

לרביומצוהנגידספר.(41034)קדמוןאדםדרוש

התפלותפירוש.(178434)צמחחייםבןיעקב

(178449)ק"לרמיקראורמספרתשיעיחלק

.ועוד

נולד(א"תרנ-ז"תקע)מורטרהמרדכירבי

.יוסףרבילאביולמנטובההסמוכהבוויאדאנה

שלהראשוניםמתלמידיווהיהלמנטובהעבר

מעלת"בתוארלרבנותנסמךו"תקצבשנת.ל"שד

,קאזיסיעקברבינפטרא"תרבשנת."הרבמורנו

הרבנבחרשלאחריהובשנה,מנטובהשלרבה

יהדותחכמיעםויכוחניהל.במקומולרבמורטרה

,גלויותשלשניטוביוםלביטולבנוגעאיטליה

רביםקונטרסיםחיבר.לבטלושאיןבדעהוהחזיק

,ישראלובמחשבתבמקראעיונים-דרשותשל

בספרונודע.תפילהספרילאיטלקיתותרגם

,"האדםפאר":ספריובין."איטליאחכמימזכרת"

כללהאשרגדולהבספרייההחזיק."ישראלרוח"

הספרייהנמכרהפטירתולאחר.רביםידכתבי

.קאופמןדודהנודעלחוקר

.צדדיםמשניכתוביםדפים49.דף80מחברת

של(כתובהלא)האחוריחלקה.מ"ס21\15

קטןקרע.מקוריתכריכה.מנותקהמחברת

.טובכללימצב.הקדמיתבכריכה

1000$פתיחה 
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Rabbi Mordechai Mortara (1817-1891) was born in Viadana near Mantova (Mantua) to his father Rabbi Yosef. He moved to

Mantova and was one of the first disciples of Rabbi Shmuel David Luzzatto. In 1736 he was ordained as a rabbi. In 1841,

Rabbi Ya'akov Kazis, the rabbi of Mantova, died and a year later, Rabbi Mortara was chosen to replace him. He had an

argument with the Sages of Italy about the abolition of the second day of the Holy Days (Yom Tov Sheni shel Galuyot) and

was of the opinion that it should not be abolished. He authored many compilations of sermons – biblical and Jewish

thought studies and translated prayer books into Italian. Was known for his book "Mazkeret Chachmei Italia". Among his

books: "Pe'er HaAdam", "Ruach Yisrael". He owned a large library which contained many manuscripts. After his death, the

library was sold to the well-known scholar David Kaufman.

Notebook 80 leaves. 49 leaves written on both their sides. 21x15cm. The (non-written) back part of the notebook is

detached. Original binding. A small tear to the front binding. Good overall condition.

opening  1000$       

57. Manuscript – Collection of

Manuscripts by Rabbi Mordechai

Mortara Rosh Av Beit Din of

Mantova – Livorno, 1878

Catalogo dei manoscritti ebraici della

biblioteca della comunità israelitica di

mantova compilato dal rabbino maggiore

marco mortara Livorno 1878 = Catalog of

Hebrew Manuscripts, of the Library of

the Israelite Community of Mantova by

the Chief Rabbi Marco [Mordechai]

Mortara, Livorno 1878.

A handwritten Italian notebook, in

Hebrew and Italian. Catalog of Hebrew

manuscripts of the library of the Jewish

community in Mantova by the Chief

rabbi Mordechai Mortara, Livorno, 1878.

The notebook contains 84 handwritten

entries, with an Italian description for the

most part, and Hebrew additions, of the

manuscripts. Most of the entries appear

as manuscripts in the National Library.

For example, Euclid's Elements (178385).

The Astrolabe Book (178411). Prior

Analytics by Aristotle with the

commentary of Ibn Rushd (Averroes)

(130593). Manuscript Chug Shamayim by

the Ralbag (178419). Mishneh L'Melech

commentary on Bechinat Olam, Rabbi

Mordechai ben Daniel (68016). Sefer

Otzrot Chaim by Rabbi Chaim Vital Drush

Asam Kadmon (41034). Sefer Nagid

U'Metzaveh by Rabbi Ya'akov ben Chaim

Tzemach (000178434). Perush Hatefilot

ninth section from the book Or Yakar by

the Ramak 178449) and more.
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ארוכההלכתיתתשובה–אליסנדריהד"אבהלויאליהורביהגאוןשלוחתימתוידוכתב.58

שלמהרביתלמידואלנשלחההתשובה.אליסנדריהד"אבהלויאליהורביהגאוןשלוחתימתוידובכתבארוכההלכתיתתשובה

.ד"תקכ,אליסנדריה.טורינוד"אביונהמיכאל

שמוהאם,בכתובהשמואתלכתובאיך,שמואתושינוחולהשהיהאדםבעניןשניהתשובה.וכתמיםמראותבעניןראשונהתשובה

כבן...חביביתלמידיהתלמידודבריהרבדברי"לתלמידוושבחחיבהבמילותהלויאליהורביפותחהמכתבבתחילת.השניאוהראשון

ותרבעמוונימוקוטעמוכיצדקתווגידויבואועדיוהןהןשלוחיוהןהןדודיוטובומהדודודבריעליוערבים...כלבביאשרליכאח

אליושנכתביונההרבשלפסקועםמסכיםובסיומו.ההלכהלפסקעדבנידוןחכמתוברובהרבמפלפלבתשובה"...שלמהחכמת

.במכתבו

הבעלשםבעניןנוספתתשובה,עמודכחציהלויאליהורביהוסיףכ"אח.וחתימהבאיטלקיתנוספותשורותמספרהחתימהלאחר

.בכתובה

רבינו.משורר,דרשן,פוסק.ובקבלהבפשטגאון,אליסנדריהד"אבבדורואיטליהחכמיגאונימגדולי(ב"תקנ-ג"תע)הלויאליהורבי

גאונותופאליייהליהדיאליסנדריהק"בקרבל"זהלויאליהור"כמהרפניםונשואהישישהכוללהרב"בלשונועליומעידא"החיד

גאונותוגם,ידבכתבנמצאיםמכתביוהרבה,ועודפנחסגבעת,יצחקפחד,צדקהשמשהתשובותמספריבהרבהמפוזריםותשובותיו

לחכמי'אצי,ו"קסעיף'צ'אגדולים'מעורבנןמרנן)."לכלידועיםותפלתוייחודיובכחעדתואתשהצילוקדושתוחסידותוצדקתו

התקבל."יצחקפחד"בעללמפרונטייצחקלרביחברותלמידממנטובהבריאלי"מהרתלמידבצעירותו.(119'ועמ244'עמאיטליה

,"אליהובגימטריאבן"ספר,ידכתיבתכולםהרבהחבוריםשחיבר"כותבבספרוניפיחננאלרבי.ח"תצבשנתאליסנדריהשללרבה

אבא".הפרשיותעלדרשות"דאליהוכורסיא".יעקבעיןעל"דאליהוא''טייע".ומאמריםמדרשיםהשכלמוסרכולו-"אליהוסבא"

ל"הנהלויאליהור"מהרנפלאות...מידידישמעתימפאדובהגירונדימרדכיהצעירואני.ת"שוחיברועודאבותמסכתפירוש"אליהו

שנדפסלהרב"אליהוסדר"ספרבפתחברמזאיתנהווהדבר,ותפלותיוייחודיובכחצרותמכמהעדתואתשהצילוקדושתומחסידותו

.ם"תקושנתבמנטובה

.איכותידף.טובמצב.מ"ס18\27עמודגודל.כתובים'עמ[3]

500$פתיחה 
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Rabbi Eliyahu Halevi (1713-1792) one of the greatest sages of Italy of his generation Av Beit Din of Alessandria, a Peshat

and kabbalah genius. Posek, Darshan and poet. The Chida says of him: "The old esteemed Rabbi Eliyahu Halevi a rabbi in

the holy community of Alessandria … his genius and responsa appear in many of the responsa books Shemesh

Tzeddakah, Pachad Yitzchak, Givat Pinchas and more and many of his writings are still handwritten, as well as his genius,

piety, Chassidism, and holiness and saving his community by the virtue of his Yichudim and prayer are known to all".

(Maranan V'Rabanan Ma'asseh Hagedolim A 90 paragraph 106, Encyclopedia L'Chachmei Italia p. 244 and p. 119). In his

youth, he was a disciple of the Mahari Brielof Mantova and a disciple and friend of rabbi Yitzchak Lampronti author of

"Pachad Yitzchak". He became the rabbi of Alessandria in 1738. Rabbi Chananel Nepi writes in his book that "he authored

many compositions all handwritten, the book "Ben BeGimatriya Eliyahu", "Saba Eliyahu" – morals, Midrashim and

ma'amarim. "Tyeah DeEliyahu" on Ein Ya'akov. "Kursiya DeEliyahu" Derashot on the parashiyot. "Abba Eliyahu"

commentary on the Avot tractate and a responsa book. And I the young Mordechai Gerondi of Padua have heard from

my friend … wonders by the above Rabbi Eliyahu Halevi by his Chassidism and holiness he saved his community from

trouble and by the virtue of his Yichudim and prayers and they are implied at the beginning of the book "Seder Eliyahu"

by the rabbi that was printed in Mantova in 1786".

[3] written pages, Size of page 18x27cm. Good condition. Quality leaf.

opening  500$

58. Manuscript and Signature of

Rabbi Eliyahu Halevi Av Beit Din of

Alessandria – Long Halachic

Responsum

Long halachic responsum handwritten and

signed by Rabbi Eliyahu Halevi Av Beit Din

of Alessandria. The responsum was sent

to his disciple Rabbi Shlomo Michael

Yonah Av Beit Din of Torino. Alessandria,

1764.

The first responsum is about Marot and

Ketamim. The second responsum is about

a man who became sick and his name was

changed, how to write his name on the

Ketubah, whether to write his first or

second name. The letter opens with

words of praise by Rabbi Eliyahu to his

disciple "The words of the rabbi and the

words of the disciple my disciple my

friend … like a son like a brother to me …

and his words are pleasing …" In the

responsum, the rabbi in his wisdom

debates at length until the Pesak Halacha.

At its end, he agrees with the Pesak of

Rabbi Yonah which was written to him in

his letter.

After the signature, several additional

Italian lines and a signature. Later, rabbi

Eliyahu Halevi added approx. half a page,

an additional responsum about the

husband's name on the Ketubah.
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–ס"ש-ט"שנ,ונציה-החלקיםשני–ס"פרדפירושעם–באיטליהאשכנזיםכמנהגמחזור.59

הגהות

זאןידעלבראגדיןזאןדפוס.ס"ש-ט"שנ,ונציה.וסודדרשרמזפירושעם,שבאיטליהאשכנזיםק"קכמנהגמחזור

(429יסודספרי,סטפנסקי).חלקיםשני.דגארה

,פורים,פרשיותארבע,חנוכהשבתות,בראשיתשבת,חודשוראשלשבתיוצרות,ושבתחולתפילת:אחלק

קינות;ושבועותפסח;מילהובריתבתמוזיז,בטבתעשרה,ושניוחמישילשניסליחות;הגדולושבתהפסקות

רבימאתהמחזורבשבחשיר,זהחלקבסוף.מילהובריתנשואיןשבת,נחמולשבתיוצרות;באבלתשעה"ציונים"ו

.מ"ס29.דףשם"...הולךבינהלביתישר"ממודינאאריהיהודה

.מ"ס29.דףשטו.תורהשמחתעדאלולמחודשותפילותסליחות:בחלק

פירוש.שאמרברוךעדצדקמעגליפירוש.וכוונתומחברושםנרשםפיוטכל.רבותוהוספותפירושיםכוללהמחזור

.טוביםוימיםשבתותיוצרעל,שעדילמשהרביפירוש.מטינגיןטריוישהירץנפתלירביהמקובלמאתחולתפילותעל

משהרביקארויוסףרבי,ל"המהרי,מגירונדייונהרבינומאתומוסריםדיניםמנהגים.אחריםממפרשיםהוספות

פירושיםנוספומקומותבכמה."קדשהדרת"בשםלאורהמוציאקראזהלקיבוץ.צווידלאביגדורומרביאיסרליש

ליידישתרגוםעםאבותפרקי.ואחריםמפאדווהי"מהר,ציווידאלאביגדור’ר,גרשוןיצחק’רכמואיטליהמחכמי

.גאוןהאילרבינובמליצההשכלמוסר.סניגואישיוסףרבישחיברבאב'טשלפיוטיםפירוש.ר"צובאותיות

יחסיתשלפנינוהסט.ידבכתבעתיקותאיטלקיותהגהותעם.חלקיובשני,ודיניםפירושיםעםביותרנדירמחזור

.שימושבלאי.כתמיםמחמתבינונימצבמקומותבכמה.טובכלליבמצבוהינו.היטבנשמר,בוהשימושולרובלגילו

דפיםכמהבשולימקצועייםשיקומים.שימושפגמימחמתטקסטחסרונותלעתים,דפיםבכמהקטניםפגמים

.החלקיםבשניתואמתעורחציכריכת.בשוליהםמשוקמיםהשעריםשניכןכמו.ואחרוניםראשונים

אהרןהצעירנאםכשוריןקניתיוואני...מגניאליוסףעבדואת'החנןאשר...שלמהלחלקיהגיע":והגהותחתימות

וקצרותארוכותהגהות,(אחלק)הספרלאורך...עראדודר"בכמהמנחםכספיקנין"בעלותרישוםיבבדף"...לוי

,בשערבבחלק.הסידורמטקסטחלקיםמחקהשהצנזורהלאחרנוסחהשלמותהםמההגהותחלק.איטלקיידבכתב

חשובותהגהות20–כ,(בחלק)בספר."טריאסטיאריהמשהו"לה",נוספתחתימה."ט"ס[גיז]ישועה'הק"חתימה

.הקדושיםהאבותמתקופתופטירותלידותזמני,הדורותלסדרמתייחסותמההגותחלק.ידכתב

3500$פתיחה 

59. Machzor according to the Ashkenazic Custom – with the Pardes Commentary – Two

Sections – Venice, 1599-1600 – Glosses

Machzor according to the Ashkenazic custom of Italy, with Remez, Drash and Sod (Pardes) commentary.

Venice, 1599-1600. Zuan Bragadin Press by Zuan Di Gara. Two sections. (Stefanski, Basic Books 429).

Section A: Prayers for the days of the week and Sabbath, Yotzrot for Sabbath and Rosh Chodesh, Shabbat

Bereshit, the Sabbath of Hanukkah, Arba Parshiyot, Purim and Shabbat Hagadol; Selichot for Monday and

Thursday and Monday, Assarah BeTevet, the 17th of Tamuz and Brit Milah; Passover and Shavuot; Kinot and

"tziyunim" for Tisha beAv; Yotzrot for Shabbat nachamu, Shabbat Nissuin and Brit Milah. At the end of this

section, a poem praying the Machzor by Rabbi Yehuda Aryeh of Modena. 340 leaves, 29cm.

Section B: Selichot and prayers for the month of Elul and the all the High Holidays until Simchat Torah. 315

leaves. 29cm.

The machzor contains many commentaries and additions by various rabbis. Alongside every Piyyut, its

author and his intention were written.

An extremely rare Machzor with commentaries and laws. With handwritten Italian glosses. The set before

us, for its age and usage, is very-well preserved. Good overall condition. In several places, moderate

condition due to stains. Weer from use. Minor blemishes to several leaves. Several omissions of text due to

use. Professional restorations in the margins of several of the first and last leaves. In addition, the two title

pages are restored in their margins. Matching semi-leather bindings to the two sections.

Signatures and glosses: by Aharon Levi. Owner's inscription of Menachem ben David Ara. Throughout the

book (section A), long and short glosses in Italian script. Some of the glosses are textual completions after

the censor erased parts of the text. On the title page of section B, signatures og Yeshu'ah [Giz] and Moshe

Aryeh Triasti. Throughout the second section, approx. 20 important handwritten glosses, some of them

referring to genealogy, dates of births and deaths.

opening  3500$
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–מסורהעםתורה–ידכתב.60

ביותרנדיר–15-ההמאהתימן

עםתורהחומשיחמשה,ידכתבכרך

של,אשוריתכתיבה.וטעמיםנקודות

מסורההעמודיםבשולי.מומחהסופר

.15–ההמאה,תימן.גדולה

,יא)ויקרא-מ:לפנינו.חסרידהכתב

במותםבהםהנגעכלהשרץ..."(לא

בספרומסתיים."הערבעדיטמא

העבריםהראלעלה"(מט,לב)דברים

."...בארץאשרנבוהרהזה

מוקדמתמתקופההתורהשלידכתב

!!המציאותיקרהואנדירכזו

רביםדפים.בינונימצב.דף114

שלשיקומים.בשוליהםמשוקמים

.יותרמאוחרתבכתיבההחסרהטקסט

בשוליםשונותברמותוחסרונותפגמים

.מלאמעורחדשהכריכה.ובטקסט

.שימושוכתמיבלאי.עשפגעימעט

1000$פתיחה 

60. Manuscript – Torah with

Messorah – Yemen, the 15th

Century – Extremely Rare

Manuscript, the Pentateuch with

vowelization and cantillation notes.

Assyrian script by an expert scribe.

On the margins of the pages,

Messorah Gedolah. Yemen, the 15th

century.

The manuscript is lacking. Before

us: from Vayikra (11, 31) to Devarim

(32, 49).

A manuscript of the Torah from

such an early period is extremely

rare!

114 leaves. Moderate condition.

Many leaves are restored in their

margins. The restoration of the

missing script is in later script.

Various levels of blemishes and

omissions on the margins and text.

New leather binding. Several

wormholes. Wear and stains of use.

opening 1000$
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18–ההמאה,תימן–לכתוביםגאוןסעדיהרבינוופירושתרגום–יפיפהידכתבכרך.61

–ב"תרמ'דהשניםביןחי,ג"רס)=פיומייוסףר"בסעדיהרבינוהגאוןמאת(שרח)ופירוש(תפסיר)בתרגום,כתוביםספרי,ידכתב

.אחרמכותבשוליםהערותעם.18–ההמאהתימן.ומיושרתנאהסופרבכתיבתכתוב.(ב"תש'ד

איוב.[הפרישותספר]אלזהדכתאב–קהלת.[התשבחותספר]אלתסאביחכתאב–תהלים:ומגילותהכתוביםספריאתכוללהכרך

כתאב–איכה.[החכמהדרישתספר]אלחכמהטלבכתאב–משלי.אלאנשאדנשיד–השיריםשיר.[הצידוקספר]אלתעדילכתאב–

.[והחלומותהממלכותספר]ואלאחלאםאלממאלךכתאב–דניאל.[החברותספר]אלאינאסכתאב-רות.[הקינהספר]אלתעזיה

ספריכמו.שבהםהחשוביםלספריםארוכיםהסברודברימבואותוהקדישפירושכןגםהוסיףג"הרס,הפסוקיםתרגוםמלבד.אסתר

.וצורתםתוכנםאתמבארהוא,אלהלספריםבמבואותיומגילותוחמשתהלים,משלי,איוב

!ביותרהיפיםהתימנייםהידמכתביוהינו.המדינהבקוםתימןעוליעםיחדישראללארץמצנעאעלהשלפנינוידהכתב

,הפסוקתרגוםשתוך,ג"רסשלהמופלאהמיצירתוושכלתניתרוחניתהנאהליהנותיכול,הערביתבלשוןששולטמישכל,ספקאין

,ואחריםק"רד,ע"הראבהפרשניםשגדוליידועהרי,לונהיריםשאינםמלהאומשפטבמשמעותהבנהלאישנקלעהאדםאתהשכיל

אתחיברו,מחכמיהםרבים,ואילךהגאוניםמתקופתהידכתביאתמאדהעריצותימןיהודי.למקראבפרשנותםבביאוריונסתייעו

"הזהבתור"בתקופת,זובלשוןלהשתמשאחריהםשבאוישראלוחכמיהגאוניםשנהגוכפי,הספרותיתהערביתבלשוןספריהם

.(ן"תש,העיןראש,ג"רסלתרגוםבמבואו,יצהריצדוקר"בכהמרדכירבי).התיכוןהמזרחובאצותבספרד

במילויעשנקבימעט.מאודטובמצב.אדומהבדיווכיתוביםקישוטיםידהכתבלאורך.במיוחדעביםדפים.מ"ס17\24.דף[158]

.מחוזקתתימניתעתיקהעורכריכת.מקצועינייר

3000$פתיחה 
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61. Beautiful Manuscript – Translation and Commentary of Rabbi Sa'adia Gaon on the Ketuvim – Yemen, the

18th Century

Manuscript, the books of Ketuvim. Translation (Tafsir) and commentary (Serach) by Rabbi Sa'adia Gaon ben Rabbi Yosef

Fayyumi, Rasag (882-942). Nice, orderly scribal script. Yemen, the 18th century, with footnotes by a different writer.

The volume contains the following books and scrolls of Ketuvim: Pslams, Kohelet, Job, Song of Songs, Proverbs, Book of

Lamentations, Ruth, Daniel, Esther. In addition to his translation into Arabic of the verses, Rasag added a commentary and

introductions to the most important books among them, such as Job, Proverbs, Psalms and the five scrolls.

The manuscript before was brought from Sana to the Land of Israel by the Yemenite immigrants and is one of the most

beautiful Yemenite manuscripts!

[158] leaves. 17x24cm. Especially thick leaves. Throughout the manuscript there are decorations and inscription in red ink.

Very good condition. Several wormholes, which have been professionally restored. Ancient, reinforced Yemenite leather

binding.

opening  3000$
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62. Manuscript – Compositions on the Laws of Shechita with Illustrations – Yemen, the 19th Century

Manuscript, contains two compositions of the laws of Shechita and Trefot. Yemen, the 19th century.

A. The book "Margalit Tovah", the laws of Shechita and Trefot. The book is a combination of the book "Zivchei Shelamim"

by Rabbi Yehuda Divan and compilations from the book "Mizbach Todah" by the Maharitz of Yemen, Kuntras Sha'arei

Kedusha by the Maharitz, laws from the book HaTur by Rabbi Ya'akov Ben Asher, the laws of Shechita by Maimonides and

compilations from Sefer Mordechai. Commentary and responsa titled "Tzofnat Pa'ane'ach", by an unknown writer. At its

end, Kuntras "Dinei HaRe'ah".

The book contains illustrations related to the laws discussed by the book.

The book is missing its beginning and starts on leaf 22 to the end. The headings "Margalit Tovah" contains red decorations.

B. Commentary by Rabbi Sa'adia Gaon on the laws of Shechita. Throughout the book, long footnotes commenting on the

laws.

A complete composition. Leaves 69-128. Red decorations.

[106] leaves, written on both their sides. Thick leaves. Several wormholes. Light spreading / blurring of ink. New binding.

Several leaves are bound not in their right order.

opening  500$

עםשחיטהבהלכותחיבורים–ידכתב.62

19–ההמאה,תימן–ציורים

.וטריפותשחיטהבהלכותחיבוריםשניכולל,ידכתב

.19–ההמאהתימן

הספר.וטריפותשחיטההלכות,"טובהמרגלית"ספר.א

,דיוואןיהודהרבימאתשלמיםזבחיספרשלשילוב,כולל

קונטרס,מתימןץ"למהרי"תודהמזבח"מספרליקוטים

יעקבלרבינוהטורמספרהלכות,ץ"למהריקדושהשערי

מספרוליקוטיםם"להרמבשחיטההלכות,אשרבן

לאלמחבר,"פענחצפנת"בשםת"ושופירושים.המרדכי

מאתסיוםדבריעם,"הריאהדיני"קונטרסבסופו.ידוע

יחיאורבימוריכתבהיפיפיההנוסחאוזאת":המחבר

מהלכותעשירי'בפשלוהענקבספרל"זאהרי'אלצ

"...שחיטה

-כבבדף:בספרהנידונותלהלכותהקשוריםציוריםבספר

רובנפסק,נסדקהאושניקבהגרגרתשלציורים,כג

שלציור,כזבדף.(ציורים4)קטניםנקביםניקבה,חללה

.נמיה,שועל,נץ,ארי,פרה

בכותרות.הסוףעדכבמדףומתחיל,התחלהחסרהספר

.אדומהבדיוקישוטים."טובהמרגלית"הדפים

בכותרת.שחיטהלהלכותגאוןסעדיהרבינופירוש.ב

עלאבערבישחיטההלכותפירושלכתובאתחיל"החיבור

."ל"זצוקגאוןסעדיהר"הרהשלםהחכםהרבשרחמא

בספרהובאואשרהמחבריםשמותואלה",אחרוןבעמוד

,הכותבקולפון,עמודבאותו."בוהקוראירוץלמעןהזה

והנבזההצעירהסופריםרגליעפרהקליםקלהכותב"

אזכהל"ישאלקפריהאדוןבןדאודבןמנסו"במדאוד

לתשוקתונכתבר"אכיבהיכלוולבקר'ייבנועםלחזות

צאלחו"במיוסףוהנעימיםהידידיםהטוביםהחברים

לאורך."...בולהגותובניהםהםאותםיזכהיחיאואחיו

.ההלכותבפירושארוכותשוליםהערותהספר

.אדומהבדיוקישוטים.קכח-סטדפים.שלםחיבור

נקבימעט.עביםדפים.צדדיםמשניכתובים.דף[106]

מספר.חדשהכריכה.קליםדיוטשטושי\מריחות.עש

.כסדרםשלאכרוכיםדפים

500$פתיחה 
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63. Manuscript – Totzot Chaim / Derech Chaim – Yemen, the

17th Century

Manuscript, Sefer Totzot Chaim, by Rabbi Moshe Nathan ben

Nathanel, with Mishlei Menachem (separate title pages). Avodat

Mikdash and Sefer Derech Chaim by rabbi Menachem Di Lonzano.

Scribal script, Yemen, the 17th century. Before us are the books

Toztor Chaim and Derech Chaim, part of a larger manuscript of the

book "Shtei Yadot" by the Maharam Di Lonzano.

The first leaf of "Totzot Chaim" is partly missing and Sefer "Derech

Chaim" is partly missing in its end. A total of 35 leaves. 15x20cm. The

manuscript was dated by the experts of the manuscript department

of the National Library to the 17th century by the style of its script. In

addition, on leaf [25] there is a water mark that does not appear in

the Brika Catalog. Similar water marks do appear in the

aforementioned catalog in the 17th century.

No binding. Good condition. Several leaves are in moderate

condition. Restorations to the margins of the leaves. Stains and

wear.

opening 500$

–חייםדרך\חייםתוצאות–ידכתב.63

17–ההמאה,תימן

בןנתןמשהלרבינו,חייםתוצאותספר,ידכתב

עבודת.(נפרדיםשירים)מנחםמשליעם,נתנאל

דימנחםרבינומאת,חייםדרךוספרמקדש

לפנינו.17–ההמאה,תימן,סופרכתיבת.לונזאנו

ידמכתבחלק,חייםודרךחייםתוצאותהספרים

דים"המהרמאת'ידותשתי'הספרשליותרגדול

.לונזאנו

דרךוספרבחלקוחסרחייםתוצאותשלראשוןדף

15\20.דף35כ"סה,בסופומעטחסרחיים

סגנוןפיעל17–הלמאהמתוארךידהכתב.מ"ס

ממחלקתמומחיםפיעלובהתייעצותהכתיבה

כןכמו.בירושליםהלאומיתשבספריהידכתבי

שלבקטלוגנמצאשלאמיםסימןנמצא[25]בדף

,שלפנינומיםלסימןהדומיםמיםסימני.בריקה

.17–ההמאהמתקופתל"הנבקטלוגנמצאו

.בינוניבמצבדפיםמספר,טובמצב.כריכהללא

.ובלאיכתמים.הדפיםבשולישיקומים

500$פתיחה 
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64. Nice Manuscript – Three Scrolls with

Translations and Rashi – Yemen, the 19th

Century

Manuscript, containing three scrolls: Song of

Songs, Ruth and Kohelet. The biblical verse with

its translation [Rabbi Yonatan Ben Uziel] and

Rashi's commentary. Nice, orderly scrbal script.

Yemen, early 19th century.

At the beginning of the book, an illustrated title

page with the text "Intriduction to Rashi on

Song of Songs". The main words of the scrolls

are in a decorative frame.

[47] leaves. 16x23cm. Quality leaves. Very good

condition. Original leather binding with

decorations.

opening  500$

תרגוםעםמגילותשלש–נאהידכתב.64

19–ההמאה,תימן–י"ורש

רות,השיריםשיר,מגילותשלשכולל,ידכתב

בןיונתןרבי]תרגוםעםמשולבמקרא.וקהלת

.ומיושרתנאהסופרכתיבת.י"רשופירוש,[עוזיאל

.19–ההמאהתחילתתימן

טקסטנכתבובתוכומאוירשערהספרבתחילת

המילותכןכמו."השיריםשירעלי"לרשהקדמה"

.קישוטיתמסגרתבתוךהמגילותשלהראשיות

טובמצב.איכותיםדפים.מ"ס16\23.דף[57]

.עיטוריםעםמקוריתעורכריכת.מאוד

500$פתיחה 
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65. Large Manuscript – Sefer Menorat

HaMa'or – [Sana'a] the 18th Century

Manuscript, Sefer Menorat HaMa'or, by

Rabbi Yitzchak Aboab the Sephardic. Nice

scribal script. Yemen [Sana'a], the 18th

century. Ink on high quality paper.

The manuscript includes the entire

composition of Menorat HaMa'or, with the

introduction and indices. Nice, orderly

Yemen scribal scrip. Includes the headings

of the title pages and the chapters. Two

columns per page.

107 leaves. 21x31cm. The pagination of the

first leaf begins with leaf 2, presumably

there had been a title page, which is missing

from the copy before us [?]. Bound with a

new, impressive leather binding. Thick

leaves. In several leaves, a blemish with

slight loss of text (professionally restored

with paper). Tiny wormholes. Blurring of ink

in several places.

opening  800$

מנורתספר–גדולידכתב.65

18–ההמאה[צנעא]–המאור

לרביהמאורמנורתספר,ידכתב

סופרכתיבת.הספרדיאבוהביצחק

.18–ההמאה,[צנעא]תימן.נאה

.איכותיניירעלדיו

מנורתהחיבורכלאתכוללידהכתב

.ומפתחותההקדמהעם,המאור

.ומיושרתנאהתימניתסופרכתיבה

שני.והפרקיםהשעריםכותרותכולל

.עמודבכלטורים

הדפיםמספור.מ"ס21\31.דףקז

כנראה,במדףמתחילהראשוןבדף

.[?]לפנינושאינושערדףכןגםהיה

.מהודרתחדשהעורבכריכתכרוך

עםפגםדפיםבכמה.עביםדפים

במילוימשוקם)טקסטחסרוןמעט

.זעיריםעשנקבי.(מקצועינייר

.מקומותבכמהדיוטשטושי

800$פתיחה 
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66. Manuscript – Torah with Translation, Rashi, Siftei

Chachamim – Yemen, the 18th Century

Large manuscript, containing the books of Bereshit-Shemot,

with vowelization and cantillation notes, vowelized Onkelos

translation, Rashi's commentary, and Siftei Chachamim.

Yemen, the 18th century.

At the beginning of the manuscript, compilations from

Machberet HaTijan on the rules of grammar, cantillation

notes and vowelization.

Throughout the manuscript, glosses from the time of writing,

some of them possibly by the writer himself. The glosses

refer to various commentaries from ancient books such as

Rabbeinu Bechaye and to textual variations of the

translations. Often, long glosses. Throughout the leaves,

various illustrations and decorations. On the last leaf, an

amulet with a handwritten illustration of lamentze'ach and a

prayer for the reading of the Torah. Writer's colophon (the

script is partly hidden by paper): "I the writer Sa'adia ben

A.A. … Algazar …"

[2-3] leaves. 23x33cm. moderate condition. Wormholes.

Several leaves are in bad condition. Worn Yemenite leather

binding.

opening  500$

חכמיםשפתי,י"רש,תרגוםעםתורה–ידכתב.66

18–ההמאה,תימן–

ניקודעםמקרא.שמות-בראשיתחומשיכולל,גדולידכתב

שפתיוספר,י"רשפירוש,מנוקדאונקלוסתרגום,וטעמים

.18–ההמאה,תימן.חכמים

בכלליאן'התיגמחברתמתוךליקוטים,ידהכתבבתחילת

:מסגרתבתוךהערה,בטקסט.והנקודותהטעמים,הדקדוק

...שישתיבהכלכיה"זלהאלשפרימוסאר"מכהרשמעתי"

'מכתיבאותושלקטל"ישאלחמדייחיא'מויד'מכתיבד"כ

תתבניוירושלםו"תעפאןבעירהדרל"ישסעידיוסףר"הר

."א"בבוישתכלל

שחלקםויתכןהכתיבהמזמןהגהות,ידהכתבלאורך

מספריםשוניםלפירושיםמתייחסותההגהות,עצמומהכותב

שונותנוסחאותבעניןוכן.ועודבחיירבינוכמו,קדמונים

איוריםהדפיםבין.ארוכותהערותלעתים.'וכדובתרגום

,ידבכתבלמנצחציורעםקמיע,אחרוןבדף.וקישוטיםשונים

הכתיבה)הכותבקולפון."התורהלקריאתתפלה"וכן

עבדהקליםקלהכותבואני"(ניירבהדבקתבחלקהמוסתרת

"...ל"ישאלגזאר..א"אבןסעדיא...והסופרחכמיםרגלי

עלכוללעשפגעי.בינונימצב.מ"ס23\33.דף[203]

.בלויהתימניתעורכריכת.גרועבמצבדפיםמספר.הטקסט

500$פתיחה 
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67. Knesset Hagedolah – Izmir, 1660 – Glosses Handwritten by

Rabbi Chaim Algazi Author of "Bnei Chayai"

Sefer Knesset HaGedolah, Chidushei Dinim on the Tur and Beit Yosef.

Choshen Mishpat, First section, by Rabbi Chaim Benvenisti. Izmir, 1660.

First edition.

Among the leaves of the book approx. 20 scholarly glosses handwritten by

Rabbi Chaim the son of Rabbi Menachem Algazi, the author's disciple. On

leaf 192, a long gloss with his handwritten signature.

Rabbi Chaim Algazi (died in 1710. Otzar Harabbanim 5876), one of the

greatest sages of Izmir in the 17th century. A great genius and Dayan.

Disciple of the author of "Knesset Hagedolah", Rabbi Shlomo Algazi

HaZaken author of "Yavin Shemu'ahj" and the son-in-law of Rabbi Aharon

Lapapa. Served as the rabbi of Rhodes. In 1680, he returned to Izmir.

Authored the large composition "Bnei Chayai" on the Tur and Beit Yosef

responsa and novellae, which was published by his disciples Rabbi Meir

Danon and Rabbi Chaim Ben Yitzchak Raphael Alfendri and was printed in a

village near Kushta, Orta Kiovi in 1717. Also authored "Kuntras HaGittin"

which was printed in the book "Yad Aharon" by Rabbi Aharon Alfendri. In

his book, he also introduces the doctrine of his uncle (his mother's

brother) – Rabbi Ya'akov Alfendri. (Mamlechet Olam HaHalacha, p. 266).

6, 164 leaves. The copy lacks the title page and first three leaves. Several of

the leaves inside the books are damaged with slight lacks. Original leather

binding, worn and detached. Many leaves are detached. A little worming.

Good-fair condition

opening  1000$

הגאוןידבכתבהגהות–ך"ת,אזמיר–הגדולהכנסת.67

"חייבני"בעלאלגאזיחייםרבי

.משפטחשן.יוסףוביתהטורעלדיניםחידושי,הגדולהכנסתספר

מהדורה.ך"ת,אזמיר.בנבנשתיחייםרביהגאוןמאת.ראשוןחלק

.ראשונה

ר"בחייםרביהגאוןידבכתבלמדניותהגהות20–כהספרדפיבין

חתימתעםארוכההגההקצבבדף.המחברתלמידאלגאזימנחם

.ידו

מגדולי,(5876ר"אוצה,ע"תבשנתנפטר)אלגאזיחייםרביהגאון

בעלתלמיד.מופלאודייןעצוםגאון.17–הבמאהאזמירחכמי

וחתנו,"שמועהיבין"בעלהזקןאלגזישלמהרבי,"הגדולהכנסת"

מ"תבשנת.רודיסשלכרבהכיהן."אהרןבני"בעללפפאאהרןרבי

ת"שויוסףוביתהטורעל"חייבני"הגדולחיבר.לאזמירחזר

בןחייםורבידאנוןמאיררביתלמידיוי"עונדפססודר,וחידושים

קיאוויאורטא,לקושטאהסמוךבכפרונדפסאלפנדרירפאליצחק

"אהרןיד"ספרבתוךשנדפס"הגיטיןקונטרס"גםחיבר.ז"תעבשנת

רבי-(אמואחי)דודומתורתגםמביאבספרו.אלפנדריאהרןלרבי

.(266'עמ,ההלכהעולםממלכת).אלפנדרייעקב

דפיםכמה.ראשוניםדפיםושלושהשערחסרעותק.דףקסד,ו

בלויהמקוריתעורכריכת.קלייםחסרונותעםפגומיםהספרבפנים

.בינוני-טובמצב.עשפגעימעט.מנותקיםרביםדפים.ומנותקת

1000$פתיחה 
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מווהראןסבעוןמשהרביידבכתבחתומותהגהותעשרות–ב"תקנ,ליוורנו–שמועהיבין.68

טורקיהרבנימגדוליאלגאזישלמהרבימאת.קארויוסףרבימרןשלהגמראוכלליעולםהליכותלספרסביבחיבור,שמועהיביןספר

.מלאכיידס"מחהכהןמלאכירבימאתהגמראכללימפתחעם.וירושלים

מקומותומראיותיקונים,הכהןמלאכירבימאתוהערותהגהותבספר.מילדולהרפאלורביואיסנוניסיעקברבידפוס.ב"תקנ,ליוורנו

.לופיסדודרביוהמדפיסהמגיהמאת

,קצרותהגהות,בנוסף,"סבעוןמשה"\"משה"חתומיםרובם,סבעוןמשהרביהגאוןידבכתבוחידושיםהערות60–כהספרלאורך

חתימה–ט"סקרסינטינסיםה"עדחכימייאעפראמלחךוזעירהצעיראני"רישוםבשער.הספרבסוףשוניםורישומיםנוסחתיקוני

.מסולסלת

משהרבימאתתורהקיבלבצעירותו.הנסתרבתורתובקיחכםתלמיד.[יר'אלג]ווהראןהעירמחכמי(ח"תרמ-ו"תקס)סבעוןמשהרבי

אברהםלרבי"שלמיםזבח"הספרנגדפולמוסניהלמשהרבי.ספרים5,000-מלמעלההמכילהגדולהספריההיתהברשותו.כנאפו

משובשיםהםכיוטעןאנקאוואהרבשלביאוריושנינגדדיןפסקכתבסבעוןמשהרבי.הראשוניםדבריעלשהשיגנגדווטען,אנקאווא

בדפיוהניחולגזריםהספראתשקרעוכךלידיהדבריםהגיעו,בביתוהספראתלהחזיקלאדםואסורעליהםלסמוךאסור,ומוטעים

עלהפולמוס.(ך"תר,ליוורנו)"כסףטהרת"ספרובתוךונדפסבתגובהקונטרסחיבראברהםרבי.לסיגריותניירממנוועשוומעייםבשר

.שלמיםזבחיםעלאיסורגזרותונסוחכמירבותשניםעודאפריקהבצפוןנמשךשלמיםזבחים

.טובכללימצב.איכותיםדפים.עשנקבי.בלויהעתיקהכריכה.מ"ס29.דף[קמד:ל"צ]קמב

500$פתיחה 

68. Yavin Shemu'ah – Livorno, 1792 – Dozens of Handwritten Glosses Signed by Rabbi Moshe Sab'on of Oran

The book Yavin Shemu'ah, a composition on the book Halichot Olam and Klalei HaGemara by Rabbi Yosef Karo. By Rabbi

Shlomo Algazi, one of the greatest rabbis of Turkey and Jerusalem. With Mafte'ach Klalei HaGemara by Rabbi Malachi

Hacohen author of the book Yad Malachi.

Livorno, 1792. Printed by Rabbi Ya'akov Nunes Vais and Rabbi Raphael Mildola. The book contains glosses and comments by

Rabbi Malachi Hacohen and corrections and references by the proofreader and printer David Lopes.

Throughout the book approximately 60 comments and novella handwritten by Rabbi Moshe Sab'on, most of them signed

"Moshe", "Moshe Sab'on" (Hebrew). In addition, short glosses, textual corrections and various inscriptions at the end of the

book. On the title page, an inscription "I the young … Nissim Karsenti…" (Hebrew) – curly signature.

Rabbi Moshe Sab'on (1806-1888) one of the sages of Oran [Algiers]. A Torah scholar and proficient in kabbalah. In his

youth, he studied with his father Rabbi Moshe Knafo. He owned a very large library with more than 5000 books. Rabbi

Moshe argued against the book "Zevachim Shelamim" by Rabbi Avraham Ankava, claiming no one should criticize the

Rishonim. Rabbi Moshe Sab'on wrote a halachic ruling against the two commentaries of Rabbi Ankava claiming they were

faulty and erroneous and cannot be relied on and stated that it is forbidden to bring the book into one's house.

Subsequently, the book was torn, meat was wrapped with its leaves and cigarettes were made from its pages. Rabbi

Avraham wrote a booklet in response that was printed in his book "Taharat Hakesef" (Livorno, 1860). The controversy

regarding Zevachim Shelamim continued in North Africa for many years and the sages of Tunisia banned the book.

142 [should be 144] leaves. 29cm. Ancient worn binding. Wormholes. Quality leaves. Good overall condition.

opening  500$
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69. Gevurot Ari – Vilnius, 1862 – Glosses by Rabbi Yosef Ben

rabbi Yitzchak Isaac Chaver Author of "Kiflayim L'Tushiya"

The book "Gevurot Ari", novellae on the Ta'anit Tractate. By Rabbi

Aryeh Leib Av Beit Din of Metz. Vilnius, 1862. First edition. Printed

by Yosef Reuven Rom.

At the beginning and end of the book, stamp of Rabbi "Yosef

BehaGaon … Isaac Chaver". Throughout the book, several scholarly

glosses handwritten by him.

Rabbi Yosef Chaver (died in 1873) one of the leading rabbis of

Poland, a genius in all aspects of the Torah and an impressive

sermonizer. His father, the Kabbalist Rabbi Yitzchak Isaac Chaver Av

Beit Din of Sovalk and disciple of Rabbi Menachem Mendel of Shklov

and third generation from the Vilna Gaon. Served as the rabbi of

Yedvabna and several other places. Authored several books, among

them "Sha'ar Yosef", "Kiflayim L'Tushiyah", two commentaries on

the Song of Songs (Warsaw, 1873). "Zro'ah Netuyah" on the

Passover Haggadah. In addition, he authored two eulogy books,

"Nefesh naki" and "Tziyun L'Nefesh" for his father and for Rabbi

Aryeh Leib Shapira Av beit Din of Kovna, and for Rabbi Meir of Brinsk

and Rabbi Eliezer of Grodno and Rabbi Eliezer Yitzchak Fried.

[7], 56 leaves. 31cm. Detached binding and leaves. Blemish on the

margins of the title page and the last leaf. Slightly trimmed glosses.

Quality leaves.

opening  500$

הגהות–ב"תרכ,ווילנא–אריגבורות.69

כפלים"בעלחבראייזיקיצחקר"ביוסףרבי

"לתושיה

מאת.תעניתמסכתעלחידושים,אריגבורותספר

מהדורה.ב"תרכ,ווילנא.מיץד"אבליבאריהרבי

.ראםראובןיוסףדפוס.ראשונה

בהגאוןיוסף"רביחותמתהספרובסוףבתחילה

הגהותכמההספרלאורך."חבראייזיקי"מוהר

.ידובכתבלמדניות

,פוליןרבנימגדולי(ג"תרלנפטר)חבריוסףרבי

המקובלאביו.מופלאודרשןהתורהבמכמניגאון

מ"הרמתלמידסובאלקד"אבחבראייזיקיצחקרבי

שלכרבהכיהן.מווילנאא"להגרשלישיופהמשקלוב

,חיבוריםמספרחיבר.מקומותבכמהוכרבידואבנה

עלביאוריםשני"לתושיהכפלים"."יוסףשער":בהם

על"נטויהזרוע".(ג"תרל,ווארשא)השיריםשיר

,הספדספרישנירביחיברכןכמו.פסחשלהגדה

אריהרביעלוכןאביועל"לנפשציון"."נקינפש"

,מברינסקמאיררביועל,קובנהד"אבשפיראלייב

.פרידיצחקאליעזררביועל,מהורודנהאליעזרורבי

פגם.מנותקיםודפיםכריכה.מ"ס31.דףנו,[7]

.מעטקצוצותהגהות.האחרוןודףהשערדףבשולי

.איכותיםדפים

500$פתיחה 
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70. Signature and Glosses Handwritten by Rabbi Meir

Dan Plotzky Author of "Kli Chemdah" in His Youth

Sefer Kritut, by Rabbi Shimshon Ben Yitzchak of Chinon. With

the "Likutei Mordechai" commentary by Rabbi Chaim

Mordechai Zelberman of Plock.

Warsaw, 1854. Printed by Natan Shriptgister. Approbations by

leading rabbis, rabbi Yitzchal Avigdor of Kovno, the Malbim,

the Chidushei HaRim and more.

On the title page of the book, signatures of Rabbi Meir Dan

Plotzky, author of "Kli Chemdah", from his youth: "Meir Dan

Plotzker". A similar signature at the end of the book. Several

inscriptions of "Plotzker". Among the leaves of the book,

several glosses handwritten by him.

Rabbi Meir Dan Plotzky (1866-1928), one of the leading rabbis

of Poland during the early 20th century. A disciple of the

author of "Nefesh Chayah" in Kalisch, Rabbi Yisrael Yehoshua

of Kutno and Rabbi Avraham Bornstein of Sochochov. In 1891,

he started serving as the rabbi of Warta. Authored the series

of books "Kli Chemdah" on the Torah. The first section was

published in 1906 and was immediately liked by the sharpest

of sages of Poland. In addition, he authored the book "Sha'alu

Shelom Yerushalayim" to prove that Friedlander's Kodashim of

the Jerusalem Talmud was a forgery.

[3], 12, 15-92 [should be: 93] leaves. Good overall condition.

Signs of wear due to use.

opening  500$

דןמאיררביידבכתבוהגהותחתימה.70

מצעירותו"חמדהכלי"בעלפלאצקי

עם.מקינוןיצחקבןשמשוןרבינומאת,כריתותספר

זילברמןמרדכיחייםרבימאת"מרדכילקוטי"ביאור

.מפלאצק

גדוליהסכמות.שריפטגיסטערנתןדפוס.ד"תרי,ווארשא

החידושי,ים"המלב,מקובנהאביגדוריצחקרבי,הרבנים

.ועודם"הרי

בעלפלוצקידןמאיררביהגאוןחתימותהספרבשער

."פלאצקערדןמאיר".צעירותומתקופת"חמדהכלי"

פעמים"פלאצקער"רישומים,הספרבסוףדומהחתימה

.ידובכתבהגהותכמההספרדפיבין.מספר

רבנימגדולי(ח"תרפ-ו"תרכ)פלאצקידןמאיררביהגאון

נפש"הבעלתלמיד.20–ההמאהבתחילתפוליןיהדות

אברהםורבימקונטאיהושעישראלרבי,בקאליש"חיה

שלכרבהלכהןהחלא"תרנבשנת.מסוכוטשובבורנשטיין

על"חמדהכלי"הספריםסדרתאתחיבר.דווארטהעיר

ומיד,ו"תרסבשנתלאוריצאהראשוןהחלק,התורה

שלרבלמספרוזכהבפוליןהלמדניםחריפיעלנתחבב

להוכחת"ירושליםשלוםשאלו"חיברכןכמו.מהדורות

.פרידלנדרשלקדשיםעלירושלמיתלמודשלזיופו

ובלאיסימנים.טובכללימצב.דף[צג:ל"צ]צב-טו,יב,[3]

.שימוש

500$פתיחה 
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,למברג–משפטחושןערוךלשולחןסביב–שילעלד"אבקצנלבויגןשאולרביהגאוןידבכתברבותהגהות.71

ד"תרכ

.ד"תרכ,למברג.הדףעלהחוניםהמפרשיםכלעם.תכו-קלג’סי:בחלק.שניחלק,משפטחשן,ערוךשלחןשלגדולכרך

חלקם,ידובכתבהגהותעשרותהספרכללאורך."משילעלקאצינעלינבויגעןשאול"רבישלידוחתימתמתנוססתהספרבשער

.מקומותובמראיעיוניותחלקם,הלכתיומתןבמשאארוכות

דשילעלד"ואברב.בדורוהמובהקיםההוראהומוריהרבניםמגדולי(17993הרבניםאוצר,ט"תרע-א"תרנולד)קצנלבויגןשאולרבי

ד"אבהלריחיאלרביהגאוןאצללמדבצעירותו.כחמורותקלותההלכהשטחיבכללשואליוהשיבשםליטאשבחבלקובנהפלך–

עדודייןכרבכיהןבהבשילעללרבנבחרן"תרבשנת."ורבימורי"בתוארמכנהאותו,"אורעמודי"ת"שוספרמחברוסובאלקפלונגיאן

.בערךה"תרעשנת

ופסקיםתשובותבו(ט"תשמ,ירושליםמכון)ליטאחכמיתורתמפעלי"ע,ידוכתבמתוךלאחרונהלאוריצאשאולמגןת"שוספרו

יצחקרבי:ביניהםישראלגדוליעםונותןנושאבהם.ע"השוחלקי'בדתשובותשמוניםכמאה.ד"תרע–ט"תרלהשניםביןלפניושבאו

.ועודרוזיןמשהרבי,ת"האדר,לפידותמשהאלכסנדררבי,השלחןערוךבעלעפשטיןהלוימיכליחיאלרבי,מקובנהספקטוראלחנן

משפטחושןערוךשולחןכרךשלתגליתולפנינו–ידועיםלאאלוהגהותיו,ערוךבשולחןלהגהותיולעתיםהרבמפנהגםזהבספרו

!הגהותיועם

.ומחוזקתבלויהמקוריתכריכה.וזמןלימודכתמי.טובכללימצב.מ"ס46.דף[18],צב;קעט,[1]

500$פתיחה 

71. Many Glosses Handwritten by Rabbi Shaul

Katzenellenbogen Av Beit Din of Shilel – around

Shulchan Aruch Choshen Mishpat – Lemberg, 1864

A large volume of the Shulchan Aruch, Choshen Mishpat,

second section. Section B: Siman 133-426. With all the

commentators that appear on the leaf. Lemberg, 1864.

Appearing on the title page of the book is the handwritten

signature of Rabbi "Shaul Rabbi Shaul Katzenellenbogen of

Shilel". Throughout the book, dozens of glosses handwritten

by him, some of them long and containing a halachic

discussion, others are scholarly and contain references.

Rabbi Shaul Katzenellenbogen (1841-1919, Otzar

Harabbanim 17993), one of the greatest rabbis and Moreh

Hora'ah of his generation. Rabbi and Av Beit Din of Shilel –

the region of Kovno in Lithuania, where he responded to

questions in all fields of the halacha. In his youth, he studied

with Rabbi Yechiel Heller Av Beit Din of Plungian and Sovlak

and author of the "Amudei Or" Responsa, whom he calls

"My teacher and rabbi". In 1890, he was chosen as the rabbi

of Shilel where he also served as a Dayan until circa 1915.

His book the Magen Shaul Responsa was published recently

by Mifal Torat Chachmei Lita (Jeusalem Institute, 1989)

containing responsa from the years 1879-1914,

approximately 180 responses on the four parts of the

Shulchan Aruch in which he corresponds with the mosr

prominent rabbis, among them Rabbi Yitzchak Elchanan

Spektor of Kovno, Rabbi Yechiel Michl Halevi Epstein author

of Aruch HaShulchan, Rabbi Alexnader Moshe Lapidot, the

Aderet, Rabbi Moshe Ruzin and more. In this book, Rabbi

Katzenellenbogen often refers to his glosses on the Shulchan

Aruch, glosses which were unknown – before us is a

discovery of a volume of Shulchan Aruch Choshen Mishpat

with his glosses!

[1], 179; 92, [18] leaves. 46cm. Good overall condition. Aging 

and study stains. Original binding worn and reinforced

opening  500$
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הגהותעםמווילנאא"הגרשלמדרשומבית–ו"תקכ,אמשטרדם,נזיקין-נשים,משניות.72

וחתנורופאלויהירץדפוס.ו"תקכ,אמשטרדם.טוביוםותוספותמברטנורהעובדיהרבינופירושעם,נזיקין-נשיםסדרמשניות

.חלקיםשני.קאשמן

הספרדפילאורךבנוסף[הגאוןהמדרשביתשלמשניותקדישאלחברה]"הגאוןד"דבהממ"לחק"ידבכתברישוםהשעריםבשני

רישומיםהנראהוכפי,"ל"ז"התיאורעםהגאוןנזכרלא,ל"הנברישומים."ל"זא"הגרמקלויזמשניותק"חחותם"שלרבותחותמות

שלובלשונותהמשנהבלשון,משמעותייםגירסאותתיקונישלהגהות15–כהספרלאורך,בנוסף.א"הגרשלבחייועודנכתבואלו

.תיקוןהטעוןהטקסטעלעגולותוסוגריים,זרקא\מפתחשלבסימןמסומנותההגהות.מברטנורההרב

א"הגרהגהותשלצילומיםמובאיםשם."קדשוידכתבבעצםס"השעלא"הגרהגהות"24פריט25מכירהקדםמכירותביתבקטלוג

ההגהותלכתיבתמאודזהההכתיבהבהם,א"הגרהגהותמאותםכמהנמצאיםההגהותבין.בחייושונותמתקופותידוכתבבעצם

בצילומיםוכן,לפנינושנמצאכמובדיוק,תיקוןלאותעגולותסוגרייםלסימוןהתייחסותישנהשם.שלפנינוהמשניותבכרךשנמצאות

.[?]מווילנאא"הגרשלקדשוידבכתבהםשלפנינוההגהותהאם.לפנינושנמצאכפיוהזרקאהמפתחסימוןנמצאיםשםהמובאים

לביתוצמודמדרשביתהקיםא"הגררבינו

למדוובושיעוריםלעיתיםמסרשם,בווילנא

לפניומביאיםשהיו,מובחריםחכמיםתלמידי

מתלמידיו.וספיקותיהםקושיותיהםאת

רביואחיוין'מוולוזחייםרבי:המפורסמים

שלמהרבי,מוילקומירשלמהרבי,זלמןשלמה

תלמידו–ין'מטולצשלמהמשהרבי,ין'מטולצ

רבימסמיאטיץהירשצבירבי,בקבלההמובהק

לימודעל.רביםועודממוהילובשלמה

ורביאברהםרביכתבוא"הגרשלהמשניות

עםע"לשובהקדמתםא"הגרבניליביהודה

ששהלהיותצוהאחר":ל"וז,א"הגרהגהות

פירושיהכללותעם,בפיושגורהמשנהסדרי

,הנכונותגרסותיהדגלצבאהועל,המפורסמות

אלהיםחכמתכיראוהמההגדוליםתלמידיו

חריפותוועוצםבקיאותומגודלכי,בקרבו

לאאשרחדשותהודיע,תורהשללאמתה

והראההקדמוניםהמפרשיםאבותינושערום

מכפלאוהמשנהמסדרהנרגשיםמדברים

"...תיבותיה

.נזיקין:[דחלק].דףקנט,[1].נשים:[גחלק]

,בעורמחופהעץכריכת.מ"ס25.דףקצו,[1]

רופפתכריכה.בינוני-טובמצב.מקורית

סימני.שוליםפגמי.מנותקיםדפים.ופגומה

.וכתמיםשימוש

ומעוטרתמפוארתעורקופסתבתוךנתוןהספר

שלמקלויזמשניות"כיתובעם.זהבבעיטורי

מוילנאלזמןשלמהבןאליהו'רהחסידהגאון

.מ"ס31:אורך:הקופסאגודל."הגהותעם

.מ"ס10:גובה.מ"ס26:רוחב

2000$פתיחה 
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72. Mishnayot, Nashim-Nezikin, Amsterdam, 1766 – from the Beit Midrash of the Vilna Gaon with Glosses

Mishnayot Seder Nashim-Nezikin, with the commentary by Rabbi Ovadya of Bartenura and Tosfot Yom Tov. Amsterdam,

1766. Printed by Hirtz Levi Rofeh and his son-in-law Kashman. Two sections.

On the two title pages, a handwritten inscription: "LeChevra Kaddisha Mishnayot shel Beit HaMidrash HaGaon". In

addition, throughout the leaves of the book, many stamps of "Chotam Chevra Kaddisha Mishnayot MiKloiz Hagra Zal". In

these inscriptions, the Vilna Gaon is not referred to with the title "Zal' (Of Blessed memory). Thus, apparently, the

inscriptions were written in his lifetime. In addition, throughout the book there are approx. 15 glosses of significant textual

corrections of the language of the Mishnah and the language of Rabbi Ovadya Bartenura. The glosses are marked with a

sign of a key / Zarka, and round parenthesis on the corrected text.

In the catalog of the Kedem Auction House, auction 25, item24 "Hagra Glosses to the Talmud – Glosses in his

own handwriting", there are photographs of the Vilna Gaon's glosses which were handwritten by him during various times

of his life. Among the glosses, there are several which are written in a script that is very similar to that of the glosses that

appear before us. There, there is reference to the round parenthesis marking the corrections, just like the ones that appear

here, and the photographs depict the sign of the key and the Zarka, which also appear here. Were the glosses before us

handwritten by the Vilna Gaon himself [?]

The Vilna Gaon built a Beit Midrash adjacent to his house in Vilnius and there he often gave lessons and it was where his

selected disciples used to study. Among his well-known disciples are Rabbi Chaim of Volozhin and his brother Rabbi

Shlomo Zalman, Rabbi Shlomo of Vilkomir, Rabbi Shlomo of Tolchin, Rabbi Moshe Shlomo of Tolchin – his leading

Kabbalistic disciple, Rabbi Zvi Hirsch of Samiatitz, Rabbi Shlomo of Mogilev and many more. [Section C]: Nashim. [1], 159

leaves. [Section D]: Nezikin. [1], 196 leaves. 25cm. original leather-covered wooden binding. Good-fair condition. Loose and

damaged binding/ Detached leaves. Blemishes on margins. Signs of use and stains.

The book is in an elegant leather case with gilt decorations and the inscription: בןאליהו'רהחסידהגאוןשלמקלויזמשניות

הגהותעםמוילנאלזמןשלמה . Size of case: length: 31cm. Width: 26cm. Height: 10cm.

opening  2000$
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73. Pnei Yehoshua – Furth, 1779 – Dozens of Scholarly

Glosses by One of the Leading Rabbis of Ashkenaz from

the Time of Printing

Sefer Pnei Yehoshua, by Rabbi Ya'akov Yehoshua Falk of Lvov.

On the Baba Kama and Baba Metziah trcatates. Furth, 1779.

Throughout the book, dozens of scholarly glosses in Ashkenazic

script from the time of printing. Unidentified writer. The style

of the script and the content of the glosses indicate that the

writer was one of the leading sages of Ashkenaz.

A copy lacking the title page and the last leaf. Several of the

glosses were damaged by trimmed margins or worn paper.

Good overall condition.

opening  500$

עשרות–ט"תקל,פיורדא–יהושעפני.73

אשכנזמגדוליאחדשללמדניותהגהות

ההדפסהמתקופת

פולקיהושעיעקברביהגאוןמאת,יהושעפניספר

.מציעאובבאקמאבבאמסכתותעל.מלבוב

.ט"תקל,פיורדא

אשכנזיתבכתיבהלמדניותהגהותהספרלאורך

סגנוןלפי.מזוההלאכותב.ההדפסהמתקופת

אחדהיהשהכותבניכרההגהותותוכןהכתיבה

.אשכנזשלהמובהקיםהתורהמגדולי

נפגמוהגהותכמה.אחרוןודףשערחסרעותק

.טובכללימצב.ניירבלאיאושוליםקציצתמחמת

500$פתיחה 

121



–"המזוןברכת"שלגליוןשריד!תגלית.74

שליחידדףעלרקידוע–ב"ש,שאלוניקי

קהירמגניזתהספר

מודפסיםדפים4הכולל,חתוךלאגליוןשלשריד

,בשאלוניקישנדפס,המזוןברכתסדר.צדדיםמשני

שומריעם,אחידהלאטיפוגרפיה,מנוקדטקסט.ב"ש

.שורות

הוא,קהירמגניזת,זהספרמתוךהידועהיחידהדף

מהדורותבקטלוגשהובא,בחלקוהחסרהשערדף

אלעזר'פרושלשאלוניקימדפוסיקמאבבאמסכת

בקטלוג.ו"תשמ,יורקניו,אוניברסיטהישיבה.הורביץ

.הורביץ'פרופשלספרופיעלנרשםרוזנפלד-וינוגרד

.(תמונהראה)חסרונות.כריכהמגניזתהוצאהדף

כריכתבתוךנתון.איכותידף.שוניםופגמיםכתמים

.מפוארתעור

1750$פתיחה 

74. Discovery! Remnants of a Sheet of "Birkat Hamazon"

– Salonika, 1542 – Only a Single Leaf from the Cairo

Genizah is Known Of

Remnant of an unopened sheet, which includes 4 leaves printed

on both their sides. Seder Birkat HaMazon, which was printed in

Salonika, 1542. Vowelized text, uneven typography, with

emphasized lines.

The only leaf that is known from this book, from the Cairo

Genizah, is the partly missing title page, which was introduced

in the catalog of editions of the Baba Kama tractate printed in

Salonika by Prof. Elazar Horowitz. Yeshiva University, New York,

1986.

The leaf was taken out from a binding Genizah. Omissions (see

picture). Stains and various blemishes. Quality leaf. In an

impressive leather binding.

opening  1750$
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–ראשונהמהדורה–ו"ש,קושטא–ש"הריבת"שו.75

והגהותההדפסהמתקופתרישום–נאהעותק

רבותינומגדוליששתבריצחקרבינומאתותשובותשאלותספר

.ז"ש-ו"ש,קושטא.שוניםבעניניםהלכתיותתשובות.הראשונים

יסודספרי,סטפנסקי).ראשונהמהדורה.שונצינואליעזרדפוס

269).

.וההלכהת"השוספרותשלהיסודמספרי,הינוש"הריבת"שו

רבותינוומגדולי(ן"הר)נסיםרבינושלהמובהקתלמידו,המחבר

יר'באלגונפטרו"פבשנתבספרדנולד,הראשוניםתקופתשבסוף

.השישילאלףח"קסבשנת

שאותםקונטרסיםקונטרסיםונמכרנדפס,גודלומפאת,זהספר

ספריםלמכורזהמנהג,כנסתבביתבשבתותלקוניםמחלקיםהיו

מאותכשלושבקושטאנהוגהיהקונטרסיםקונטרסיםגדולים

התשעהמאהראשיתעדעשרההששהמאהמראשית,שנה

,ומאידך,להדפיסהעברייםלמדפיסיםאיפשרזהמנהג,עשרה

אלושלבידםהיהלאהכישבלאו,גדוליםספריםלקנותלקונים

ספריםלאבדןזהמנהגגרם,אמנם,לקנותאלושלובידםלהדפיס

לקנותשהתחילואחדאחדכללאכי,קושטאמדפוסירבים

מהם,הספרהדפסתתוםעדבזהלעמודהיהיכולקונטרסים

כלולא,מנכסיהםשירדומהם,אחרלמקוםשנדדומהם,שנפטרו

לפונדקולהביאםולכרכםכראויהקונטרסיםעללשמוריכלרוכש

נביןמכאן,אבדוזובדרךוהופצושנדפסומהספריםרבים.אחד

המפתחותדפיבהםחסריםש"הריבת"משורביםעותקיםמדוע

,יערי'א:ראה].הקולופוןדףוכן(עצמובפניבקונטרסשנדפסו)

שלםעותקלפנינו.[145'מס,103'עמ,בקושטאהעבריהדפוס

.הקולפוןודףהמפתחותקונטרסכולל

עמוד)המפתחותדפישלהראשוןבעמוד:ורישומיםחתימות

כלבהצעיראניקניתיהוהספרזה"וחתימותבעלותרישומי(לבן

ר"כמההשלםמהחכםטיווץפהה"זצוקלה...ש...ר"כמהר

ולתתלשאתיזכנית"השי'לבני'שמניבעדו"נר[מד]מלט"ש

,הנראהכפי–"ו"אנסהדורותכלסוףעדזרעיוזרעוזרעי...בו

ששמו'השבשנותקושטאמחכמישמואלכלברביהואהכותב

,ששוןאהרןרביהגאוןי"עו"לסימןאמתתורתת"בשונזכר

בשנותאזמיררבנימגדולימלמדטובשםרביהגאוןהואוהמוכר

אביו.אסתרמגילתעל"מרדכימאמר"ו,"טובשםכתר"בעל'הש

"טיווץ"מהעירשאלה."צדקמשפט"בעלמלמדמאיררבישל

,זהלרישוםמתחת.(ע"ק'סי,העזראבן)ם"המרשדאלנשלחה

אברהםהעירבנימכלהצעיראניוקניתיהו"נוסףרישום

."...ו"יהיקריספין

.אזמיררבנימגדולי(ו"תרטנפטר)–קריספיןאברהםיהושערבי

,אזמיר)"במחזהאברהם"ו(ג"תרנ,אזמיר)"אברהםוישב"בעל

,"הדבירפתח"בעלפונטרימוליחייםרביהגאוןשלחמיו.(ט"תרכ

רבי,(ג"תרכ,אזמיר)"אהרןבית"בעלאהרןרבישלואביהם

טוביוםרבי.(ו"תקצ-ג"תקצ,שאלוניקי)"ביתימשק"בעלשמואל

,אזמיר)"אברהםבן"(ז"תרמ-ד"תרל,אזמיר)"טוביוםבגדי"בעל

.(א"תרמ-ז"תרל,אזמיר)טובביוםצידה(ו"תרל

.שוניםמכותבים,ידבכתבהגהותכמההספרדפיבין

דפי[21]אתוכולל.הנדירהקולופוןדףכולל.דף[303]

עביםדפים.מ"ס27.5.הספרבסוףשנכרכוותיקוניםהמפתחות

שיקומים,אחרוניםדפיםבמספר.כתמים.טובמצב.ואיכותים

.מוזהבכיתובעם,רופפתמעטכריכה.בטקסטלא,בשוליםקלים

2800$פתיחה 

75. The Rivash Responsa – Kushta, 1546 –

First Edition – Nice Copy – Inscription from

the Time of Printing and Glosses

Responsa by Rabbi Yitzchak Bar Sheshet. Halachci

responsa on various matters. Kushta, 1546-1547.

Printed by Eliezer Soncino. First edition.

(Stefanski, Basic Books 269).

The Rivash Responsa is one of the basic Responsa

and halacha books. The author, the leading

disciple of Rabbi Nissim (HaRan) and one of the

prominent rabbis of the late period of the

Rishonim. Was born in Spain 1326 and died in

Algiers in 1408.

Due to its size, the book was printed and sold

booklet by booklet, which were handed out to

their buyers on Sabbath at the synagogue. This

custom of selling large books booklet by booklet

was customary in Kushta for approx. three

hundred years, from the early 16th century to the

early 19th century, one of its implications being

that many books that were printed in Kushta were

lost. This also explains why many copies of the

Rivash Responsa lack the indices leaves (which

were printed as a booklet in itself) as well as the

colophon leaf [see: Ya'ari, Hadfus HaIvri BeKushta,

p. 103, no. 145]. Before us is a complete copy

including the indices booklet and the colophon

leaf.

Signatures and inscription: on the first page of the

indices leaves (blank page) owner's inscriptions

and signatures – apparently, the writer is Rabbi

Caleb Shmuel, one of the sages of Kushta in the

16th century whose name is referred to by the

"Torat Emet" Responsa Siman 36 by Rabbi Aharon

Sasson, who bought the book from Rabbi Shem

Tov melamed, one of the leading rabbis of Izmir,

author of "Keter Shem Tov" and "Ma'amar

Mordechai" on the Scroll of Esther. Beneath this

inscription appear another one by Rabbi Avraham

Yehoshua Krispin (died in 1855), one of the

greatest rabbis of Izmir, author of "Vayeshev

Avraham" (Izmir, 1893) and "Avraham

Bamachazeh" (Izmir, 1869).

Among the leaves of the book, several

handwritten glosses by different writers.

[303] leaves, including the rare colophon leaf and

the [21] indices and correction leaves that were

bound at the end of the book. 27.5cm. Thick

quality leaves. good condition. Stains. In several

of the last leaves, slight restorations in the

margins, not affecting the text. Slightly loose

binding with a gilt inscription.

opening  2800$
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–ד"שנ,ונציה–יהודהקול–הכוזריספר.76

נהדרעותק

פירושעם,הספרדיהלוייהודהרבימאת,הכוזריספר

.מוסקאטויהודהרבימאת"יהודהקול"

שלראשונהמהדורה.דגארהזואןדפוס.ד"שנ,ונציה

(495יסודספרי,סטפנסקי).'יהודהקול'הביאור

,הנדירהלבןהדףאתכוללשלפנינוהעותק.דףרצט

שביןהלבןהדףוכן,לספרהמחברהקדמתשבין

טובמצב,נהדרעותק.מ"ס20.קצז-קצההדפים

בכמהעשנקבימעט.ואיכותיםבהיריםדפים.מאוד

כריכה.בשעראדומהשעוהחותמתשארית.דפים

.חדשה

500$פתיחה 

76. Sefer HaKuzari – Kol Yehuda – Venice, 1594 –

Lovely Copy

Sefer haKuzari by Spanish Rabbi Yehuda Halevi, with the "kol

Yehuda" commentary by Rabbi Yehuda Muscato.

Venice, 1594. Printed by Zuan Di Gara. First edition of the

"Kol Yehuda" commentary. (Stefanski, Basic Books 495).

299 leaves. The copy before us contains the rare blank leaf,

between the author's preface and the book, and the blank

leaf between leaves 195-197. 20cm. Lovely copy. Very good

condition. Bright, quality leaves. Several wormholes in

several leaves. Remnants of a red wax stamp on the title

page. New binding.

opening  500$
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מהדורה–ע"ש,קושטא–חייםבןאליהורבית"שו.77

נדיר–ראשונה

מאחרוני(ח"הראנ)חייםבןאליהורבינומאתותשובותשאלות

.הראשוניםרבותינו

נוסףהספרבסוף.ראשונהמהדורה.מדפיסשםללא.ע"ש,קושטא

.(296יסודספרי,סטפנסקי).המחברמאתכתובותמסכתעלשיטה

בהקדמתוכותב,ליאוןלביתדודר"ביצחק’ר,לאורוהמוציאהעורך

שהמחזיקיםגזרוקושטאוחכמינגנבוהמחברשלמכתביושחלק

מאתתהילהשירההקדמהבסוף.יחזירוםרשותללאבכתבים

הספרובסוף,"כתובותמסכתשיטת"הקדמתבסוף.לאורהמוציא

.לאורהמוציאמאתנוספיםשיריםשני

אלאשאינםתורכיהדפוסי,בניהו’מ:עייןוהדפסתוהספרעריכתעל

לדעת.קפ-קעז,קעג-קסד’עמ,ג"תשל,עב,סיני,איטליהדפוסי

.זאניטידניאלשלהדפוסבבית,באיטליהבאמתהספרנדפסבניהו

במנטובההעבריהדפוסלתולדות,יודלוב’יידיעלדבריונדחואך

וראה.640-641’עמ,ד"תשל,מט,ספרקרית,עשרה-הששבמאה

,נב,ציון,בלבאנטעשר-הארבעהלואישלשליחו,הקר’י:גם

.30,33הערות32’עמ,ז"תשמ

איסליברואיסטי"בלאדינווחתימותרישומים.מ"ס29.דףרעב,ו

.דומהנוסףרישום"...ו"נרארדוט'ןהכהןיוסףחייםר"חדוי

ושניראשוניםדפיםבארבעה."ט"סהכהןשלמה"שלרבותחתימות

פגמים.בשערכתמים.התחתונההדףבפינתשיקום,אחרוניםדפים

.חדשהעורכריכת.טובכללימצב.קלים

2000$פתיחה 

About the editing of the book and

its printing see: M. Benayahu,

דפוסיאלאשאינםתורכיהדפוסי

,איטליה Sinai, 1973; Y. Yudlov,

במנטובההעבריהדפוסלתולדות

עשרה-הששבמאה , Kiryat Sefer, 49,

1974, pp. 640-641' Y. Haker, שליחו

בלבאנטעשר-הארבעהלואישל ,

Zion, 52, 1987, p. 32 comments 30,

33.

6, 272 leaves. 29cm. Ladino

inscriptions and signatures of

Chaim Yosef Hacohen ben Ardot.

Many signatures of Shlomo

Hacohen. Restoration in the lower

corner of the of the first four

leaves and last two leaves. Stains

on the title page. Minor

blemishes. Good overall condition.

New leather binding.

opening  2000$

77. Rabbi Eliyahu Ben Chaim Responsa – Kushta, 1610 – First Edition – Rare

Responsa by Rabbi Eliyahu Ben Chaim, one of the lastest Rishonim.

Kushta, 1610. Without the printer's name. First edition. At the end of the book, Shita on the Ketubot tractate by the

author. (Stefanski, Basic Books 296).

The editor and publisher, Rabbi Yitzchak Ben Rabbi David Leon, writes in his introduction that some of the author's

writings were stolen and the sages of Kushta ordered them to be returned. At the end of the introduction, a poem of

praise by the publisher. At the end of the book, two additional poems by him.
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יחידטופס–ו"שע,ונציה–מעמדותסדר.78

הידוע

לתשוקתנדפס,השבועימיכפימסודר,מעמדותסדר

.מאןדילהכהןיעקב

ולורינצופייטרובמצותקאיוןייאנידפוס.ו"שע,ונציה

.בראגאדין

ובקטלוגהביבליוגרפיהבמפעל!ביותרנדירספר

מאוסף,שלפנינוזהעותקפיעלנרשםרוזנפלד-וינוגרד

.בארץבספריותאינו.פרטי

.איכותיםדפים.טובכללימצב.מ"ס15.דף[4],מח

חלקהדףקציצתמחמת.כיתובעםחדשהכריכה

שלהשמאליבצד.מעטחסרותהעליונותמהכותרות

.במסגרתקלחסרוןהשער

750$פתיחה 

78. Seder Ma'amadot – Venice, 1616 – the Only Known

Copy

Seder Ma'amadot, organized according to the days of the

week, printed for Ya'akov Cohen Dila Mann.

Venice, 1616. Printed by Yuani Kayun by the order of Pietro

and Lorenzo Bragadin.

Extremely rare book! It appears in the Bibliography of the

Hebrew Book and the Winograd-Rosenfeld catalog according

to this copy before us, from a private collection. Does not

appeat in Libraries in Israel.

48, [4] leaves. 15cm. Good overall condition. New binding with

an inscription. Due to trimming of the leaf, some of the upper

headings are slightly missing. On the left side of the title page,

a slight omission in the frame.

opening  750$
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79. Levush – Venice, 1620 – Rare and Special Copy –

Original Leather and Wood Binding

The Levushim books, by Rabbi Mordechai Yaffe. Levush

HaButz VeHaAragaman – Even HaEzer. Levush Ir Shushan –

Choshen Mishpat. Venice, 1620-1621. Bragadin Press. At

the end of the section of Even HaEzer, approbations by the

rabbis of Venice.

Impressive volume in excellent condition. Original binding,

made of leather-covered wood with one complete clasp

and the remnants of the second one.

The height of the copy before us is 37cm. The height of the

binding is 39cm. It is most likely that a copy of this size has

never appeared in auctions and is an extremely rare copy!

87, 162, [2] leaves. Between the sections there is an

original blank leaf. Very good condition. Bright quality

leaves. Minor blemish to the upper corner of the spine of

the binding. Wear to the binding due to use.

opening  800$

-ומיוחדנדירעותק–פ"ש,ונציה–לבוש.79

מקוריתועורעץכריכת

הבוץלבוש.יפהמרדכירבינומאת,הלבושיםספרי

,ונציה.משפטחושן-שושןעירלבוש.העזראבן-והארגמן

חלקבסוף.קאיוןיואניבביתבראגאדינידפוס.א"שפ-פ"ש

.ונציהרבניהסכמתהעזראבן

עץעשויה.מקוריתכריכהעם.מצויןבמצבמפוארכרך

.השניהאבזםושארית,שלםאחדאבזםעם.בעורמחופה

.מ"ס39הכריכהגובה.מ"ס37שלבגובהשלפנינוהעותק

והינו,כללבמכירותהופיעלאכזהבגודלעותקכינדמה

!מאודנדירעותק

טובמצב.מקורילבןדףהחלקיםבין..דף[2],קסב,פז

הכריכהבשדרתקלפגם.ובהיריםאיכותיםדפים.מאוד

.שימושמחמתבכריכהשפשופים.העליונהבפינה

800$פתיחה 
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80. Tikkun Sofrim – Amsterdam, 1727 –

Impressive Volume

Tikkun Sofrim, of the Pentateuch, with the five

Scrolls and haftaroth [with a second pagination

and a special title page] according to the

custom of all communities (Ashkenazic and

Sephardic).

Amsterdam, 1727. Moshe Frankfurt Press. Two

title pages. The first, a copper engraving with

illustrations of King David dancing before the

Ark of the Covenant, Elijah the Prophet and the

prophets of the Ba'al, king Solomon's Trial,

King David's coronation by Shmuel the

Prophet.

[1], 367, [1]; [1], 118; [3] leaves. 17cm. Thick

volume. Thick quality leaves. Ancient-like

leather binding. Goodoverall condition. Aging

stains and stains of use. Apparently, the first

three leaves and the last one were completed

from another copy. Paper restorations in the

corners of the leaves.

opening  800$

מהודרכרך–ז"תפ,אמשטרדם–סופריםתיקון.80

והפטרותמגילותחמשעם.תורהחומשימחמשה,סופריםתיקון

קדושותקהלותכלמנהגכפי[מיוחדשערעם,שניהבספירה]

.(וספרדיםאשכנזים)

ראשוןשער.שעריםשני.פרנקפורטמשהדפוס.ז"תפ,אמשטרדם

אליהו.'הארוןלפנירוקדהמלךדודשלאיוריםעם,נחושתבפיתוח

ידיעלישראללמלךדודמשיחת.שלמהמשפט.הבעלונביאיהנביא

.הנביאשמואל

עביםדפים.כרסעבכרך.מ"ס17.דף[3],קיח,[1];[1],שסז,[1]

זמןכתמי.טובכללימצב.עתיקבסגנוןמלאעורכריכת.ואיכותים

.אחרמעותקהושלםאחרוןודףראשוניםדפיםשלושהכנראה.ושימוש

.הדפיםבפינותניירבמילוישיקומים

800$פתיחה 
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בתמהדורה-ט"תרי,ברלין–השכלמוסר.81

יהודיםתלמידיםעבורבלבדעותקים200

בהודו

חובותיולנערללמדהמדותספרהוא,השכלמוסר

"...וברורהקלהבשפהכתובולאחריםלנפשולאלהיו

.שנפלדברוךרבימאת

המהדורהבעצםהיאזוהוצאה.1859ט"תרי,ברלין

בכמה,א"תקצבשנתבפראגשנדפסההראשונה

שניונשמטובסוף’עמ[1]נוסףוכן.חדששער:שינויים

."שניהמחברת,ספרקרית"הסדרהציוןעםהשערים

,זומהדורהבשערהנכתבכפי.באנגליתשערגםונוסף

ששוןדודסלימאןהגבירשלבקשתולפינדפסהספר

200ונדפסו.בהודויהודיםתלמידיםעבור,מבומבי

,III.1860,שטיינשניידר'מ:עיין.בלבדטפסים H.B.

.85'עמ

שער.מקוריתכריכה.מ"ס19.'עמ[1],10-70,[5]

נקב.דפיםכמהבפינותקליםפגמים.ניירבדבקמחוזק

.טובכללימצב.אחרוניםדפיםבארבעהבשוליםעש

מהדורה.ל"הנ,השכלמוסרהספרמצורף,בנוסף•

כללימצב.'עמ[2],70,[2].א"תקצ,פראג.ראשונה

הכריכהשדרת.זהבעיטורעםמקוריתעורכריכת.טוב

.חסרה

500$פתיחה 

81. Mussar Haskel – Berlin, 1859 – An Edition of 200

Copies Only for Jewish Students in India

Mussar Haskel "which is Sefer HaMidot to teach the boy his

duties to God to his soul and to others, written in easy and

clear language…" by Rabbi Baruch Sheinfeld.

Berlin, 1859. This is actually the first edition that was printed

in Prague in 1831, with several variations: a new title page,

[1] page was added at the end, the two title pages with the

name of the series "Kirat Sefer, second notebook" were

omitted and an English title page was added. As is written on

the title page of this edition, the book was printed by the

request of the philanthropist Solomon David Sassoon of

Bombay, for Jewish students in India. An edition of 200

copies only. See: M. Steinscheinder, 1860. H.B. III p. 85.

[5], 10-70. [1] pp. 19cm. Original binding. The title page is

reinforced with tape. Minor blemishes in the corners of

several leaves. Wormhole in the margins of the last four

leaves. Good overall condition.

* In addition, enclosed is the book above book "Mussar

Haskel". First edition.Prague, 1831. [2], 70, [2] pp. Good

overall condition, Original leather binding with gilt

decoration. The spine of the binding is missing.

opening  500$
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ראשונהמהדורה–א"ש,איזנה–התשביספר.82

שורשים712.הקודשבלשוןמיליםשורשי–התשביספר

אשכנזיהלויאליהורביהנודעהמדקדקמאת.י"תשבכמנין

.ראשונהמהדורה.א"ש,איזנה.בחוראליהורבי–

.אחרוניםדפיםארבעהחסרים.דף[100]במקור.דף[98]

עם)מרובעתאיטלקיתבכתיבההושלמו,מתוכםדפיםשני

יחיאלברמנחםשלי"בעלותרישוםבשער.(ההשמטות

כריכה.עביםדפים.מאודטוב-טובמצב.כתמים."פיאצצה

.חדשה

500$פתיחה 
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82. Sefer HaTishbi – Izena, 1541 – First Edition

Sefer HaTishbi – 712 roots of Hebrew words, by the

well-known grammarian Rabbi Eliyahu Halevi Ashkenazi

– Rabbi Eliyahu Bachur. Izena, 1541. First edition.

[98] leaves. Originally [100] leaves. The last four leaves

are missing. Two of them were completed by square

Italian script (with omissions). An owner's inscription on

the title page. Stains. Good-very good condition. Thick

leaves. New binding.

opening  500$



Davidis ללטיניתמתורגםתהיליםספר.83

שלהראשונההאירופאיתהמהדורה-וסורית

כריכת–1625,ליידן–בסוריתתהיליםספר

מקוריתקלף

,מקביליםבעמודיםוסוריתלטינית,תהיליםספר

Thomas-ארפניוסתומסבעריכת Erpenius .(1584-

.[ה"שפ]1625,[הולנד]ליידן(1624

כתיבההפורזץבדף,בלטיניתהגהותהספרדפיבין

מתקופתמהםאחדכותביםמשניבלטיניתארוכה

.ההדפסה

[8],304-ו136,168,252.משובשעמודיםמספור

מצב.מ"ס22\17.[ריקיםעמודים4].'עמ[1]346

,מקוריתקלףכריכת.ואיכותיםעביםדפים.מאודטוב

.כחולדפיםחיתוך

800$פתיחה 

83. Psalmi Davidis, The Book of Psalms

Translated into Latin and Syriac – the First

European Edition of the Book of Psalms in

Syriac – Leiden, 1625 – Original Parchment

Binding

The book of Psalms, Latin and Syriac on facing

pages, edited by Thomas Erpenius (1584-1624).

Leiden [Holland], 1625.

Among the leaves of the book, Latin glosses. On the

flyleaf, long Latin writing by two writers, one of

them from the time of printing.

Mispagination. 136, 168, 252 and 304, [8] 346 [1]

pp. [4 blank pages]. 22x17cm. Very good condition.

Thick, quality leaves. Original parchment binding.

Blue edges.

opening  800$
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ידועלא–1807,פריז–נפוליאוןשלהסנהדרין.84

DISCOURS PRONONCE A L'ASSEMBLEE DES ISRAELITES DE L'EMPIRE FRANCAIS ET DU ROYAUME D'ITALIEהרבוהצעתנאום

J. S. AVIGDOR1807,פריז.צרפתית.1807שנתלפברואר5ביוםנפוליאוןשהקיםהסנהדריןבישיבת.

בהתכנסותשנאמרו,מצרפתאביגדורהרבשלהדבריםמצעכוללתביותרנדירהחוברת

.1807פברואר5ביוםבישיבתהאיטליהוממלכתהצרפתיתהאימפריהבנישלהישיבהלכבודהמחברכתבהדבריםאת

נכבדיאספת"שנקראהאספהכינסנפוליאון.היהודיםשללמעמםביחסהשאההועלתהנפוליאוןשלשלטונותחת1806בשנת

אתסיפקוהרבנים.הצרפתיתלאומההיהודיםשליחסםאתלבחוןכדישאלות12הרבניםאתנפוליאוןשאלזובאספה"היהודים

,נכבדים71ישבובה(סנהדרין)הדורחכמימועצתאתולכנסתוקףלדבריםלתתהחליטנפוליאוןאך.בתשובותיהםנפוליאוןדעת

.ואיטליהגרמניה,מצפרתיהודיםנציגיםהגיעוהסנהדריןלפתיחת.קייםהיההמקדששביתבזמןהגדולהסנהדריןהחבריםכמניין

.ז"תקס,פאריש"תקנות"בספרשנדפסושונותתקנותהושגוהסנהדריןישיבתלאחר

!אחרממקוםידועלא–רביםבעותקיםנדפסהלאשבודאימאודנדירהחוברת

.בשערזמןכתמי.איכותיםדפים.מאודטובמצב.כריכהללא.'עמ16.דף[1]

500$פתיחה 
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84. Napoleon's Sanhedrin – Paris, 1807 –

Unknown

DISCOURS PRONONCE A L'ASSEMBLEE DES

ISRAELITES DE L'EMPIRE FRANCAIS ET DU

ROYAUME D'ITALIE, speech and suggestion of

Rabbi J.S. Avigdor during the assembly of the

Sanhedrin that was established by Napoleon

on February 5, 1807. French, Paris, 1807.

An extremely rare booklet containing the

speech of Rabbi Avigdor of France before the

assembly of the Jews of the French empire

and the kingdom of Italy on February 5, 1807.

In 1806, napoleon summoned an assembly of

Jewish notables to consider a set of twelve

questions examining the Jews' attitude

towards the French nation. In order to give

legal sanction to the answers provided by the

assembly, a Grand Sanhedrin with 71 notables

was convened. To the first meeting of the

Sanhedrin came Jewish representatives from

France, Germany and Italy. The decisions of

the Sanhedrin were printed in a book of

regulations in Paris in 1807.

An extremely rare booklet that certainly was

not printed in many copies and therefore has

been unknown until now!

[1] leaf. 16 pp. no binding. Very good

condition. Quality leaves. Aging stains on the

title page.

opening  500$



המכירהתנאי

.פומביתלמכירההמוצעיםהפריטיםמוכרימטעםכשלוחהפועלת"(רפאלי"להלן)"פומביותמכירות-רפאלי"1.

.שלהםהפתיחהומחירימספריהם,למכירההמוצעיםהפריטים,היתרבין,יפורטוובו"(הקטלוג":להלן)מכירהלכלקטלוגתפיק"רפאלי"2.

,קודמיםבעלים,יחוס,תיאורלגביאחריותכלבהםואיןלקונהבלבדמידעלצורכילשמשנועדובקטלוגהמופיעיםהנתונים,ספקהסרלמען

.אחרנתוןכלאומקור,תקופה

.הערכהמהוויםואינםמינימוםמחיריהינם,הפריטיםברשימתמופיעיםאשרהמחירים3.

.וניהולההפומביתהמכירהלעריכתהיתרביןאחראייהיהאשרמטעמהמנהלתמנה"רפאלי"4.

הבלעדיתהסמכותהמכירהלמנהל.בהשתתפותםמעונייןשאינומאנשיםבמכירההשתתפותלמנועהזכותאתלעצמושומרהמכירהמנהל5.

כן.הבלעדידעתושיקולי''עפוזאתלמכירהמחדשלהעמידואו,(מכירתואחריגם)כלשהופריטשלמכירהלבטל,במכירהזכהמילקבוע

.הקטלוגהדפסתלאחרשנתקבלולמכירההמוצעפריטלגבינתוניםלשנותאו,מהמכירהפריטלהוציאאולהוסיףהמכירהמנהלרשאי

לצורךתשמשואשר,כאמורממוספרתבשלטית,המכירהלפנייצטיידבכוחהקונה.ממוספרתשלטיתבקבלתמותניתבמכירההשתתפות6.

.במכירההצבעה

.ב''ארהשלבדולריםתתנהלהמכירה7.

הקשתלאחרמיד.אלהתנאיםי''עפנתקבלהשהצעתובכוחקונהכהצעתהנקובהסכוםמשמעהפומביתהמכירהלעניין"פטישמחיר"8.

יהפוךלמכירהגשהוצוהפריטכנתקבלהבכוחהקונההצעתתיחשב,המכירהמנהלי''עבכוחהקונהשלהסידורימספרווהכרזת''פטיש''ה

שהצעתובכוחהקונה.זההסכםי''עפלתשלוםהתחייבויותיומלואלביצועבכפוף,"(הזוכההקונה":להלן)ההצעהמציעקונהאותושללקניינו

בסיוםמידיעשההמלאהתשלום,(העמלהעל)מ''מעבתוספת22%שלבשיעורעמלה,הפטישלמחירבתוספת,"רפאלי"לישלםנתקבלה

.המכירה

כרוךאשראיבכרטיסתשלום.בנקאיתהעברהאואשראיכרטיס,(דולריםאושקלים)המחאה,(דולריםאושקלים)במזומןלשלםניתן9.

.(30$מינימום)1.5%–לישראלמחוץהמחאותעלהעמלה.5%שלבעמלהכרוךPayPalדרךתשלום.3%שלאשראיחברותבעמלת

במקרה.מטעמומשלוחיםחברתאושליחבאמצעותאו,"רפאלי"ממשרדיישירות,שרכשהפריטיםלהוצאתלדאוגהאחריותהקונהעל10.

אריזהלתעריפי.הקונהחשבוןעלמלאבתשלוםהפריטיםאתולשלוחלארוז,מצידהאחריותללא,תוכל"רפאלי",יבקששהרוכש

יותרגבוהמחירלבקשיוכלהמכירותבית.היעדוארץהמשלוחחברת,האריזהבסוגמותנההמחיר."רפאלי"למשרדילפנותישומשלוח

עולותשאינןעסקאותעבוריתקבלוסחיריםובשיקיםבמזומןתשלומים.זאתיידרשובמשלוחוהטיפולוהאריזהבמידההמפורטמהמחיר

.שקלים11,000על

ישראלבנקי''עהמפורסםב''ארהדולרשל(יציגשער)החליפיןשערלפייחושבב''ארהבדולריםנקובשמחירופריטעבורבשקליםתשלום11.

.שניהםמביןהגבוה,התשלוםביוםאוהמכירהביום

בכללנקוטהסמכותהמכירהמנהלבידי.ולקחתםהפריטיםעבורלשלםמתחייב,אחראדםעבוראםוביןלעצמואםבין,כלשהואפריטהרוכש12.

בהוצאותהרוכשאתלחייב,לאחרהפריטלמכור,מכירהלבטלגםהשארוביןבהתחייבותויעמודשהרוכשמנתעללושייראוהאמצעים

.שנגרמוההוצאותאתהמגיעלסכוםולהוסיףהפריטשחרורלעכב,פיצוייםתביעתלהגיש,המכירהלמנהלשנגרמו

מידעכיבזאתמובהר,לעילמהאמורלגרועמבלי.ומצבומקוריותו,הפריטלמהותבאשרמידעליתןבכוחהקונהכלפיאחראית"רפאלי"13.

במהלךלבדוקבכוחקונהכלעל.מטעמהמומחיםוניסיוןמצטברמידעעלומבוססהמוכרמטעםכשלוחהבמעמדהניתן"רפאלי"י''עהנמסר

נתונההזוכהלקונה,מהאמורלגרועמבלי.הפריטשלוערכוטיבו,מקורו,גודלו,מצבואת,המכירהשלפניבמועדיםלקהלהפריטיםהצגת

נפלהשאכן"רפאלי"לויוכחהיה.המכירהממועדיום30-מיאוחרלאוזאתומצבולמקוריותוהנוגעבכל"רפאלי"בפניבכתבלהשיגהזכות

הלכה"רפאלי"ביצעה.לחזקתההפריטהחזרתכנגדששולםהסכוםאתהזוכהלקונה"רפאלי"תשיב,הפריטלגבישנמסרבמידעטעות

.כלפיהנוספותדרישותאו/ותביעותכללקונהיהיולא,כאמור

,ספקהסרלמען.המכירהממועדמשבועיאוחרלאלתשלוםהתחייבויותיואתולהשליםשרכשהפריטאתלחזקתולקבלמתחייבהקונה14.

.לתשלוםהתחייבויותיומלואאתהקונהשהשליםלאחררקתעשהבפריטהחזקהמסירת

"מחירהצעתטופס"אתהמכירהיוםעדלמלאיתבקשואלולקוחות.במכירהלהשתתףמהםנבצראשרלקוחותתשלוםללאתייצג"רפאלי"15.

לייצוגבקשרמחדלאו/ומעשהכל,ספקהסרלמען.מראשבהרשמהbidspirit.com/refaeliהאינטרנטאתרדרךאו,המכירהבקטלוגהמופיע

.סוגמכלחובותמכוחההפועליםעלאו/ו"רפאלי"עללהטילכדיבהםאין,כאמור

.תיאוםלצורךובהקדםמראשלפנותמתבקשים,הטלפוןבאמצעותהמכירהבמהלךלהשתתףהמעונייניםלקוחות16.

ביןהפריטלמסירתאו/ולרכישתהקשוריםאו/והנובעיםלענייניםהנוגעסכסוךבכלוהבלעדיתהיחידההשיפוטסמכותמוקניתירושליםבעירהרבנייםהדיןלבתי17.

.הקונהלבין"רפאלי"

.הקובעהואהעבריהנוסח,דעותחילוקישלמקרהבכל18.



Terms of sale

1. "Refaeli Auctions" ("Refaeli") acts as agent for sellers of items to be offered for sale to the public (‘the Sellers’).

2. "Refaeli" will produce a catalog for each sale (‘the catalog’), which will include, inter alia, a list of items available at the sale, their
serial numbers, and opening bid prices. For the removal of doubt, information provided in the catalog, intended opening prices,
descriptions of items and any other information concerning the items, are solely for the purpose of providing information for
potential buyers’ and are in no way to be construed as binding, guaranteed information on the items’ description, previous
owner(s), date, source, or any other type of information.

3. The prices on items list are minimum prices and are not to be considered an estimate.

4. "Refaeli" will appoint a manager on its behalf, who will be responsible, for holding and conducting the auction.

5. The Auctioneer reserves the right to deny the participation of any person in the auction. The auctioneer reserves the right to
determine the winner of each lot, to cancel the sale of any item (even after it is sold), or to bring it up for re-sale, at his own
discretion and at any stage whatsoever. The auctioneer also has the right to withdraw or add items to the sale, or to change the
information regarding an item offered for sale after the publication of the catalogue.

6. 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.

7. The auction will be conducted using US Dollars as currency.

8. the amount mentioned in an offer at a sale by a Purchaser which is accepted(‘the Hammer Price’) shall be paid to “Refaeli” by the
Purchaser, together with the commission of 22% of the hammer Price (‘the Commission’) and Israeli VAT on commision only.
Payment to “Refaeli” 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. Payment can be made in cash (New Israeli Shekels or US dollars), check (NIS or US dollars), credit card or via bank wire transfer.
Payment by credit card involves a 3% credit card commission. Payment through paypal involves a 5% commission. The commission
on checks outside Israel - 1.5% (minimum $ 30).

10. It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items directly from offices of “Refaeli”, or have them collected by a
delivery service or courier on his behalf. In certain cases in which a buyer so requests, “Refali” can, at its sole discretion and
without taking or accepting any responsibility fordamages or loss, pack and ship the items to the buyer, provided the buyer pays in
advace for the full cost of shipping and handling. The cost of shipping 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
“Refaeli

11. An item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels in accordance with the representative rate of
exchangeas published by Israel Bank on the date of the auction.

12. A purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, at the rate of 4% per month of the amount payable, with adjustments
to index-link all outstanding amounts payable to the Dollar exchange Rate.

13. The purchaser, whether for himself or for another, is obliged to pay for the items and take them. The auctioneer has the right to take
any means he thinks appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to cancel a sale, sell the item to
another, charge the purchaser with any expenses caused to the auctioneer including interest and index linkage, sue for
compensation, delay the release of the item and add all expenses to the sum due.

14. "Refaeli" is responsible for the information given regarding the items’ nature, originality and condition. However all information
given by Refaeli, 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 “Refaeli” that there has clearly been
an error in the information which was given relating to any item, “Refaeli” shall refund any sums paid by the purchaser and the item
shall be returned to the possession of “Refaeli”. Subject to this obligation, the purchaser shall have no claims and\or further
demands with respect to that item.

15. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his his obligations to pay for the item no later than seven days from
the date of the saleof the item. For the avoidance of doubt, the rightto possession of the item will pass only once the pruchaser has
fully filled his payment obligations as set out in these conditions.

16. "Refaeli" will represent, free of charge, customers who are unable to participate in the sale. These customers will be asked to fill out
the "Bidding Form" that appears in the sales catalog by the day of sale, or through the website bidspirit.com/refaeli with advance
registration. For the avoidance of doubt, any act and / or omission in connection with such representation does not impose on
Refaeli and / or the workers any obligations of any kind. 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.

17. The courts of Jerusalem, Israel, shall have the sole jurisdiction in any dispute between “Refaeli” and the Purchaser or any potential
purchaser that has to do with, or is related to, the sale and/or to the transfer of any item.

18. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the binding document.



פריט' מס

Lot No.

כותרת

title

סכום

Bid price

Early offer Form/ טופס הצעה מוקדמת
:.Auction No/ 'מכירה פומבית מס

ד"בס

:שם מלא

:כתובת

:סלולארי/טלפון

:דואר אלקטרוני

:תאריך

:חתימה

My Name:
Address:
Phone No:
Email:
Date:
Signature:

:מה להם/ה בזאת כי תנאי המכירה ידועים לי ואני מסכים/אני מצהיר
I hereby declare that the terms of the sale are known to me and I agree to them:

02-9706150E-mail: refaeli.auctions@gmail.com–טלפון 



October 30th 2019


