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2. שמירה לילד וליולדת – דפוס צוקרמן 
– ירושלים

מרבינו  הרע  לעין  לחש  עם  וליולדת,  לילד  שמירה 
דפוס   ,]1899 תרנ"ט  ]לאחר  ירושלים,  החיד"א. 

צוקערמאן. 
עין,  ציור  עם  עיגול  ותחתיה  יד  כף  ציור  הדף  במרכז 

צירופי אותיות ושמות, במסגרת מרובעת.
דף 28 ס"מ. מצב טוב. ניכרים שרידי קרעים )עברו שיקום 

מקצועי(.

פתיחה: $100
3. שלשה דפי שמירה

ז"ל  "אליהו  זצ"ל.  טוב  שם  מהבעל  להילד  1. שמירה 
קדושים.  ושמות  תהלים  פסוקי   ."... בדרך  הולך  היה 

ג'רבה. דף כחול-ירקרק.
רבי  הצדיק  מהרב  ומנוסה,  בדוק  למגפה,  2. שמירה 
משה טייטעלבוים ]בעל "ישמח משה"[. שמות קדושים 

2. Protection – Zuckerman 
Printing Press – Jerusalem 
Protection for child and for woman giving 
birth, with spells against evil eye by Rabbi 
HID"A. Jerusalem, [post 1899]. Zuckerman 
printing press.
In the center appears drawing of a palm, under-
neath a circle with an eye, letter-combinations 
and names in a square frame.
Leaf 28cm. Good condition. Tears (professionally 
restored).

Opening Price: $100

1. קמיע ושמירה לשריפה וליולדת – 
ירושלים, תרל"ד

לשריפה  ושמירה  קמיע   - קיר  על  לתליה  מודעה 
וליולדת ומכל דבר רע, מאת רבי יוסף אליגולא. דפוס 
ישראל דוב פרומקין )מו"ל עתון "החבצלת"(, ירושלים, 

]תרל"ד 1874[.
"אל נא אחי תחשובו עלי שאני כותב קמיעות חלילה כדי 
מהראשון- מעניינת  הסכמה  כולל  המעות...",  להרויח 
לציון רבי אברהם אשכנזי. נדפס בדיו שחורה על גליון 

נייר גדול במיוחד.
עם  גליון  לפנינו  גרסאות,  במספר  נדפס  זה  קמיע 

ההסכמה בראשו )וללא חלק מהציורים(.
68X49 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול ומעט כתמים. קרעים 

קלים בשוליים ובקפלים. נתון במסגרת נאה.
ש' הלוי 224. 

פתיחה: $250

1. Amulet and Protection – 
Jerusalem, 1874  
Notice to be hung on a wall – amulet and 
protection against fire and for the woman in 
confinement and for the prevention of any bad 
occurrence, by Rabbi Yosef Eligula. Yisrael 
Dov Frumkin Printing Press (publisher of 
"Chavatzelet" newspaper), Jerusalem, [1874]. 
“Please my friends, do not be suspicious that, G-
D forbid, I am writing amulets for the purpose 
of earning money…”, including the endorse-
ment of the Rishon L’Zion [chief rabbi] Rabbi 
Avraham Ashkenazi. Printed in black ink upon 
especially large paper. 
This amulet was printed in a number of ver-
sions. The following is a sheet with the ap-
probation on it's top (and without some of the 
illustrations) 
49X68cm. Good condition. Tears, Folding marks 
and few stains. Presented within a fine frame. 
S. Ha’Levi 224.

Opening Price: $250

Single Pages
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3. Three Protection Leaves  
1. Protection for child by Ba'al Shem Tov. 
Tehilim verses and holy names. Djerba. Blue-
greenish leaf.
2. Protection for plague, checked and tried, by 
Rabbi Moshe Teitelbaum [author of "Yissmach 
Moshe"]. Holy names and spells in Hebrew and 
Yiddish.
3. Protection for child, for Mazal Tov. Tehilim 
verses and holy names.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $120

4. שיויתי ה' לנגדי תמיד, דיו על נייר
במרכז מנורת "למנצח", סביבה פסוקים, שמות קדושים 

וצירופי אותיות, חלקם בצורת עיגול.
קרעים  קמטים,  סימני-קיפול,  בינוני.  מצב  ס"מ.   26 דף 
קלים וכתמים. במספר מקומות חומצת הדיו צרבה את 

הנייר.

4. Shiviti – Lamnatze'ach
Shiviti Hashem l'negdi tamid, ink on paper.
In the center a Lamnatze'ach menorah, sur-
rounded by p'sukim, Holy Names and letter 
combinations, some in the shape of a circle.
Leaf 29cm. Fair condition. Fold-marks, creases, 
slight tears and stains. In a number of places ink 
acid burned the paper.

Opening Price: $300

5. שיויתי – שני פריטים
1. קטע מספר מודפס, "פתיחת אליהו ז"ל"? טהרן? – 

בפתח נדפס "שיויתי" עם צורת המנורה וכלי המקדש. 
דף 17 ס"מ, מצב בינוני. כתמים וקרעים.

בצורת  פסוקים  עבה.  נייר  על  כתב-יד  2. שיויתי, 
באותיות  בעברית  משפט  בתחתית  ומגן-דוד,  עיגולים 
עבריות, בו נזכר גם שם הכותב ומקומו ב"אפקאנסתאן" 

]אפגניסטן[. 
15.5X11 ס"מ. מצב גרוע. קרעים, קמטים וכתמים, חלק 

מנותק.

פתיחה: $150

5. Shiviti – Two Items 
1. Passage from a book, "P'tichat Eilyahu"? 
Teheran? – at the preface “Shiviti” is printed 
along with the outline of the Menorah and the 
Holy Vessels. 
Leaf 17cm. Fair condition. Stains and tears.
2. Handwritten Shiviti on thick paper. Verses 
written in circular and Star of David pattern, 
on the bottom a Hebrew sentence written in 
Hebrew letters appears, in which the name of 
the writer and his location in Afghanistan is 
mentioned. 
11X15.5cm. Poor condition. Creases and stains, 
detached section.

Opening Price: $150

ולחשים בעברית וביידיש. 
ושמות  תהלים  פסוקי  טוב.  למזל  להילד,  3. שמירה 

קדושים.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

4

3

5



6 | יוני 2010

6. שיויתי – בעריכת וכתיבת רבי בן-ציון לוי
ליטוגרפית של עבודת  לנגדי תמיד. הדפסה  ה'  שיויתי 
התשי"ד  ב',  אדר  לוי.  בן-ציון  רבי  של  וגרפיקה  עריכה 

.]1954[
במרכז מנורת "למנצח", בצדדיה צירופי אותיות ושמות 
בחלקו  מגן-דוד.  ועיטורי  השבטים  שמות  קדושים, 
מנורה  לעשות  אדם  לכל  רשות  "אין  הזהרה:  התחתון 
כזאת גם הרשות לא נתנה להעתק או להדפיס כמוה... 
אהרון  שלום  אברהם  בהשגחת  הדפוס...  לבית  הובאה 

כהן, נכתבת ונערכת מאת בן-ציון לוי". 
נוסח הפסוקים, העיטורים והשמות ב"מנורת שיויתי" זו, 

שונה מדפי שיויתי דומים.
39X30 ס"מ, במסגרת 57.5X47 ס"מ. מצב טוב מאד. קרע 

קל בחלקו התחתון.

פתיחה: $250

6. Shiviti – Written and Prepared 
by Rabbi Ben-Zion Levi 
Shiviti Ha’Shem L’Negdi Tamid. Lithographic 
print of a work of art and graphics by Rabbi 
Ben-Zion Levi. Month of Adar II, [1954]. 
In the center a “Lamnaze’ach” Menorah, sur-
rounded by holy letters and names, names 
of the Tribes ornamented by Stars of David. 
Notice on the bottom: “No person is granted 
the permission to replicate this Menorah… 
published… under the supervision of Avraham 
Shalom Aharon Cohen. Written and edited by 
Ben-Zion Levi”. 
The version of the verses, the ornaments and 
the names in this “Shiviti Menorah”, differ 
from similar Shiviti pages. 
30X39cm, within a frame of 47X57.5cm. Very 
good condition. Slight tear on bottom

Opening Price: $250

7. מזרח – טורונטו – קנדה
מזרח, מודפס בצבעים כחול ואדום. טורונטו, קנדה.

"שמירה  וקטעי-תפלה.  היד  כף  צורת  צירופי-אותיות, 
ולאח הקדמונים  המקובלים  מאת  נתנה  הזאת  גסגולה 

מעיר  הקדוש  המגיד  מאת  בהוספה  לאור  יצאה  רונה 
שלו  להחסידים  וצוה  רוסיא  בארץ  זצ"ל  טוריסק 

לתלותה בבית במקום נקי".
בצדו האחורי מודעה מודפסת ביידיש, אודות חשיבות 
קניית ה"שמירה-סגילה" הזאת, מאת הרב יודל רוזנברג 

מטורונטו-קנדה ]מחבר "נפלאות מהר"ל"[.
44 ס"מ, מצב טוב. קמטים וקרעים בשוליים. נקב בחלקו 

העליון. מספר כתמים כהים.

פתיחה: $250

7. Mizrach –Toronto – Canada  
Mizrach, printed in blue and red. Toronto, 
Canada.
Letter-combinations, hand-palm shape and 
prayer sections. On the back side a Yiddish 
text by Rabbi Yudel Rosenberg of Toronto is 
printed.
44cm, good condition. Creases and tears to edges. 
Pinhole to upper part. Few dark stains.

Opening Price: $250

8 7
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8. מזרח צבעוני – ברסלאו 
S. Schottlaender. ליטוגרפי  בדפוס  דף  "מזרח". 
פעילות  שנות  )עפ"י  הדפסה  שנת  ציון  ללא  ברסלאו, 

המדפיס בין 1888 ל-1894(.
כרובים  שני  עם  הברית  ארון  מושלגים,  הרים  במרכז 
ולוחות הברית. בצדדים איור משה רבנו אוחז בלוחות 
הברית, אהרן הכהן עם החושן, שני אריות וציור הכותל 
12 השבטים.  המערבי. בראש השערים הצדדיים סמלי 

עיטורים מוזהבים רבים.
במסגרת 43.5X33.5 ס"מ. מצב טוב. נזקי רטיבות וכתמים. 

קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $150

8.  Colorful Mizrach Sign 
– Breslau  
"Mizrach". One leaf in lithographic print by S. 
Schottlaender. Breslau, year of print not men-
tioned (printing house operated between 1888 
and 1894). 
In the middle there are snowy mountains, and 
the Holy Ark with two cherubs and the Tablets. 
On the side, there is a picture of Moses holding 
the tablets, Aaron wearing the breastplate, two 
lions, and a picture of the Western Wall. Above 
the gates on the sides, there are illustrations of 
the symbols of the Twelve Tribes. Many golden 
illustrations.
In frame of 43.5x33.5cm. Good condition. Moisture 
damages and stains. Slight tears on edges.

Opening Price: $150

9. מזרח - דע לפני מי אתה עומד 
לוח מזרח מודפס לעמוד החזן - דע לפני מי אתה עומד 
המאה  ליוורנו?,  או  ]מרוקו  תמיד.  לנגדי  ה'  שיויתי   -

ה-19?[.
במסגרת  הדברות  עשרת  עם  הברית  לוחות  שני  ציור 

המעוטרת פסוקי תפילה. 

9. Mizrach – Know Before Whom 
You Stand
Mizrach printed for cantor's pillar – Know 
Before Whom You Stand – Shiviti Hashem 
Lenegdi Tamid. [Morocco or Livorno?, 19th 
century].
Drawing of the Tablets of the Law with the Ten 
Commandments in a frame decorated with 
prayer verses.
24-25cm. Lithographic print in gold ink on deep-
blue paper, pasted to a special cardboard. Good-
fair condition

Opening Price: $150

10. אילן הבעש"ט - מהדורה לא ידועה
"כתר שם טוב - עץ חיים... צדיק כתמר יפרח..." - כרזת 
אילן הבעל  ציור  ליטוגרפיה של  קיר מודפסת, עבודת 
שם טוב - גזעי שושלות וענפים של צאצאים ותלמידים. 
 1927 דפוס,  ושנת  הדפסה  מקום  מחבר,  שם  ]חסרים 

בערך[.
"קורא   : מודפס  כיתוב  האדמו"רים  רשימת  בתחתית 
אילנא  החיים...  עץ  את  וראה  עיניך  את  נא  שא  יקר! 

גרבא... עליו תמצא יושבים בישיבה של מעלה כל הצדי
קים והחסידים... למשפחותם לבית אבותם ותלמודיהם 
הזה...".  היום  עד  הבעש"ט  מימי  תלמודיהם  ותלמודי 
באזור  נעשתה  זו  הדפסה  כי  נראה  הכתיב,  נוסח  לפי 

גליציה-מזרח הונגריה.
 1927 בשנת  נדפסו  זה  אילן  של  מקבילות  מהדורות 
בערך, בוורשה, לובלין וגראסוורדיין )ראה חומר מצורף(. 
מהדורה זו שלפנינו אינה ידועה, הכיתובים שונים וישנם 

שינויים בעיטורי המסגרת.
67X56 ס"מ. מצב טוב, מעט בלאי וכתמים.

פתיחה: $100

24-25 ס"מ. הדפסה ליטוגרפית בדיו זהב על נייר כחול 
כהה, מודבק על קרטון מיוחד. מצב טוב-בינוני.

פתיחה: $150

10
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11. ציור עקידת יצחק – ירושלים, שנות 
התר"ס 

יציור עקידת יצחק. עבודת ליטוגרפיה צבעונית. ירוש
לים, ]תר"ס בערך, 1900 בקירוב[, בסגנון משה מזרחי. 

דמויות אברהם, יצחק, ישמעאל, אליעזר והחמור. יצחק 
עקוד על גבי המזבח ואברהם עם המאכלת בידו מקשיב 

לדברי המלאך, כשברקע איל אחוז בסבך העצים.
מעה"ק  טובה  שנה  מכתב  ספרדי,  בכת"י  הדף,  בשולי 
ירושלים להגביר דוד עזרא ]מבומביי[, מאת ר' שמואל 
אגסי  משפחת  ]אבות  אגסי  והינדא  מענדיל  מנחם 

בירושלים[.
דף 23.5X33 ס"מ. מצב טוב מאד, סימני קיפול.

מונזון  דפוס  של  הראשונות  הצבעוניות  מהעבודות 
בירושלים.

פתיחה: $120

12. גלויה "משלוח מנות לפורים" – מיקרוגג
רפיה מעוטרת, תרצ"ז 

"משלוח מנות לכבוד דוד ]ו[פרחה ששון לכבוד פורים". 
גלויה בעבודת-יד, מיקרוגרפיה ועיטורים.

נשלחה מברזין, פולין, אל גב' פרחה ששון בלונדון. 

11.  Drawing of the Akeidat 
Yitzchak– Jerusalem the 1900's
An illustration of the Akeidat Yitzchak (The 
Binding of Yitzchak). Colorful lithographic 
work. Jerusalem, [c. 1900], Moshe Mizrahi style.
It has the images of Avraham, Yitzchak, Yishmael, 
Eliezer and the donkey. Yitzchak is bound to the 
altar and Avraham, holding the knife in his hand, 
listens to the Angel, while, in the background, 
there is a deer entangled in the trees.
On the borders of the page, handwritten in a 
Sephardic style, there is a Shana Tova letter from 
the holy city of Jerusalem to Lord David Ezra 
[from Bombay], by Rabbi Shmuel Menachem 
Mendel and Hinda Agasi [fathers of the Agasi 
family in Jerusalem].
33x23.5cm leaf. Very good condition, folding marks.
One of the first colorful works of Monsohn 
print in Jerusalem.

Opening Price: $120

12. “Purim Mishloach Manot” 
Postcard – Ornamented 
Micrograph, 1937  
“Mishloach Manot for David [and] Frecha 
Sasson for Purim”. Hand-made micrographic 
and ornamented postcard. 
Sent from Berzen, Poland, to Mrs. Frecha 
Sasson in London. 
Texts from the Scroll of Esther and "sending 
of food gifts and giving charity to decent poor 
people" integrated within the letters, alongside 
letters which are formed from dots and lines. 
10.5X15cm. Good condition. Slight tear on 
margin. Dry and delicate paper. 

Opening Price: $120

10. Besht Family Tree – Unknown 
Edition
Wall poster, Lithography of a painting of the Ba'al 
Shem Tov family tree – trunks and branches of 
descendants and disciples [missing are name of 
writer, printing place and date, c. 1927].
According to the writing style under the list of 
rebbes it seems that this printing was done in 
the area of Galicia-East Hungary.
Similar editions of this family tree poster were 
printed around 1927 in Warsaw, Lublin and 
Grosswardein (see attached material). This 
edition is unknown, writings are different and 
there are changes in the frame decorations.
67x56cm. Good condition, some wear and stains.

Opening Price: $100

לרעהו  איש  מנות  ו"משלוח  אסתר  ממגילת  טקסטים 
האותיות,  בתוך  משולבים  הגונים"  לאביונים  ומתנות 

לצד אותיות הבנויות מנקודות וקוים.
15X10.5 ס"מ. נייר יבש ועדין. מצב טוב, קרע קל בשוליים. 

פתיחה: $120

12

11
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13. חמש מגלות – מיקרוגרפיה מודפסת 
דפוס  מודפסת.  מיקרוגרפיה  עבודת  המגלות.  חמש 

"התחיה", תל-אביב. 
פרושות  כנפיה  עץ,  ענפי  על  נצבת  גדולה  צפור  ציור 
תחת  רש"י.  באותיות  מגלות,  חמש  הטקסט:  לצדדים. 
"פה כתובות חמש המגלות... הכותב לוי ראביג  הציור:

נאוויטש" - "העתקות אסורות".
32.5X24.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקרעים.

פתיחה: $150

13. The Five Megilot – Printed 
Micrograph
The Five Megilot. Printed micrographic work. 
“Ha-Tehiya” print, Tel-Aviv.
Drawing of a big bird standing on a tree branch, 
spreading its wings. The text reads: Chamesh 
Megilot, written in Rashi letters. The inscription 
below the drawing reads: “…Five Megilot… writ-
ten by Levi Rabinowitz” – “Copy is prohibited”.
24.5x32.5cm. Good condition. Few stains and tears.

Opening Price: $150

14. מודעה בדבר קביעת שמות משפחה 
ורישום תושבים יהודיים – הולנד, 1811 

מינהל  מטעם  רשמית  מודעה  ]מנשר[,   Publicate
ָארנֶהם  בעיר  פורסם   .)Boven-Ijssel( ּבֹוֶון-ִאיֶסל  מחוז 

)Arnhem(, הולנד, 16.10.1811 ]תקע"ב[.
בגוף המודעה נכתב, כי על-פי החלטת שר הפנים של 
וקביעת  פרטיים  שמות  רישום  בדבר  הולנד  ממשלת 
פקידי  נדרשים  היהודים,  כל  של  משפחה  שמות 
מרשם- פנקס  להכין  הנ"ל  במחוז  היהודיות  הקהילות 
המשרתים  הקהילה,  בני  כל  שמות  בו  ולפרט  תושבים 
ובני הבית, לעדכן רישום זה מדי שנה ולמסור את תכנו 

לרשויות הממשלתיות של המחוז. 
בשוליים  חסרים  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   39X33 דף 

עליונים ושמאליים. 

פתיחה: $300

14. Notice about Fixing Last 
Names and Registering Jewish 
Residents – Holland, 1811 
Publicate [proclamation], official notice by the 
Boven-Ijssel regional administration, publicized 
in the city of Arnhem, Holland, 16.10.1811.
In the notice it is written that according to 
the decision of the Dutch government's inte-
rior minister regarding the registration of first 
names and the fixing of last names of all the 
Jews, those appointed by the Jewish communi-
ties in the above region are required to prepare 
a resident-registration book and to detail all the 
names of the community residents, servants 
and household members, to update this regis-
ter every year and to submit its contents to the 
region's government authorities.
Leaf 33X39cm. Good condition. Missing tears to 
top and left edges.

Opening Price: $300

13
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15. הסכם בין כוללות ארץ הקודש )צפת( – 
ונציה, 1830 

צפת  בעה"ק  דבר,  פשר  נעשה  קפ"ה  שבשנת  "להיות 
תוב"ב בין מעלת חו"ר ]חכמי ורבני[ הספרדים ובין מעלת 
חו"ר האשכנזי' הי"ו על כל טו"ת ]טענות ותביעות[ שהיו 

ביניהם". נדפס בונציה, ]תק"ץ בערך, 1830[. 
האשכנ וקהילת  הספרדים  קהילת  בין  פשרה  יהסכם 

השונות  למדינות  השליחות  אופן  בדבר  שבצפת,  זים 
נערך  לארץ.  מחוץ  המגיעים  התרומות,  כספי  וחלוקת 
בין שני שליחי הקהילות שנזדמנו לונציה, רבי אברהם 
המשך  הוא  זה  הסכם  מארג'י.  נתן  ורבי  זלמן  שלמה 
האשכנזית  שהעדה  מזכירים  )הכותבים  קדום  להסכם 
נחלקת לשני כוללים - חסידים ופרושים - "וכל אחד יש 

לו ממונים ומשגיחים בפני עצמן כידוע"(.
חתימות )בדפוס( של רבני ומנהיגי צפת מכל הקהילות 
זרחיה  נסים  רבי  הגר"א,  תלמיד  משקלוב  ישראל  )רבי 
אזולאי, רבי אברהם אנהורי, רבי חיים כהן אב"ד פינסק 

ועוד( מחודש אלול תק"ץ.
מסמך חשוב לתולדות צפת בפריחתה, בתקופה שלפני 

הרעש.
]נדפס ללא שער[ 4 עמ'. 24 ס"מ. נייר איכותי בהיר ודק. 

מצב טוב מאד, סימני קיפול.

פתיחה: $300

15. Agreement Between the 
Kollelot of the Holy Land (Safed) 
- Venice, 1830  
“Since in the year 1424 a compromise was 
reached in the holy city of Safed between the 
Sephardic and Ashkenazi sages and rabbis 
concerning all the claims and stipulations 
between them”. Printed in Venice, [approxi-
mately 1830]. 
A compromise agreement between the Sephardic 
and Ashkenazi congregations in Safed, concern-
ing the method of approaching the various 
countries and the distribution of the charity 
funds collected from abroad. This agreement 
was arranged between two emissaries of the 
congregation, Rabbi Avraham Shlomo Zalman 
and Rabbi Natan Marji, who met in Venice. This 
agreement is a continuation of a preceding one 
(the writers mention that the Ashkenazi congre-
gation is divided into two sects – Hassidim and 
Prushim – “and each group has its own appoin-
tees and observers, as is well known”). 
Signatures (in print) of rabbis and leaders of 
Safed from all congregations (Rabbi Yisrael 
of Shklov disciple of the Ga’on Rabbi Eliyahu 
from Vilna, Rabbi Nissim Zrachia Azulai, 
Rabbi Avraham Anhori, Rabbi Chaim Cohen 
Av Beit Din of Pinsk and others) from the 
month of Elul 1830. 
Significant document for the history of Safed in 
its flourishing era, during the period prior to 
the earthquake. 
[Printed without a title page] 4 pages. 24cm. Light 
and thin high quality paper. Very good condition. 
Folding marks. 

Opening Price: $300

16. שירות ותשבחות ליום הולדת מלך 
הולנד – בוקרשט, תרל"ג

מלכנו  הולדת  ליום  וברכות  תודות  ותשבחות  שירות 
יר"ה.  האללאנד  מלך  השלישי  וויללהעלעם  ואבינו 
תרל"ג,  שבט  בוקרשט,  זהובה.  בדיו  מודפס  בודד  דף 

פברואר 1873.
השיר  מופיע  תחתיו  בעברית,  שיר  מופיע  הדף  בראש 
שבעה  בן  השיר  טורים.  בשני  וגרמני,  רומני  בתרגום 
 / מלאו  כיום  עוד  אזנינו  "הנה  במלים  פותח  בתים, 

תרועת שמחה מכל שפתים". 
ומתורגמן  למזכיר  "ראשון  נכתב  העברי  הנוסח  תחת 
מאת הגענעראל קאנזול מהאללאנד סטאראסטע דק"ע 

– חוסי תחת צל כנפי האללאנד פה באקארעסט...". 
דף 58.5 ס"מ. מצב בינוני, סימני קיפול, כתמים, ביניהם 

כתמי-דיו עם פגיעה בכתוב. קרעים קלים.
נדיר ואינו ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $600

15
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16.  Songs and Praise for the 
King of Holland's Birthday – 
Bucharest, 1873
Songs and praise, thanks and blessings for the 
birthday of our king and father William the 
Third, the King of Holland. A single leaf printed 
in gilded ink. Bucharest, February 1873.
At the top of the leaf a poem appears in Hebrew, 
under it are Roman and German translations of 
the poem in two columns. The poem has seven 
stanzas, opens with the words "Behold our 
ears have today been filled / With a blast of 
joy from all lips".
The words "first to the secretary and translator 
by the General Counsel of Holland Staraste 
– Those who take refuge under the wings of 
Holland here in Bucharest…" are written under 
the Hebrew version.
Leaf 58.5cm. Fair condition, fold marks, stains, 
including ink stains with damage to writing. 
Slight tears.
Rare and bibliographically unknown.

Opening Price: $600

17. שיר לכבוד ישיבת מרבה תורה – ונציה, 
1703

"הן עוד היום גדול ליהודים", דף שיר לכבוד סיום מסכת 
שבת בישיבת "מרבה תורה" של ק"ק אשכנזים. ונציה, 

אייר תס"ג )1703(.
השיר פותח במילים "ביום אשר הקימו משכן ובית מועד 
לשוכן ארץ". המחבר רבי משה ב"ר יעקב לוי מויא, מרבני 
ונציה, ]חתום על הסכמות רבני הישיבה הכללית בונציה, 

לספרים שנדפסו בשנות הת"ס, נפטר תס"ז[.
47 ס"מ. מצב בינוני, כתמי חלודה וקרעים בשוליים.

נדיר, לא ידוע ביבליוגרפית ואינו מופיע באוצר השירה 
והפיוט.

פתיחה: $600

17. Poem in Honor of Marbeh 
Torah Yeshivah – Venice, 1703  
Poem in honor of the termination of tractate 
Shabat in "Marbeh Torah" Yeshivah. Venice, 
1703.
The poem opens with the words "on the day 
that they erected a dwelling for the inhabit-
ants of this land". The author Rabbi Moshe Ben 
Ya'akov Levy Moya of the Venice rabbis [signed 
in approbations on behalf of the general yeshi-
vah in Venice, on books printed in the 1700's]. 
Died 1707.
47cm. Fair condition, foxing stains and tears to 
borders.
Rare, unknown bibliographically and does not 
appear in Otzar Ha-Shira Ve-Hapiyut.

Opening Price: $600

18. טרם יזרח היום – אמשטרדם, 1762 
"טרם יזרח היום", שיר להכתרת רבי שלמה שלם לרבנות 
ק"ק ספרדים באמשטרדם, המחבר הוא "הצעיר יעקב 

חי ישראל". אמשטרדם, ]חשון תקכ"ב 1761[.
כיהן  טורקיה,  יליד  )תס"ח-תקמ"א(,  שלם  שלמה  רבי 
קודם לכן ברבנות סופיה ובלגרד. בעל "לב שלם" ו"דברי 

שלמה".
1 דף, 33 ס"מ. נייר בהיר איכותי, מצב טוב, פגיעות קלות 

בשוליים.

פתיחה: $300

18. Before Sunrise – Amsterdam, 
1762
"Terem Yizrach Hayom", poem in honor or 
Rabbi Shlomo Shalem's appointment as chief 
Sephardi rabbi of Amsterdam, author is Ya'akov 
Chai Yisrael. Amsterdam, 1761.
Rabbi Shlomo Shalem (1708-1781), born in 
Turkey, served as rabbi of Sofia and Belgrad. 
Author of "Lev Shalem" and "Divrei Shlomo".
1 leaf. 33cm. Fine paper, good condition, slight 
damages to borders.

Opening Price: $300

18
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20. הודעה על הדפסת מחזור - הירץ לוי 
רופא וקאשמן – אמשטרדם, 1750 

הודעה מאת המדפיסים הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן, 
יושותפם השלישי משה בר לימא הענא שרייבר. אמשט

רדם, ]תק"י 1750 בערך[. 
האש כמנהג  מחזור  של  חדשה  הוצאה  בדבר  יהודעה 

"בידיעת  הפייטן",  ו"כוונת  ליידיש  תרגום  עם  כנזים, 

20. Machzor Print Announcement 
– Hertz Levi Rofe And Kosman – 
Amsterdam, 1750
Message from the printers Hertz Levi Rofe and 
his son in law Kosman, and their third partner 
Moshe Bar Lima Hena Schreiber. Amsterdam, 
[c.1750]. 
New Machzor print announcement as custom-
ary in Ashkenazi communities, with Yiddish 
translation and the “Kavanat Hapaytan”, 
“Acknowledged by the great Gaon, Av Beit Din 
of our community”.
Yiddish, with little Hebrew.
25cm leaf. Fair condition. Wrinkles and tears on 
the borders. Few stains.

Opening Price: $200

19. נכרז בבה"כ דקהלתינו - אמשטרדם 
תקס"ב 

"נכרז בבה"כ ]בבית הכנסת[ דקהלתינו ש"ק פ' משפטים 
כספים  לגיוס  חדש  ארגון  הקמת  בענין  כרוז  תקס"ב", 

להקדש ביקור חולים. אמשטרדם, 1802.
אשכנזים  ]קהל  קא"א   - הקהלה  סמל  הכרוז  בראש 

אמשטרדם[. 
סוגי  בשני  הדפסה  מעורבים.  ויידיש-דייטש  עברית 
המילים  מרובעות,  באותיות  בעברית  המלים  אותיות: 

ביידיש-דייטש באותיות צו"ר.
1 דף 33 ס"מ, נייר איכותי, מצב טוב, סימני קיפול.
נדיר, אינו רשום בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $350

19. Proclamation– Amsterdam, 
1802
Proclamation concerning a new money-collect-
ing organization for Hekdesh Bikur Cholim. 
Amsterdam, 1802.
The emblem of the community appears on top 
[Amsterdam's Ashkenazi Community].
Hebrew and Yiddish-Deitsch. Printed in two 
different letters: Hebrew in square letters, 
Yiddish-Deitsch in "Tzena ure'ena" letters.
1 leaf, 33cm, heavy paper, good condition, folding 
marks.
Rare, not in Bibliography Institute CD

Opening Price: $350

20

19

21

אדונינו מ"ו הגאון הגדול אב"ד ור"מ דקהלתינו נר"ו".
יידיש, באותיות צו"ר, עם מעט עברית.

דף 25 ס"מ. מצב בינוני. קמטים וקרעים בשוליים. מעט 
כתמים.

פתיחה: $200
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21. דף לא ידוע - הנחיה לסליחות יום 
הכפורים – פרשבורג, תרי"ב 

יסליחות לי"כ שאומרים פה קהלתנו ק"ק פ"ב ]פרשבו
רג[ וסביבותינו. ברטיסלבה )פרשבורג(, תרי"ב.

דף בודד, נדפס בשני טורים. בטור הימני פירוט הפסוקים 
שחרית,  בתפילות  ועקידה  פזמון  בפתיחה,  הנאמרים 
מוסף ומנחה; בטור השמאלי תפילת "אל מלך יושב על 

כסא הרחמים". כל הטקסט מופיע בתוך מסגרת.
20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קמטים קלים בפינות.

אינו ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $100

21. Unknown Bibliographically 
Page – Instructions for Slichot of 
Yom Kippur – Pressburg, 1852
Slichot for Yom Kippur recited by our holy 
congregation of Pressburg and the nearby com-
munities. Bartislava (Pressburg), 1852. 
Single page, printed in two columns. the right 
column consists of a detailing of the verses 
which are said at the opening, the chorus and 
the Akeda of Yitzchak recited in Shacharit, 
Musaf and Mincha; the left column consists 
of the prayer “El Melech Yoshev Al Kiseh 
Rachamim”. All the text is surrounded by a 
frame. 
20.5cm. Good condition. Minor stains in the 
corners. 
Bibliographically unknown. 

Opening Price: $100

22.  Prayer Leaf for Hanging in 
the Synagogue – Bulgaria - Ladino
"Open the gates and the righteous nation who 
guards their trust shall enter, into the House of 
G-d we shall enter with trembling…". A prayer-
leaf for hanging at the entrance to a synagogue, 
handwritten, by Yehuda Yoseph HaLevi. (Niš, 
Bulgaria), [19th century].
Written in ink in Hebrew letters and Rashi script, 
three of the p'sukim quoted are written in the 
shape of a bow, a Ladino text separates the leaf 's 
title and its lower part. At the bottom: "I have of-
fered this gift in honor of the Jews of this com-
munity, and the gift from me, Yehuda Yoseph 
HaLevi of Niš, should be pleasing to them."
Leaf 46cm. Fair-poor condition. Many tears and 
stains, folded.

Opening Price: $180

22. דף-תפלה לתלייה בבית-כנסת – 
בולגריה - לאדינו

"פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים, בבית אלדים 
בית-כנסת,  בפתח  לתלייה  דף-תפלה  ב'ר'ג'ש'...".  נהלך 
כתוב ביד, מאת יהודה יוסף הלוי. ניש )Niš, בולגריה(, 

]המאה ה-19[. 
שלשה  רש"י,  ואותיות  עבריות  באותיות  בדיו  נכתב 
מהפסוקים המצוטטים נכתבו בצורת קשת, בין כותרת 
הדף לחלקו התחתון מפריד טקסט בלאדינו. בתחתית: 
"הקרבתי מנחת שי זאת לכבוד יהודי ק"ק, וערבה להם 

מנחת יהודה יוסף הלוי, מתושבי ניש". 
וכתמים,  רבים  קרעים  בינוני-גרוע.  מצב  ס"מ,   46 דף 

מקופל. 

פתיחה: $180

23. דפי-תפלה בכת"י לתלייה בבית-כנסת 
כתב-יד  בבתי-כנסת,  לתליה  תפילות,  מודעות  שתי 
הנראה,  כפי   .1885  ,1869 ]טורקיה[,  גרפית,  בכתיבה 
ההיכל  פותח  לשימוש  הקודש,  ארון  דלת  על  נתלו 

להוצאת ספר תורה:
1. "יהי רצון מלפניך ה' אלהי אברהם ופחד יצחק אביר 
יעקב...", תפילה ע"פ הקבלה בעת פתיחת ההיכל בראש 
חודש, נכתב בידי חיים ב"ר אליעזר אלפאנדארי בשנת 

תרכ"ט]?[. 
דף 31 ס"מ, מצב בינוני-גרוע, קרוע ל-4.

ואתרך...",  כתרך  בריך  עלמא  דמארי  שמיה  2. "בריך 
יתפילה בעת פתיחת ההיכל, נכתבה בידי חיים אלפאנ

דארי ס"ט בשנת תרמ"ה ]1885[. 
דף 42 ס"מ, מצב בינוני. קרעים וכתמים.

פתיחה: $200

23. Handwritten Prayer Leaves 
for Hanging in Synagogue
Two prayer notices, for hanging in synagogues, 
graphic handwriting, [Turkey], 1869, 1885. 
Most probably were hung on the Holy Ark's 
door for use by the opener of the shrine:
1. Prayer written by Chaim ben Eliezer 
Alfandari in 1869 [?].
Leaf 31cm, fair-poor condition, torn into 4.
2. Prayer in Aramaic, written by Chaim 
Alfandari in 1885.
Leaf 42cm, fair condition. Tears and stains.

Opening Price: $200
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24. דף יאהר-צייט צבעוני 
אבל  זה  יום  בזכרי  אזכירה,  שנה  בכל  המר  יום  "הה! 
, דף יאהר-צייט ]יום השנה לפטירה[ בדפוס ליי "אעירה
טוגרפי צבעוני. ללא פרטי מדפיס, מקום ושנת הדפוס. 

]המאה ה-20[.
"לזכרון יום היאהר-צייט של אמי ז"ל". ציורי גבר ואשה 
קבר  וציורי  במטפחת  דמעותיהם  מוחים  קבר,  מעל 

רשב"י וקבר רחל.
47.5X36 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשוליים. שוליים מעט 

קצוצים.

פתיחה: $150

24. Colorful Death Anniversary 
Print   
“Woe! When I remember the bitter day every 
year I will awaken in mourning”. Death an-
niversary page in a colorful lithographic print. 
Details of the publisher, place and year of print 
[20th century] do not appear. 
“For the remembrance of my dear mother’s death 
anniversary”. Illustrations of a man and a woman 
at a grave, wiping their tears with a handkerchief. 
Illustrations of the grave of Rabbi Shimon Bar 
Yochai and Rachel’s Tomb appear as well. 
36X47.5cm. Good condition. Tears on the mar-
gins. Margins slightly cut off. 

Opening Price: $150

25. מזכרת מחתונת הזהב – ברסלוי, תרע"ז 
פאטער  אונזער  דיע  ווארטע,  דענקוויירדיגע  "אייניגע 
נ"י" ]=מזכרת הדברים של אבינו היקר נרו יאיר[. ברסלוי, 

עזרת"ה ]התרע"ז או תרפ"ב, 1917/1922?[.
תורה,  דברי  של  המשפחה  לבני  מצומצמת  הדפסה 
ותפילה בעד בני המשפחה.  והודיה להשם, ברכה  שיר 
דברים שהשמיע האב בסעודת שבת פרשת תרומה לפני 
יובל חמישים שנה  ברכת המזון, בסעודה חגיגית לרגל 

לנישואיו ]'חתונת הזהב'[.
פגיעות  בינוני-גרוע,  מצב  יבש,  נייר  ס"מ.   20.5 עמ',   4

משוקמות.
נדיר. לא ידוע ביבליוגרפית. 

פתיחה: $100

25. Golden Anniversary Souvenir 
– Breslau, 1917
Souvenir of our dear father's words. Breslau, 
[1917/1922?].
Print for family use of biblical discourse, poem 
and grace; blessing and prayer for the family. 
Speech by father during a Friday night dinner 
on the occasion of his golden anniversary.
4 pages, 20.5cm. Dry paper, fair-poor condition, 
restored damages.
Rare.  Unknown bibliographically.

Opening Price: $100

26. קופת אשראי של חרדי פולניה בא"י – 
פנקס תעודות-מניה 

של  אשראי  "קפת  של  צבעוניות  תעודות-מניה  פנקס 
בע"מ".  שתופית  אגודה  בארץ-ישראל,  פולניה  חרדי 

דפוס ליפשיץ, ירושלים, ]שנות ה-40[.
"תעודה זו היא לראיה כי __ הנו חבר האגודה ומשתתף 

בהון האגודה בסך לירה א"י אחת...". 
50 קבלות, כולל הספחים, 42.5X23 ס"מ. מצב טוב מאד. 

לא היו בשימוש. עטיפת הפנקס פגומה קלות.

פתיחה: $100

26. Credit Treasury of Polish 
Charedim in Israel – Notebook of 
Share-Certificates 
A notebook of color share-certificates of the 
"Credit Treasury of Polish Charedim in Israel, a 
Cooperative Association Ltd." Lipshitz Printers, 
Jerusalem, [1940's].
"This certificate is proof that ___ is a member 
of the association and participates in the asso-
ciation's capital for the amount of one Israeli 
lira… ".
50 receipts, including stubs, 23X42.5cm. Very 
good condition. Unused. Notebook jacket slightly 
damaged.

Opening Price: $100

24
26

25



דפים בודדים | 15 

27. מכתב רבני קהלת לבוב ורבי יצחק 
שמלקיש - ליטוגרפיה מקורית

בתי  תלמידי  מניעת  בענין  לבוב,  קהלת  רבני  מכתב 
לבוב,  קודש.  בשבת  מכתיבה  הממשלה  של  הספר 

תרס"ג )1903(.
של  ליטוגרפי  בדפוס  בשעתו  שנעשה  מקורי,  מסמך 
גאליציען  מדינת  לרבני  נשלח  והחתימות,  כתה"י 
רבי  האבד"ק.  שמלקיש  יצחק  רבי  חתומים  )גליציה(. 
אלכסנדר שמואל היילפרין. רבי אריה לייב ברודא ראש 
]ראה  מזוהה.  לא  חתימה  ועוד  מונק,  מאיר  רבי  ב"ד, 

חומר מצורף - לתולדות ארבעת החותמים[.
קרעים  בינוני,  מצב  יבש,  נייר  ס"מ.   30 מחוברים,  דף   2

מודבקים בנייר דבק.

פתיחה: $100

27. Letter from the Rabbis of 
the Lvov Congregation and Rabbi 
Yitzchak Shmelkish – Original 
Lithograph 
A letter from the rabbis of the Lvov congrega-
tion concerning the matter of preventing stu-
dents in governmental schools from writing on 
the holy day of Shabbat. Lvov, (1903). 
Original document in which the letters and sig-
natures were printed in a lithographic print. It 
was sent to the rabbis of Galicia. The signatures 
of the following rabbis appear: Rabbi Yitzchak 
Shmelkish Av Bein Din of the holy congrega-
tion, Rabbi Alexander Shmuel Hailprin, Rabbi 
Aryeh Leib Brodeh Rosh Av Beit Din, Rabbi 
Meir Monk, as well as an additional unidenti-
fied signature. [See attached material for the 
biography of the four rabbis signed].  
2 attached leaves, 30cm., dry paper, fair condi-
tion, tears restored with scotch-tape. 

Opening Price: $100

28. שני כרוזים נדירים לחיזוק טהרת בנות 
ישראל

שני  ישראל".  בנות  טהרת   ]![ אדות  התעוררת  "מכתב 
כרוזים נדירים של מכתבים מגדולי ליטא וגדולי פולין, 

לחיזוק קיום מצות הטהרה. ווארשא, ]1902[.
יעקב  חיים  רבי  מווארשא,  הצדיק  ע"י  יצאו  הכרוזים 
הכרוזים(  אחד  על  נמצאת  )חותמתו  זילברברג  נפתלי 
לוח  על  ולתלותם  ביידיש  שיזם הדפסת הלכות טהרה 
קיר בעזרות הנשים של בתי הכנסת. כמו כן יזם ארגון 
ההלכה  דרך  תורנה  הנכבדות  שהנשים  נשים"  "חברות 

לאחרות היאך לטבול במקוה לפי ההלכה.
מכתבם של רבני ווארשא, הכרזה בשם האדמו"ר מגור 
גדולי  בכרוז השני: מכתב  ומכתב האדמו"ר מראדזמין. 
פולין וגדולי ליטא: רבי אברהם מסוכוטשוב, רבי יואב 
יהושע אב"ד קינצק )ה"חלקת יואב"(, רבי מאיר יחיאל 
רבי  מאמשינוב,  מנחם  רבי  אסטרווצא,  אב"ד  הלוי 
ה"ערוך  סאלאוויצ'יק,  הלוי  חיים  רבי  גורדון,  אליעזר 
השלחן", הרידב"ז, רבי יצחק בלאזער, ה"חפץ חיים", רבי 

רפאל שפירא מוולוז'ין, ורבנים נוספים.
גודל משתנה, מצב בינוני, כתמי חלודה ורטיבות.

נדיר ביותר, אינם ידועים ביבליוגרפית.

פתיחה: $300

28. Two Rare Proclamations to 
Strengthen the Chastity of Jewish 
Girls
Two rare proclamations of letters by leaders of 
Lithuania and Poland to strengthen the chastity 
commandment. Warsaw, 1902.
The proclamations were issued by the Tzadik 
of Warsaw, Rabbi Chaim Ya'akov Naftali 
Zilberberg (his stamp appears on one of the 
proclamations) who initiated printing the 
rules of Tohara in Yiddish and post them in 
synagogues. "Chevrot Nashim" organization 
initiated as well the idea that respected women 
will teach others how to immerse in the Mikve 
according to halachic rules.
Letter by Warsaw rabbis, proclamation by the 
Rebbe of Gur and letter by Rebbe of Radzmyn. 
Other proclamation: letters by leaders of Poland 
and Lithuania: Rabbi Avraham of Sochaczew, 
Rabbi Yoav Yehoshua Av-Beit-Din of Kinsk (the 
"Chelkat Yoav"), Rabbi Meir Yechiel Ha-levy 
Av-Beit- Din of Ostrowca, Rabbi Menachem of 
Amshinov, Rabbi Eliezer Gordon, Rabbi Chaim 
Ha-Levy Soloveichik, the "Aruch Ha-Shulchan", 
the Ridbaz, Rabbi Yitzchak Blaser, the "Chafetz 
Chaim", Rabbi Rafael Shapira of Volozin, and 
other rabbis.

Size varies, fair condition, foxing and moisture 
marks.
Very rare, unknown bibliographically.

Opening Price: $300
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29. נוסח ההתרה - עם תיקונים בכת"י 
"שמנהג  רעים,  וחלומות  וחרמים  קללות  להתרת  נוסח 
שבת".  ערב  בכל  לאומרה  ירושת"ו  בעיה"ק  החסידים 

ירושלים, ]שנות התר"פ? 1920?[.
אל  יפנה  ההתרות  אלו  לקבל  שרוצה  "מי  הדף:  בשולי 
יצחק  רבי   - יצ"ו"  אלפייה  בכמוהרי"ח  יצחק  הצעיר 
אלפייה מגדולי מקובלי ירושלים, נולד בארם צובה ועלה 
לירושלים, ]אביו נפטר בשנת תרפ"ג, כך שניתן להסיק 

מברכת החיים 'יצ"ו' כי דף זה נדפס בחיי אביו[.
תיקונים רבים בכתב יד ]מזרחי[, בעיפרון.

22.5 ס"מ. מודבק על קרטון, מצב בינוני, כתמי שימוש.

30. דף בחירה לועד העיר האשכנזי פתיחה: $150
בירושלים

למקהלות  לועד-עיר  "בחירה  שמות  רשימת  עם  כרזה 
האשכנזים". ירושלים, תר"ף ]1920[.

אחריהן  הבחירה.  ועדת  והחלטות  הבחירה  תקנות 
מודפסת ]משני צדי הכרזה[ "רשימת כל בני עדתנו מגיל 

של שלשים שנה ומעלה" ובה מאות שמות.
ידף זה יועד לשימוש בשעת הבחירה בקלפי לסימון המ

צביעים, ואכן לצד חלק מן השמות סומן על הדף סימון 
מיוחד בעפרון.

אנשי  ידי  על  הוקם  האשכנזים"  למקהלות  העיר  "ועד 
הישוב הישן בירושלים, זמן קצר לאחר כיבוש ירושלים 
העיר  יהודי  ענייני  את  לנהל  בכדי  הבריטים,  ידי  על 
להקמתו  בתגובה  הבריטיים,  השלטונות  בפני  ולייצגם 
של "ועד העיר ליהודי ירושלים" שהקים "ועד הצירים" 
ומלחמות.  מאבקים  התעוררו  הועדים  שני  בין  הציוני. 
אגודת  ל"מרכז  ארגונית  תשתית  היווה  האשכנזי  הועד 

ישראל בא"י" ול"העדה החרדית" של ימינו.
]1[ דף. 62X47 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. סימני קיפול, קרעים 

ובלאי.

פתיחה: $120

29. Annulling Version 
– Handwritten Corrections
Annuling of curses, bans and bad dreams, "…to 
be said every Friday night". Jerusalem, [1920?].
On the border of the leaf: "whoever wishes to get 
this annulling should contact Rabbi Yitzchak 
Alfiya – Rabbi Yitzchak Alfiya of the leading 
rabbis of Jerusalem, born in Aleppo and moved 
to Jerusalem, [his father died in 1923 and it is 
assumed that this leaf was printed while his 
father was still alive].
Many handwritten corrections in pencil [orien-
tal handwriting].
22.5cm. Fair condition, usage stains, pasted on 
cardboard.

Opening Price: $150

30. Election sheet for the 
Ashkenazi City Committee in 
Jerusalem  
Poster with a list of names “Election for the City 
Committee for the Ashkenazi Congregation”. 
Jerusalem, [1920]. 
Election regulations and decisions of the 
Election Committee. Following that a printing 
[upon both sides of the poster] “a listing of all 
the members of our congregation from the age 
of thirty and over”, which includes hundreds of 
names. 
This sheet is intended for use at the polls at 
the time that the election is taking place for 
the purpose of indicating the selection of the 
voter, therefore, alongside some of the names a 
specific marking was penciled in.
“The City Committee for the Ashkenazi 
Congregation” was established by the mem-
bers of the old settlement in Jerusalem, a short 
while after the conquest of Jerusalem by the 
British, in order to conduct matters concern-
ing the Jews of the city and to represent them 
before the British authorities in response to the 
establishment of the “City Committee for the 
Jews of Jerusalem” which was founded by the 
Zionistic “Legation Committee”. Struggles and 
differences erupted between the two commit-
tees. The Ashkenazi committee constituted the 
foundation of the “Agudat Yisrael of Israel”, 
and the “Eida Ha’Charedit” which exists today. 
[1] poster. 47X62cm. Fair-poor condition. Folding 
marks, tears and signs of wear. 

Opening Price: $120

30

29



דפים בודדים | 17 

31. מודעות-אבל – פטירת הרב קוק – ירושג
לים, תרצ"ה

יצחק  אברהם  הרב  של  לפטירתו  מודעות-אבל  ארבע 
הכהן קוק. ירושלים, אלול, תרצ"ה. 

מודעות-אבל ופרסום מועדי מספד לזכרו, מטעם: בית 
הכנסת של הרב דוב הורינשטיין, ישיבת "מאה שערים", 
קבוץ   – ציון  בני  ו"מדרש  ווילנה-ליטא  כולל  הנהלת 

לברור הלכות א"י". 
4 מודעות 51X38 ס"מ בערך. מצב בינוני-טוב. מקופלות. 

כתמים, קרעים בשוליים. 

פתיחה: $150

31. Obituaries – Death of Rabbi 
Kook – Jerusalem, 1935
Four obituaries upon the demise of Rabbi 
Avraham Yitzchak Ha’Cohen Kook. Jerusalem, 
month of Elul, 1935. 
Obituaries and notices of eulogies in his 
memory, on behalf of: the synagogue of Rabbi 
Dov Horenstein, Me’ah Se’arim Yeshiva, ad-
ministration of the Vilna-Lithuania Kollel and 
Midrash Bnei Zion – Kibbutz for the study of 
the laws pertaining to Israel. 
4 Obituaries, approximately 51X38cm. Fair-Good 
condition. Folded. Stains, tears in margins. 

Opening Price: $150

32. מודעות-אבל לפטירת רבנים שונים
ופרסום  שונים  רבנים  לפטירת  מודעות-אבל  ארבע 

מועדי מספד לזכרם. ירושלים, שנות ה-30, תרצ"- .
הרבנים: רבי שמעון יהודא הכהן שקאפ ורבי יצחק זליג 
מורגנשטרן האדמו"ר מסוקולוב )מודעה מטעם הנהלת 
הרוחני  מנהלה  חסמן,  ליב  יהודה  רבי  חברון(;  ישיבת 
חיים  רבי  לפטירת  מודעות  שתי  חברון;  ישיבת  של 
חברון  ישיבת  הנהלת  מטעם  )אחת  גרודזינסקי  עוזר 
והשנייה מטעם בית הכנסת "בית אברהם" בשכונת כרם 

בירושלים(.
4 מודעות 50X35 ס"מ בערך. מצב בינוני-טוב. מקופלות. 

כתמים, קרעים בשוליים. 

פתיחה: $220

32. Obituaries Upon the Demise of 
Various Rabbis 
Four obituaries upon the demise of various 
rabbis and notices of eulogies in their memory. 
Jerusalem, 1930's. 
In memory of the following rabbis: Rabbi 
Shimon Yehuda Ha’Cohen Shkop and Rabbi 
Yitzchak Zelig Morgenstern, the Admor from 
Sokolov (notice on behalf of the Chevron 
Yeshiva administration); Rabbi Yehuda Leib 
Chassman, spiritual director of Chevron 
Yeshiva; two notices upon the demise of Rabbi 
Chaim Ozer Grodz’inski (one on behalf of the 
Chevron Yeshiva administration and the second 
on behalf of the Beit Avraham synagogue in 
the neighborhood of Kerem, Batei Vilna and 
Lithuania in Jerusalem). 
4 Obituaries, approximately 35X50cm. Fair-good 
condition. Folded. Stains, tears in margins. 

Opening Price: $220

33. חמשה כרוזים מירושלים 
1. קריאה לעזרה! מאת ישיבת "רחובות הנהר". חתומים 
בדפוס: בעל ה"לשם", האדמו"ר מגור ואחרים. עברית, 

יידיש ואנגלית. עם תמונת הישיבה. 
ובו בקשה לתרום  "רחובות הנהר"  ישיבת  2. כרוז של 
הנהר  רחובות  הקדושה  "ישיבה  לישיבה.  תרומות 
חכמת  האמת  תורת  להפיץ  מטרתה  המכונים...  דק"ק 

הקבלה...".
3. "סוד עצ'ים פ'י כ'זאיין אל מקובלים" – כרוז בנושא 
עבריות.  באותיות  ערבית  התיקון.  ודרכי  הברית  חטא 

]ירושלים, תרע"ג[.
תרומות  להרמת  קורא  קול   - מציון"  ה'  4. "יברכך 
לתמיכה בעדת יהודי דגיסתן בירושלים. ירושלים, אחרי 

תרנ"ד.
ד'...  עם  מדרך  מכשול  להרים  ואזהרה...  5. "מודעה 
בדבר פרצת השחיטה מצד ועד האשכנזי...". חתומים: 

"בתי הדין ומוה"צ דעה"ק ירושלים". ירושלים, תרפ"ו.

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $180
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33.  Five Proclamations from 
Jerusalem
1. Call for Help! By Rechovot Ha-Nahar 
Yeshiva. Signed: author of the “Leshem”, the 
Admor from Gur and others. Hebrew, Yiddish 
and English. Including a photograph of the 
Yeshiva.
2. Proclamation by Rechovot Ha-Nahar 
Yeshiva with a request for donations. “The holy 
Yeshiva Rechovot Ha-Nahar… whose goal is 
to spread the Torah of truth and the wisdom 
of Kabbalah…”. 
3. “Sod Eitzim” – proclamation regarding 
the sin of the Brit and methods of atonement. 
Arabic in Hebrew letters. [Jerusalem, 1913]. 
4. “Yevarechecha Ha’Shem M’Zion” – decla-
ration calling for the support of the Degistan 
Jews in Jerusalem. Jerusalem, after 1894.
5. ”Notice and warning… to remove an ob-
stacle from the Jewish people… regarding the 
breach of the slaughtering by the Ashkenazi 
Committee…”. Signed: “Beit Din and Dayanim 
of the Holy City of Jerusalem”. Jerusalem, 1926. 
Various sizes and conditions.

Opening Price: $180

34. מודעות – הזמנות לדרשות
ארבע מודעות מודפסות, הזמנות לדרשות רבנים שונים. 

ירושלים, שנות ה-30? תרצ"- .
הזמנות לדרשות: רבי יוסף חיים זוננפלד ורבי דוב צבי 
קרעלענשטיין בשבת שובה בבית המדרש הגדול בבתי 
בשבת  הרצוג  הלוי  אייזיק  יצחק  רבי  דרשת  מחסה; 
הגדול בבית הכנסת הגדול בשכונת זכרון משה; דרשת 
מדרשו;  בבית  הגדול  שבת  דושינסקי  צבי  יוסף  רבי 
דרשת רבי צבי פסח פרנק בשבת הגדול בהיכל הישיבה 

"מאה שערים". 
4 מודעות 50X35 ס"מ בערך. מצב בינוני-טוב. מקופלות. 

כתמים, קרעים בשוליים. 

פתיחה: $150

34. Notices – Announcements of 
Drashot [sermons] 
Four printed notices, announcements of 
Drashot by various rabbis. Jerusalem, 1930's. 
Announcements of Drashot by: Rabbi 
Yosef Chaim Zonenfeld and Rabbi Dov Zvi 
Karelenstein on Shabbat Shuva [Shabbat before 
Yom Kippur] in the great Beit Midrash in Batei 
Machaseh; Rabbi Yitzchak Eizik Ha’Levi Herzog 
on Shabbat Ha’Gadol [Shabbat before Pesach] 
in the great Synagogue in the neighborhood of 
Zichron Moshe; Rabbi Yosef Zvi Dushinski on 
Shabbat Ha’Gadol in his Beit Midrash; Rabbi 
Zvi Pesach Frank on Shabbat Ha’Gadol in the 
study hall of the Me’ah She’arim Yeshiva. 
4 notices, approximately 35X50cm. Fair-good 
condition. Folded. Stains, tears in margins. 

Opening Price: $150

35. אוסף כרוזים - ירושלים - חמשה כרוזים 
- הרב פראנק 

אוסף כרוזים מירושלים, ראשית תקופת המדינה.
פראנק,  צבי פסח  כרוז תמיכה מרבי  אלינו,  לד'  1. מי 
המתקנים  בישראל"  התורתי  המחנה  פעילי  ב"חבר 
העולים  במחנות  שנעשו  הנוראות  "השערוריות  את 

הסתד מאיזה  השטן  שלוחי  עליהם  שבאו  גהחדשים, 
רויות להסיתם". אלול תש"י )1950(.

2. והיה מחניך קדוש, דעת תורה מרבי צבי פסח פראנק 
על חק גיוס נשים "שאסור עפ"י דין תורתנו לגייס נשים 
ירושלים, תשי"א  במסגרת צבאית באיזה אופן שהוא". 

 .)1951(
גידול שפנים  3. הסכת ושמע ישראל, כרוז מחאה על 
למאכל בכמה קיבוצים ומושבות. בחתימת עשרות רבני 
לאסיפת  שנאספו  והספרדים,  האשכנזים  ישראל  ארץ 
]ירושלים[,  פראנק.  פסח  צבי  רבי  של  בביתו  מחאה 

]חש"ד[.
4. קול מציון, כרוז תמיכה ב"מדרש בני ציון". מכתבי 
הרבנים: ראי"ה קוק, ראי"ה בורוכוב, רצ"פ פראנק, רי"ג 

הורוויץ ור"א ראם. ירושלים, תרצ"ה 1935.
5. קריאה מציון, כרוז תמיכה ב"מדרש בני ציון". עברית 
יידיש ואנגלית. מכתב הרבנים רצ"פ פראנק ורא"ז מלצר. 
תמונה מצולמת של שערי הספרים שיצאו לאור ע"י רבני 

בית המדרש )כרם ציון, מעדני ארץ ובאר המלך(.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

34
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35. Collection of Proclamations 
– Jerusalem
Collection of proclamations, early years of the 
State of Israel.
1. Proclamation by Rabbi Zvi Pesach Frank 
supporting "The activists of the religious party 
in Israel" who correct the "terrible scandals 
in the new immigrants' camps, where Satan's 
missionaries of some unions came to incite the 
newcomers". 1950.
2. Biblical views by Rabbi Zvi Pesach Frank 
concerning the compulsory military service of 
women "which is forbidden by the biblical law 
in any way whatsoever". Jerusalem, 1951.
3. Proclamation of protest against some 
Kibbutzim and Moshavim raising rabbits 
for consumption as food. Signed by tens of 
Ashkenazi and Sephardi rabbis who gathered 
in Rabbi Zvi Pesach Frank's home in Jerusalem. 
[Jerusalem], 1944.
4. Proclamation supporting "Midrash Bney 
Zion". Letters by: Rabbi Avraham Yitzchak 
Ha-Cohen Kook, Rabbi Borochov, Rabbi Zvi 
Pesach Frank, Rabbi Yosef Gershon Horowitz, 
and Rabbi Eliyahu Rom. Jerusalem 1935.
5. Proclamation supporting "Midrash Bney 
Zion". Hebrew Yiddish and English. Letter by 
Rabbi Zvi Pesach Frank and Rabbi Isser Zalman 
Meltzer. Photograph of title pages of books 
printed by Rabbis of this Beit Midrash (Kerem 
Zion, Ma'adaney Eretz and Be'er Ha-Melech).
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $150

36. כרוז – חובת תפלה לשלום הברון 
רוטשילד – חותמת הרב קוק

חובת תפלה, כרוז מאת הרבנות הראשית לארץ ישראל 
ירושלים,  רוטשילד.  הברון  של  לבריאותו  להתפלל 

]שנות ה-30[.
"באה ידיעה טלגרפית מפריז, שכבוד הנדיב הישיש אבי 
חולה  הוא  שליט"א  רוטשילד  די  בנימין...  ר'  הישוב... 
בכלל  ישראל  לתושבי  קריאה  ירחמהו...".  ה'  מסוכן 
ולתושבי ירושלים בפרט להתפלל להחלמתו ולרפואתו 

השלמה.
הרב  קוק,  הכהן  יצחק  "אברהם  רבי  חותמת  בתחתית 

הראשי לארץ ישראל".
50 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וכתמים.

פתיחה: $100

36. Proclamation – Obligation 
to Pray for the Wellbeing of the 
Baron Rothschild – Stamp of Rabbi 
Kook
Prayer obligation, proclamation by the Israel 
Chief Rabbinate to pray for the wellbeing and 
health of the Baron Rothschild. Jerusalem, 
[1930's]. 
“We have received a telegraphic notice from 
Paris, that the honorable elderly philanthropist 
founder of the settlement… Rabbi Binyamin… 
De Rothschild is seriously ill, may G-D have 
mercy upon him…”. Urgent plea to the residents 
of Israel and especially of Jerusalem to pray for 
his complete and speedy recovery. 
At the bottom a stamp of Rabbi “Avraham 
Yitzchak Ha’Cohen Kook, Chief Rabbi of 
Israel”. 
50cm. Fair condition. Tears and stains. 

Opening Price: $100 36
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38. העתקת כתובה מאמשטרדם, תקל"ח
טבת  מאמשטרדם,  כתובה  של  העתקה  טוב",  "בסימן 

תקל"ח ]ינואר 1778[.
ילנישואי אלישיב "בן החכם הנעלה הישיש... דוד מילדו

לה" ואסתר בת אברהם גארסיאה איזידרו. חתום בתור 
עד: יצחק אבן יקר גימיניש ]חתום על כתובות נוספות 

באמשטרדם בשנות הת"ק, ראה רשומות מצורפות[.
רבי דוד מילדולה ]הראשון, תע"ד-תק"ע, אוצר הרבנים 
רבים  ספרים  חיבר  אמשטרדם.  חכמי  מגדולי   ,]4909
)מועד דוד, דרכי דוד, הנהגת ולימוד התלמידים, קיצור 

ציצת נובל צבי ועוד(.
הכתובה  של  מאוחרת  בהעתקה  מדובר  הנראה  כפי 

המקורית.
]2[ עמ', 21.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $120

38. Copy of Ketuba from 
Amsterdam, 1778
"B'siman tov", a copy of a ketuba from 
Amsterdam, [January 1778].
On the marriage of Elyashiv "son of the el-
derly Chacham David Mildola" and Esther the 
daughter of Avraham Garsia Ezidro. Signed as a 
witness: Yitzchak Ebn Yakar Giminish [signed 
on another ketubot in Amsterdam in the 18th 
century, see attached lists].
Rabbi David Mildola [the first, 1714-1810, 
Otzar HaRabanim 4909], one of Amsterdam's 
great scholars. Wrote many books (Mo'ed 
David, Darchei David, Hanhagat V'limud 
HaTalmidim, Kitzur Tzizat Novel Zvi etc.).
It seems that this ketuba is a late copy of the 
original. 
[2] pages, 21.5cm. Good condition. Slight tears to 
edges.

Opening Price: $120

37. הזמנה לחתונה בכתב יד - תקי"ג )1752(
"קול ששון וקול שמחה" - הזמנה לחתונה בכת"י. האלי 

]פרוסיה[, אסרו-חג של סוכות ]ת[קי"ג )1752(.
החתן  ע"י  נשלח  מליצית,  בשפה  שנכתב  המכתב 
לניי מזמינו  הוא  בו  הירש"  כמהר"ר  אדוני...  ל"אהובי 
שואיו עם "הכלה מרת רבקה ת"י ]תאריך ימים[ בת גילי 
של מחותני הרבני המופלא כמהור"ר וואלף נר"ו מק"ק 
י"ט כסלו תקי"ג. בסוף המכתב הוא  דעסויא" בתאריך 
"ואומר שלום רב לכם בני לוי ]מליצה מעניינת  חותם: 
של שילוב שני פסוקים: "שלום רב" ו"רב לכם בני לוי" - 
כנראה, שרבי הירש מקבל המכתב היה לוי[, כ"ד הד"ש 
]כה דברי הדורש שלומו[ החתן הקטן יהשע בן ר' ירמיה 
מבלייכרויט ולע"ע חפ"ק ]ולעת עתה חונה פה קהלת[ 

האלי". 
16 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים וקמטים.

פתיחה: $300

37. Handwritten Wedding 
Invitation, 1752
"Kol sasson vekol simcha" – Handwritten invi-
tation to wedding. Halle (Prussia), Tishrey 24, 
1752.
The letter, written in prose, was sent by the 
groom to "My beloved teacher… Rabbi R. 
Hirsch" inviting him to participate in his mar-
riage with "the bride Miss Rivka, daughter of 
my illustrious father-in-law Rabbi Wolff from 
Dessau" to take place Kislev 19, 1752.  He signs 
the letter with an interesting allegory derived 
from the combination of two verses and then 
his name "the groom Joshua the son of Jeremiah 
from Bleichroit, temporarily living in Halle".
16cm. good-fair condition, stains and creases.

Opening Price: $300

Ketubot and marriage documents

38 37



כתובות ונישואין | 21 

39. כתובה בכתב-יד מזרחי – מצרים, תקפ"ו
)אלכסנדריה(,  נא-אמון  מפוארת,  יד  בכתיבת  כתובה, 

]תקפ"ו 1826[.
העליונים  שוליו  אשר  ועבה,  לבן  נייר  על  בדיו  כתובה 

מעוטרים בעבודת-גזירה פשוטה.
כתב-יד מזרחי. 

הקיפול  בקוי  קרעים  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   43 דף 
ומעט פגעי-עש. 

פתיחה: $400

39. Ketuba in Eastern 
Handwriting – Egypt, 1826
Ketuba, in fancy handwriting, No-Amon 
(Alexandria), 1826.
Written in ink on thick white paper with upper 
edges decorated with simple cutout work.
Eastern handwriting.
Leaf 43cm. Fair condition. Stains, tears on folds 
and slight moth-damage.

Opening Price: $400

40. שטר תנאים - ירושלים, תרכ"ח
של  בנו  בן-ציון,  החתן  לאירוסי  בכת"י,  תנאים,  שטר 
החכם רבי נחמן נתן קורוניל מאמשטרדם, עם בתו של 
ירושלים,  ניימאן.  אנשיל  אשר  רבי  מוויטצען,  הגאון 

תרכ"ח )1868(.
החתן - רבי בן ציון קורוניל )תרי"ג-תרפ"ה(, הוציא לאור 
את חידושי מהר"ם חלאווה )ירושלים, תרל"ג( וממייסדי 

ישכונת מאה שערים ושכונת אבן ישראל. על תאריך ני
שואיו ישנן השערות שונות, שמתבררות בשטר שלפנינו 

כבלתי-נכונות )ראה חומר מצורף(.
)תק"ע- קורוניל  נתן  נחמן  רבי  המקובל  הגאון   - אביו 
הקהלה  בן  היה  דוד  רבי  אביו  אמשטרדם,  יליד  תר"ן(, 
חברו  האשכנזית.  העדה  מבנות  היתה  ואמו  הספרדית 

יורעו מנוער של רבי יהוסף שוורץ. מגדולי חכמי ירוש
לים. הוציא לאור ספרים מכתבי יד קדמונים. חותנו של 

רבי הירש מיכל שפירא. )ראה אודותיו בחומר מצורף(.
חותנו - הגאון רבי אשר אנשיל ניימאן )תקנ"ט-תרמ"ב(, 
לירושלים  עלה  הונגריה.  גאוני  מגדולי  וויטצען.  אב"ד 

יבשנת תרכ"ב והיה הרב הראשון ליהודי הונגריה בירו
שלים. לתולדותיו יצא הספר "הגאון שנשכח" )ירושלים, 

תשמ"ב(.
דף 33 ס"מ, מצב טוב-בינוני, קרע בקפל האמצעי ובלאי.

פתיחה: $250

40. Engagement Certificate 
– Jerusalem, 1868 
Engagement certificate, handwritten, for the 
engagement of the groom, Ben-Zion, son of 
Chacham Rabbi Nachman Nathan Kornil from 
Amsterdam, with the daughter of the Gaon 
of Witczen, Rabbi Asher Anshil Neimann. 
Jerusalem, 1868.
The groom, Rabbi Ben-Zion Kornil (1853-1925), 
published the novellae of Maharam Chalawah 
(Jerusalem, 1873) and was amongst the found-
ers of the Me'a She'arim and Even Yisrael 
neighborhoods. There is speculation concern-
ing the actual date of his marriage, but in light 
of the existing document, it is unwarranted (see 
appendix).
His father the Kabbalist Rabbi Nachman Nathan 
Kornil (1810-1890), born in Amsterdam, his 
father Rabbi David belonged to the Sephardic 
community and his mother numbered amongst 
the Ashkenazic population. Childhood friend 
of Rabbi Yehosef Schwarz. One of the leading 
scholars of Jerusalem. Published books and 
manuscripts of the Kadmonim. Father-in-law 
of Rabbi Hirsch Michel Shapiro. (see appendix).
His father-in-law was Rabbi Asher Anshil 
Neimann (1799-1882), Av Bet Din of Witczen. 
Of the leading Torah scholars in Hungary. 
Emigrated to Jerusalem in 1862 and became 
the first Rabbi of  Hungarian immigrants in 
Jerusalem. His genealogy is described in the 
book "HaGaon Shenishkach" (Jerusalem, 1982).
Leaf 33cm. Good-fair condition, tear in center 
fold and shows signs of wear.

Opening Price: $250

40
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41. שטר תוספת כתובה - רבי נחמן נתן 
קורוניל

נתן  נחמן  רבי  המקובל  מהגאון  כתובה,  תוספת  שטר 
גדליהו.  חיים  ר'  בת  בריינדל  שפרה  לאשתו  קורוניל, 

ירושלים, תר"כ )1860(.
העדים:  חתימות  ובלועזית,  בעברית  הבעל  יד  חתימת 
מושקיט  "זאב  מסא----",  גאטליב  הכהן  משה  "יעקב 

מסיינ---". 
רבי נחמן נתן נשא בשנת תקצ"ה בעיר צפת את אשתו 
אויערבאך  צבי  דוד  רבי  הגאון  נכדת  בריינדל,  שפרה 
אב"ד קרמניץ. לאחר הרעש עברו לירושלים ונולדו להם 
ילדים. בשטר שלפנינו, שנכתב במלאת עשרים  עשרה 
מוסיף  הוא  הכסף"[,  ]"חתונת  לנישואיהם  שנים  וחמש 
בעיני  רחמי  ו"אשכחת  הואיל  הכתובה  סכום  על  לה 
ובעינא להוסיף לה כתובתא" ]=מצאה חן ואהבה בעיני 

וברצוני להוסיף לה על כתובתה[.
ראה עוד אודות רבי נחמן נתן קורוניל, בפריט הקודם.

27 ס"מ. נייר תכלכל דק ואיכותי, מצב טוב מאד.

פתיחה: $250

42. כתובה בדיו זהובה – ירושלים, תר"ן
לונץ.  משה[  ]אברהם  הרא"ם  דפוס  מודפסת.  כתובה 

]ירושלים, בין תר"ם לתר"ן[.
נכתבה בשנת תר"ן ]1890[ לנישואי החתן בנימין יעקב 
בן רבי יוסף מאיר עם הכלה עלקע בת רבי אריה ליב. 
דובער  בן  "אברהם שלום   ,"--- "אהרן  חתימות העדים: 

זהובה, עם ציורי המקומות הק יהקדוש". נדפסה בדיו 
לקמיעות. האופיניים  אותיות  צירופי  בצדדים  דושים. 

]אודות כתובות מדפוס לונץ, ראה חומר מצורף[.
49.5X39 ס"מ, במסגרת 53X43 ס"מ. מצב בינוני. קרעים 

בקוי הקיפול. 

פתיחה: $250

41. Tosefet Ketubah Document 
– Rabbi Nachman Nathan Kornil
Tosefet Ketubah document written by the 
Kabbalist Rabbi Nachman Nathan Kornil, 
to his wife Shifra Breindel daughter of Rabbi 
Chaim Gedaliah. Jerusalem, 1860.
Husband's signature is in Hebrew and in native 
script, signatures of the witnesses "Ya'akov 
Moshe Hacohen Gottlieb from Sa… "Ze'ev 
Mushkit from Sien…". 
In 1835, Rabbi Nachman Nathan married his 
wife Shifra Breindel, granddaughter of Rabbi 
David Zvi Auerbach, Av Bet Din of Kremnitz, 
in the town of Safed.  Following the earth-
quake, they relocated to Jerusalem and were 
subsequently blessed with 10 children.  In the 
existing document, written upon 25 years of 
marriage ["Silver Wedding"]  He adds to the 
original marriage contract since "she is favor-
able and beloved in my eyes, I wish to add a 
further sum to the original marriage contract"
For more information on Rabbi Nachman 
Nathan Kornil, see previous item.
27cm. thin, blueish, quality paper, very good 
condition.

Opening Price: $250

42.  Ketubah in Gold Ink – 
Jerusalem, 1890
Printed Ketubah. Avraham Moshe Luncz 
Printing Press. [Jerusalem, between 1880 and 
1890]. 
Printed in the year [1890] on the occasion of the 
marriage of the groom Binyamin Yaakov son of 
Rabbi Yosef Meir and the bride Elka daughter 
of Rabbi Aryeh Leib. Signatures of the witness: 
“Aharon---“, “Avraham Shalom son of the holy 
Dover”. 
Printed in gold ink, including the illustrations 
of the Holy Sites. [See attached material regard-
ing Jewish marriage contracts from the Luncz 
Printing Press]. 
39X49.5cm. within a frame of 43X53cm. Fair 
condition. Tears on the folds. 

Opening Price: $250

42
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43. כתובה בדיו זהובה – ירושלים, תרפ"ב
ציורי המקומות הקדושים. דפוס  כתובה מודפסת. עם 

לעווי ושותפיו, ]ירושלים, ראשית המאה ה-20[.
ינכתבה בשנת תרפ"ב לנישואי אלכסנדר בן אליהו עפ

שטיין עם שרה בת בנימין יהלום. העדים יעקב דאבוויץ 
וירחמיאל אמדורסקי ]בעל המלון הידוע בכניסה לעיר-

העתיקה וגבאי ראשי בחורבת רבי יהודה החסיד[. 
נדפסה בדיו זהובה, 38X33 ס"מ, במסגרת 42X36.5 ס"מ. 

מצב בינוני. קרעים בקוי הקיפול וכתמים.

פתיחה: $100

43. Ketubah in Gold Ink – 
Jerusalem, 1922
Printed Ketubah including illustrations of the 
Holy Sites. [Jerusalem, early 20th century]. 
Written in the year 1922 on the occasion of the 
marriage of Alexander son of Eliyahu Epstein 
and Sarah daughter of Binyamin Yahalom. The 
witness are Yaakov Dabwitz and Yerachmiel 
Amdorski [owner of the well known hotel situ-
ated at the entrance to the Old City and chief 
Gabbai of the synagogue of Rabbi Yehuda 
Ha’Chassid]. 
Printed in gold ink, 33X38cm. within a frame of 
36.5X42cm. Fair condition. Tears on the folds 
and stains. 

Opening Price: $100

44. כתובה - בוכרה
שטר כתובה. בוכארא, תשרי תרצ"ב 1931.

דוד  בת  אסתר  והכלה  ]נאלומוף?[  נתנאל  בן  חי  החתן 
עוזיוף. 

כל הכתובה בארמית מלבד הנדוניה המפורטת ומתנות 
החתן, שנכתבו בבוכרית באותיות עבריות.

איורי עץ ארז למזל וברכה.
מודבקים  בקפלים,  קלים  קרעים  טוב,  מצב  ס"מ.   36

מאחור בהדבקת נייר.

פתיחה: $100

44. Ketubah - Bukhara
Issue no. 1 of Palestina – Quarterly Published by 
Hovevei Zion. London, October 1892. English. 
Includes a poem and articles on history of 
Hovevei Zion, Reports on Jewish settlement, 
list of donators, etc.
32 pages, 21cm.
Original issue bound in soft cover. Complete in 
good condition. Rebound in hardcover.

Opening Price: $100

45. כתובה מודפסת – אמשטרדם, תרצ"ו
אעליאס  המכונה  הלל  רבי  לנישואי  מודפסת  כתובה 
אמשטרדם,  הלוי.  יעקב  רבי  בת  ושרה  יעקב,  רבי  בן 

]תרצ"ו[. 
ורבי  דעאן  הלוי  יצחק  בן  ראובן  רבי  העדים:  חתומים 
יעקב בן יוסף פעלדמאן, "שמשים ונאמנים" דק"ק הנ"ל. 
בראש הכתובה סמל הקהילה, מגן דוד ובו האותיות ק' 

א' א' ]=קהל אשכנזים אמשטרדם[. 
34 ס"מ. מצב טוב. כתמים וסימני קיפול.

פתיחה: $120

45. Printed Ketubah 
– Amsterdam, 1936 
Printed Ketubah from the marriage of Rabbi 
Hillel called Elias son of Rabbi Ya'akov, and 
Sarah daughter of Rabbi Ya'akov Halevi. 
Amsterdam, [1936].
Signed by the following witnesses: Rabbi Reuven 
ben Yitzchak Halevi De'an and Rabbi Ya'akov 
ben Yosef Feldmann, “Loyal servants [of the 
Ashkenazi Community of Amsterdam]”. Logo 
of the community appears on the Ketubah’s 
headline: a Magen David with the letters 
Kuf Alef Alef inside [=Kehal Ashkenazim 
Amsterdam].
34cm. Good condition. Stains and folding marks.

Opening Price: $120
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47. שתי כתובות מודפסות - שיקאגו
שני טפסי שטר כתובה מודפסים. שיקאגו, שנות התר"ץ 

.1930
וציורים  בעיטורים  ובאנגלית,  בעברית  הכתובה  נוסח 
מודפסים בדיו צבעונית. ציורי חופה, נהרות וימים, ציור 
הוא  המודפס  התאריך  השטרות  באחד  ועוד.  יונים  זוג 
"שנת חמשת אלפים ושש מאות ותשעים ו___ לבריאת 
, ובשטר השני ]שכנראה נדפס בסוף שנות השי "העולם
לושים[ נרשם "שנת חמשת אלפים וש___ מאות ___ 

לבריאת העולם".
27X38 ס"מ. מצב טוב. התחלת רישומים למילוי הכתובות 

בכת"י.

פתיחה: $100
48. שתי כתובות תימניות

לשטרות   2246 שנת  אסאחה,  עיר  מתימן,  1. כתובה 
]תרצ"ה 1935[. החתן יחיא ן' יחיא והכלה שמעה.

רחובות.  עיר  שערים  שכונת  ישראל,  מארץ  2. כתובה 
בן  סעדיה  רבי  החתן  לשטרות[.   2236  ,1925[ תרפ"ה 

עודד מסוורי והכלה סעידה שרה בת ר' יחיא בני הלוי.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

47. Two Printed Ketubot 
– Chicago
Two printed Ketubot. Chicago, 1930's.
Ketubah text is in Hebrew and in English, 
with decorations and drawings in colorful ink. 
Drawings of a Chupah, rivers and oceans, a 
couple of doves and more. On one ketubah the 
printed date is "Five thousand six hundred and 
ninety years… to the creation of the world", and 
on the other ketubah [most probably printed in 
the late 1930's] the date is "The year five thousand 
and___ hundred___ to the creation of the world".
27x38cm. Good condition. Handwritten inscriptions.

Opening Price: $100

46. כתובה – ביעלאווא, 1946 - שארית 
הפליטה

פולין(,  )שלזיה,  ביעלאווא  בכת"י,  כתוב  כתובה,  שטר 
אדר ב' תש"ו )1946(.

ר'  בת   ]![ ריפקא  והכלה  חנוך  ר'  בן  שמואל  החתן 
ומרדכי  גראבינא  בער  חיים  העדים:  חתימות  הערצקי. 

ראטבארד.
כתובה אופיינית לניצולי השואה באירופה, ]הדבר ניכר 
בשגיאות הכתיב הפונטיֹות -"אדר שיני", "ריפקא" "הוי 

לי לאינתי" ושגיאות נוספות[.
דבק  נייר  הדבקות  בקפלים,  בלאי  בינוני,  מצב  ס"מ.   29

עם כתמים.

פתיחה: $100

46. Ketubah – Bielawa, 1946 
– She’erit Hapleita
Handwritten Ketubah from Bielawa, (Silesia, 
Poland), Adar II 1946.
The groom is Shmuel son of Reb Chanoch and 
the bride is Rifka [!] daughter of Reb Herzky. 
Witnesses signatures: Chaim Ber Grobina and 
Mordechai Rotbard.
A characteristic ketuba for holocaust survivors 
in Europe, as shown by the spelling mistakes.
29cm. Fair condition, worn out at the folds, stuck 
with sellotape with stains.

Opening Price: $100
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48. Two Yemenite Ketubot
1. Ketubah from Yemen, city of Asacha, year 
2246 of bills (1935). The groom is Yichya son of 
Yichya and the bride is Sham'a.
2. Ketubah from Eretz Israel, She’arim neigh-
borhood in Rehovot. [1925, year 2236 of bills]. 
Groom is Rabbi Sa'adya son of Oded Maswary 
and bride is Saida Sarah daughter of Reb Yichya 
Benny Halevi.
Varying size and condition.

Opening Price: $120

49. שתי כתובות - מרוקו 
שתי כתובות מהכפר איית-ימי במרוקו. תש"י )1950(.

לאחר  הכתובות  את  לאשתו  כתב  הבעל  הנראה,  כפי 
הנישואין. שתי הכתובות הן מאותו בעל לאותה אשה, 
בכתובה  שונים.  העדים  ושמות  שהתאריכים  אלא 
"ע"ה  הם:  והעדים  שבט,  ט"ו  הוא  התאריך  הראשונה 
חיים ן' משה גבאי ס"ט" ו"ע"ה דוד בן שלמה אבן חמו 
זלה"ה". בכתובה השניה התאריך הוא י"ט אדר, והעדים 
הם: "ע"ה דוד ן' שלמה זלה"ה אבן חמו" ו"ע"ה יצחק ן' 

שלמה יפרח".
"שלא  בקנין,  עצמו  על  קיבל  החתן  הכתובה,  בנוסח 
יוציאנה מעיר זו לעיר אחרת כ"א ע"פ ורצונה, ושלא ישא 

אשה אחרת עליה כ"א עפ"י התקנה הנהוגה בזה הזמן".
2 דפים, 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים.

פתיחה: $120

49. Two Ketubot (Marriage con-
tracts) – Morocco
Two ketubot from the village of Ayat-Yemi In 
Morocco. 1950.
Presumably, the husband wrote one of the 
Ketubot to his wife after their marriage.  Both 
Ketubot are from the same husband to the same 
wife, but the dates and names of the witnesses 
differ. The first Ketubah bears the date Shevat 
15, and the witnesses are: "Chaim ben Moshe 
Gabbai and David ben Shlomo Ibn Chamo". 
The second Ketubah is dated Adar 19, and the 
witnesses are "David ben Shlomo Ibn Chamo 
and Yitzchak ben Shlomo Yifrach"
In the text of the Ketubah, the groom under-
takes "Not to take his wife from this town to 
another town without her willing consent, 
and not to marry another wife as long as he is 
married to this wife, in accordance with the ac-
cepted custom of today".
2 pages, 22cm. good-fair condition, stains.

Opening Price: $120

50. מחברת החתונות - הרב יהודה דים
נישואין,  רישום  של  כת"י  יומן   - החתונות"  "מחברת 
תש"ט-תשי"ז  בשנים  דים  יהודה  הרב  ע"י  שנערכו 

.1949-1956
שמות  והכלות,  החתנים  שמות  מפורטים:  רישום  בכל 

הוריהם, עיר מוצאם ושמות העדים.
לארץ  מפולין  עלה  ]תרנ"ד-תשכ"ז[  דים  יהודה  רבי 
ישראל בשנת תש"ט וכיהן כרב בשכונת עג'מי בעיר יפו.

קמטים  טוב.  מצב  ס"מ.   21X15 כתובים,  עמ'   ]46[
וכתמי-חלודה. 

פתיחה: $100

50. Weddings Notebook – Rabbi 
Yehudah Dim
"Weddings Notebook" – Handwritten registry 
of weddings conducted by Rabbi Yehudah Dim, 
1949-1956.
Each record states the names of grooms and 
brides, their parents' names, their city of birth 
and names of witnesses.
Rabbi Yehudah Dim (1894-1967) made aliya 
from Poland to Eretz Yisrael in 1949 and served 
as rabbi of Adjami neighbourhood in Jaffa.
[46] written pages, 21X15cm. Good condition. 
Creases and foxing.

Opening Price: $100
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51. תמונות האדמו"ר מּבֹוּבֹוב
מּבֹוּבֹוב  השני  האדמו"ר  תמונות  של  תצלומים  ארבעה 
בשואה(,  )נספה  הלברשטאם  ציון  בן  רבי   ,)Bobowa(

ובני משפחתו. גרמניה, 1931.
 .Pacific and Atlantic Photos חברת  בידי  צולמו 
האדמו"ר  האחורי.  בצדם  בכתב-יד  בגרמנית  מתוארים 
מכונה בתיאור "וֹונדר רבי" ]=רבי העושה נסים[. באחד 
שלט  מתנוסס  קרונותיה  על  רכבת,  נראית  התצלומים 
"מזל טוב לכ"ק ]כבוד קדושת[ אדמו"ר רשכבה"ג ]ראש 

כל בני הגולה[".
מדבקות,  טוב.  מצב  ס"מ.   22X15.5 עד  ס"מ   16.5X15

חותמות, רישומים בצדם האחורי.

פתיחה: $250

51.  Pictures of the Rebbe of 
Bobowa
Four photographs of pictures of the second 
Rebbe of Bobowa, Rabbi Ben Tzion Halberstam 
(perished in the holocaust) and his family 
members. Germany, 1931.
Photographed by Pacific and Atlantic Photos 
Company. Description in German on reverse 
side. The Rebbe had the title "Wonder Rabbi". 
In one of the photographs a train is seen, on the 
wagons is a sign "Mazal Tov to our Rebbe head 
of the diaspora".
16.5x15cm to 22x15.5cm. Good condition. Labels, 
ink stamps, inscriptions on back side.

Opening Price: $250

Photographs

52. תמונת האדמו"ר רבי יוחנן טברסקי 
מרחמסטריבקה

ניסן תרנ"ה  ד'  נפטר  זצ"ל  יוחנן  ר'  "צורת הרב הצדיק 
בראטמיסטראווקע נ"ע". תמונה מודבקת לקרטון.

אנצי'  ]תקע"ו-תרנ"ה,  טברסקי  יוחנן  רבי  הקדוש  הרב 
לחסידות, ב', עמ' צה אוצר הרבנים 7896[, בנו של רבי 
זקן   - ברחמסטריבקה  אדמו"ר  מטשערנובל,  מרדכי 

האדמו"רים בדורו, שהכל קבלו את סמכותו. 
קרטון 10.5X6.5 ס"מ עם מסגרת מוזהבת. מצב טוב מאד.

פתיחה: $100

52. Picture of the Admor 
Rabbi Yochanan Twersky from 
Rachmastrivka
“Image of the righteous Rabbi Yochanan who 
passed away in 1895 in Rachmastrivka”. Picture 
glued to cardboard.
The holy Rabbi Yochanan Twersky [1816-
1895, Otzar Harabanim 7896], was the son of 
Rabbi Mordechai from Chernobyl, Admor 
of Rachmastrivka – the oldest Admor whose 
authority was unanimously accepted in his 
generation.
Cardboard 6.5x10.5cm with gilded frame. Very 
good condition.

Opening Price: $100
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53. תמונות אדמו"רים
1. תמונת האדמו"ר "הרב הצ' קלונימס קלמן שליט"א... 
רבי  ]האדמו"ר  תש"ג".  מקוזניץ...  הצ'  הרב  של  חתן 
קלונימוס שפירא מפיאסניצא, בעל "חובת התלמידים", 
נהרג בשואה, חשון תש"ד, הי"ד[. הרישום על התמונה 

נכתב עוד בחייו, בברכת "שליט"א".
9 ס"מ. מצב טוב, בתחתית התמונה רישום בכת"י. מאחור 

חותמת בעלים קודם.
זצ"ל  שלמה  נחום  ר'  הרה"צ  "אדמו"ר  2. תמונת 
אשר  ר'  הרה"צ  אדמו"ר  של  חתנו  מקוזניץ-ורשה 
שלמה  נחום  רבי  ]האדמו"ר  מלובלין"  זצ"ל  אלימלך 
וחתנו  מסטולין,  משה  רבי  האדמו"ר  של  בנו  פרלוב, 
של האדמו"ר רבי אשר אלימלך מקוזניץ. ממלא מקום 
אלול  בשואה,  נהרג  תרצ"ו,  משנת  באדמו"רות  חותנו 

תש"ב, הי"ד[.
13.5 ס"מ. מצב טוב. רישומים בכת"י בתחתית התמונה 

ומאחור.

פתיחה: $100

53. Pictures of Rebbes
1. Picture of Rebbe Klonimus Kalman, 1943. 
[Rebbe Klonimus Shapira of Piacenza, author 
of "Chovat Ha-Talmidim", perished in the holo-
caust, 1944]. The inscription on the picture was 
written while he was still alive.
9cm. Good condition, on the lower part appears 
a handwritten inscription. On the back side ap-
pears a previous ownership ink stamp.
2. Picture of Rebbe Nachum Shlomo Perlov, 
son of Rebbe Moshe of Stolin, and son in law of 
Rebbe Asher Elimelech of Kuznitz. Replaced his 
father in law as Rebbe in 1936, was murdered in 
the holocaust in 1942. 
13.5cm. Good condition. Handwritten inscrip-
tions on the lower part of the picture and on the 
back side.

Opening Price: $100

54. שלש גלויות מצולמות – תמונות ה"סבא 
מסלבודקה"

"הסבא  פינקל  צבי  נתן  רבי  של  תצלומים  שלשה 
מסלבודקה". 

1. הולך עם מקלו בחורשת עצים.
2. תמונת פספורט.

מחלתו  מתקופת  בתלמידים,  ומוקף  כסא  על  3. יושב 
האחרונה, בשהותו במלון בירושלים ]ראה תמונה אחרת 

54. Three Photos of "The 
Grandfather of Slabodka"
Three pictures of Rabbi Natan Tzvi Finkel, the 
“Grandfather of Slabodka”.
1. Walking with his walking stick in a tree 
orchard. 
2. A passport picture. 
3. Sitting on a chair, surrounded by his dis-
ciples, dated from the time of his last sickness 
during his stay at a hotel in Jerusalem [see 
another picture of the same scene, in “Kedem” 
catalogue, auction 6, item 298]. 
Rabbi Natan Tzvi Finkel, the Grandfather of 
Slabodka (1849-1927), founder of Knesset Israel 
Yeshiva of Slabodka, was among the heads of 
the Mussar Movement in Eastern Europe, and 
one of its great thinkers. One of the leading 
Rashei Yeshiva in Lithuania and Eretz Israel 
at the end of the 19th and beginning of 20th 
century.
Pictures printed on divided postal cards, 13.5cm. 
Good condition

Opening Price: $150

מאותו מעמד, בקטלוג "קדם", מכירה 6, פריט 298[.

)תר"ט-תרפ"ז  מסלבודקה  הסבא  פינקל,  צבי  נתן  רבי 
סלבודקה,  ישראל"  "כנסת  ישיבת  מייסד   )1849-1927
הדעות  ומהוגי  אירופה  במזרח  המוסר  תנועת  מראשי 
וארץ  בליטא  הישיבות  עולם  ממקימי  שלה.  החשובים 

ישראל בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20.
תצלומים מודפסים על גבי גלויות דואר מחולקות, 13.5 

ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $150
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56. תמונת הרב עמיאל ורבי שלמה דוד 
כהנא באנטוורפן, תרצ"ד

ורבי  עמיאל(  )הרב  עמיאל  אביגדור  משה  רבי  תצלום 
שלמה דוד כהנא בלוויית שני אנשים נוספים. ]קרלסבד, 

תרצ"ד[.  
אהבה  "...מזכרת  עמיאל:  לרב  הקדשה  האחורי  בצדו 
הרב   – וזח  צח  אויר  לשאוף  וקצרות  ארוכות  טיילנו 
כהנא  דוד  שלמה  ר'   – שליט"א  מאנטווערפין  הגאון 
מוורשא - וד"ר ניראק ואני הקטן המתאבק בעפר רגלי 
רפאל  לפ"ק,  תרצ"ד  הישועה,  מעייני  אצל  חכמים... 

הערציג". חותמת צלם מקרלסבד.
רבי משה אביגדור עמיאל ]תרמ"ג-תש"ה, אוצר הרבנים 
בתרס"ה  א"י.  לישוב  פעלים  רב  דעות,  הוגה   ,]12531
ראשי  רב  בתרצ"ו  באנטוורפן,  בתר"ף  בשווינציאן,  רב 

לתל-אביב-יפו. 
הרבנים  אוצר  ]תרכ"ט-תשי"ד,  כהנא  דוד  שלמה  רבי 
18707[, מו"ץ בוורשה, בת"ש עלה לירושלים והיה רב 

56. Photograph of Rabbi Amiel 
and Rabbi Shlomo David Kahana 
in Antwerp, 1934
Photograph of Rabbi Moshe Avigdor Amiel 
(Rabbi Amiel) with Rabbi Shlomo David 
Kahana and two other people. [Carlsbad, 
1934].
On the back side a dedication to Rabbi Amiel. 
A photographer of Carlsbad's signature.
Rabbi Moshe Avigdor Amiel [1883-1945, Otzar 
Ha-Rabanim 12531], philosopher, active for 
Eretz Yisrael settlement. In 1905 rabbi of 
Svencian, in 1920 rabbi of Antwerp, in 1936 
Chief Rabbi of Tel Aviv-Jaffa.
Rabbi Shlomo David Kahana [1869-1954, 
Otzar Ha-Rabanim 18707], rabbi in Warsaw, 
made aliya to Jerusalem in 1940 and served as 
rabbi in the Old City. A leading teacher, after 
the holocaust got requests from around the 
world to release widows of holocaust victims 
for marriage.
13.5X9cm, back side can be used as postcard. 
Glue remnants and stains to back side.

Opening Price: $100

55. אוסף תמונות רבי יוסף טוביה אברמוביץ
אברמוביץ,  טוביה  יוסף  רבי  הגאון  של  שונות  תמונות 
של  ותמונות   1926 משנת  תמונה  עם  פספורט  תעודת 

קרובי משפחה.
דיני  על  יוסף"  "יד  בעל  אברמוביץ,  טוביה  יוסף  רבי 
כשו"ב  כיהן  )ליטא(.  בקעלם  נולד  וטריפות.  שחיטה 
לירושלים בשנת  זקנה  )אנגליה(, עלה לעת  במנצ'סטר 
תרצ"ב,  בשנת  נפטרה  חנה  הרבנית  אשתו  תרפ"ח. 
נפטרו בשנות  ]ואשתו השניה הרבנית שבע[  יוסף  רבי 

התש"י בערך. ]ראה פריט 529 - ארכיון המחבר[.
באחת התמונות מחזיק הרב שלט, ובו כיתוב: "זה חלקי 
רביד  עם  יוסף  יד  ספר  לעשות,  שעמלתי  עמלי  מכל 
הזהב על הלכות שחיטה וטריפות, שנדפס בשנת תרע"ג 
בעיר פאלטאווא". ]ראה שם בפריט 529 על מהדורה זו 
שנדפסה בפולטובה ואבדה במאורעות מלחמת העולם 

הראשונה[.
6 תמונות סטודיו ותעודת-פספורט עם תמונה. גודל ומצב 

משתנים.

פתיחה: $200

55. Collection of Rabbi Yossef 
Tuvia Abramovitch Photographs 
Various photographs of the Ga'on Yossef Tuvia 
Abramovitch, passport with photograph of 
1926 and photographs of family relatives.
Rabbi Yossef Tuvia Abramovitch, author of 
"Yad Yossef " on rules of shchitah and treifot. 
Born in Kelm (Lithuania). Served as shochet in 
Manchester (England) then came to Jerusalem in 
1928, at an old age. His wife Hannah died in 1932, 
Rabbi Yossef [and his second wife Sheva] died 
around 1950. [See item 529 - Author's archive].
In one of the photographs the rabbi holds a sign: 
"this is the share of my toil, sefer Yad Yossef… 
printed in 1913 in Poltava".(see item 529 about 
this edition lost in World War I].
6 studio photographs and passport with photo-
graph. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $200

בעיר העתיקה. מגדולי ההוראה, לאחר השואה פנו אליו 
מכל העולם להתרת עגונות נספי השואה.

13.5X9 ס"מ, מחולק בצדו האחורי לשימוש כגלויה. שרידי 
דבק וכתמים בצדו האחורי. 

פתיחה: $100
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57. תמונות רבנים עם הקדשות 
1. תצלום רבי שלמה משה מאדומים מאנקונא, 1898]?[. 
מודבק על קרטון, בצדו האחורי הקדשה "לזכרון קאתי,  
מהצ' שלמה משה מאדומים יצ"ו מאנקונא" ובכתב-יד 
"מזמן הקייזער רייזע כשחזרנו ביחד עם  אחר בעפרון 

ד"ר היינריך לעווע... 1898". 
בצדו  קרטון,  על  מודבק  ירושלמי.  יהודי  2. תצלום 
האחורי הקדשה ארוכה "לזכרון ציון וירושלים אתן את 

גתמונתי לנכד האיש... הראשון לישוב האשכנזים בירו
לפדות  נפשו  את  חרף  צורף, אשר  זלמן  ר'  הרב  שלים 
את חורבת רבי יהודה החסיד...". וחתימת המצולם "בעל 

הצורה, ]המנצ"ח?[".

גודל משתנה, מצב בינוני. 

פתיחה: $100

57. Photographs with 
Inscriptions 
1. Photograph of Rabbi Shlomo Moshe 
Madumim from Ankona, 1898 [?]. Glued upon 
cardboard, on the back an inscription “In 
memory of… from the Tzadik Shlomo Moshe 
Madumim from Ankona” and in different 
handwriting in pencil “From the Kaizer Raiza 
times when we returned together with Dr. 
Heinrich Loewe… 1898”. 
2. Photograph of a Jerusalemite Jew. Glued 
upon cardboard, on the back there is a long 
inscription: “In memory of Zion and Jerusalem 
I will give my photograph to the grandson of 
the man… the pioneer of the settlement of the 
Ashkenazim in Jerusalem Rabbi Zalman Zoref, 
who sacrificed himself to redeem the ruins of 
the synagogue of Rabbi Yehuda Ha’Chassid…”. 
A signature of the person photographed “Ba’al 
Ha’Tzura, [Hamnaze’ach]" appears as well. 
Various sizes, fair condition. 

Opening Price: $100

58. גלויות ותמונות
שש גלויות ותמונות:

תצלום האדמו"ר רבי אהרן מבעלז מלווה בעדת חסידים 
]שנות התר"ץ[; תמונת רבי יוסף ן' עטר; רמב"ם )גלויה(; 

יתמונת רבי אברהם בן סוסאן; גלויה עם תצלום התהלו
כה לקברו של רבי מאיר בעל הנס בשנת תרצ"א; תצלום 
)מאחורי  תר"ץ.  ורעייתו אסתר,  עקנין  יהודה  בכור  רבי 
פרחה  לגב'  הקדשה  מכתבי  האחרונות  התמונות  שתי 

ששון(. 
גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $150

58. Postcards and Photographs   
Six postcards and photographs:
Photograph of the Admor Rabbi Aharon from 
Belz escorted by a group of Hassidim [1920's]; 
photograph of Rabbi Yosef Atar; the Rambam 
(postcard); photograph of Rabbi Avraham Ben 
Susan; postcard with a photograph of the pro-
cession towards the grave of Rabbi Meir Ba’al 
Ha’Ness in the year 1921; photograph of Rabbi 
Bchor Yehuda Vaknin and his wife Esther, 
1920. (Behind the last two photographs letters 
of inscription to Mrs. Frecha Sasson appear). 
Various sizes and conditions, good condition. 

Opening Price: $150
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59. ציורי רבנים – ליטוגרפיות של פנחס 
ליטבינובסקי 

ואדמו"רים,  רבנים  של  והדפסי-משי  ליטוגרפיות   12
ליטוגרפיה  כל  ליטבינובסקי.  פנחס  האמן  מאת 
ממוספרת  37/150, חתומה בעפרון בידי האמן ושמורה 
חייו  וקורות  הרב  שם  של  הדפס  עם  פרגמנט  בנייר 

במסגרת מעוטרת.
בין הרבנים: רבי דוד מטולנא, רבי שניאור זלמן מלאדי, 
שמחה  רבי  גרודזינסקי,  עוזר  חיים  רבי  צבי",  ה"חכם 
בונם מפשיסחא, ה"צמח צדק" מליובאוויטש, רבי משה 

יצחק גוירצמאן מאנטוורפן ואחרים.
בעברית  ארדון  מרדכי  האמן  מאת  הקדמה  דפי  שני 

ובאנגלית.
שמורות  הליטוגרפיות  ס"מ.   75X53 ליטוגרפיה  כל  גודל 

במארז מפואר מעור ובד, עם בטנת קטיפה.
]2[, ]12[ דף, 78.5X55.5 ס"מ. מצב טוב מאד. כתמי חלודה 

על חלק מניירות הפרגמנט

פתיחה: $250

59. Illustrations of Rabbis 
– Lithographs by Pinchas 
Litvinovsky  
12 lithographs and silk prints of Rabbis and 
Rebbes, by the artist Pinchas Litvinovsky. 
Each lithograph is numbered 37/150, signed 
in pencil by the artist, preserved in pergament 
paper which has the name of the Rabbi and his 
life story printed on it and set in a decorated 
frame.
Among the Rabbis: Rabbi David of Tolna, Rabbi 
Shneur Zalman of Liadi, the “Chacham Tzvi,” 
Rabbi Chaim Ozer Grodzinsky, Rabbi Simcha 
Bunem of Peshischa, the “Zemach Zedek,” of 
Lubavitch, Rabbi Moshe Yitzhak Gvirtzman 
from Antwerp, and others. 
Two pages of introduction by the artist 
Mordechay Ardon, in Hebrew and English.
Size of all lithographs 53x75cm. The lithographs 
have been preserved in a fancy package of leather 
and material, with velvet lining. [2], [12] leaves, 
55.5x78.5cm. Very good condition. Foxing on 
several of the pergament papers.

Opening Price: $250
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60. חמשה חומשי תורה – סלאוויטא, תקפ"ו-תקצ"ו
או  ]תקפ"ו  "והגית". סלאוויטא,  אונקלוס, מהדורת  ותרגום  רש"י  פירוש  תורה עם  חמשה חומשי 

תקצ"ו 1826-1836[ בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא, בן הרב מסלאוויטא. 
רישומי  אדומה.  בדיו  מופיעים  הדפוס  ומקום  החומש  שם  בשערים  טוב,  במצב  כרכים  חמשה 
בעלים בכתב-יד ספרדי בשערי הכרכים ובחלקם חותמות מעוטרות. באחד הכרכים סימניה. חלקים 

מהחומש נדפסו על נייר תכלכל. 
דף;  קכד  ויקרא:  דף;  כד  קסט;  שמות:  הראשונים;  בדפים  משובשת  פגינציה  דף.  קפד  בראשית: 

במדבר: קן דף; דברים: קמח דף. 
מצב טוב-בינוני. כתמים בשולי הדפים וקרעים קלים )בכרך במדבר: קרעים משוקמים שיקום גס בדפים 
ראשונים(. כריכות עור עתיקות זהות. מקוריות עם תוספת שדרות עור )בסגנון עבודה מזרחי-בבלי(, 

פגמים בכריכות. 
פרט השנה אינו ברור, שכן בכל כרך מודגשות אותיות אחרות בפסוק "והגית", אולם מצורת ההדפסה 

ניכר בבירור, שכל הכרכים נדפסו יחד באותה הדפסה. 

פתיחה: $2800

60. Chamisha Chumshei Torah – Slavita, 1826-1836 
Five Chumashim of the Torah including the interpretation of Rashi and the transla-
tion of Onkelos, edition of “Ve’Hagitah”. Slavita, [1826 or 1836], printing press of 
Rabbi Shmuel Avraham Shapira, son of the Rabbi from Slavita. 
Five volumes in good condition. The title page includes the name of the Chumash 
and the place of publication in red ink. 
Sephardic handwritten ownership inscriptions upon the title pages of the volumes, 
some of which include ornamented stamps. One of the volumes includes a book-
mark. Sections of the Chumash were printed upon pale blue paper. 
Bereshit: 184 leaves. Faulty pagination of first pages; Shmot: 169; 24 leaves; Vayikra: 
124 leaves; Bamidbar: 150 leaves; Dvarim: 148 leaves. 
Good-fair condition. Stains on margins of the pages as well as minor tears (in the volume of 
Bamidbar: coarse restoration of tears on first pages). Identical original ancient leather bind-
ings with the addition of leather spines (in an Eastern-Babylonian style), damaged bindings. 
The detail of the year is unclear, since in each volume different letters of the verse 
“Ve’Hagitah” are emphasized, however it is apparent from the form of the print that 
all the volumes were printed together in the same publication. 

Opening Price: $2800

דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, דפוסי רוסיה ופולין
Books printed in Slavita and Zhitomir, 
books printed in Russia and Poland
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61. חסד לאברהם )אזולאי( – סלאוויטא, 
תקנ"ד 

אזולאי  עניני קבלה, מרבי אברהם  ספר חסד לאברהם, 
מחברון וממהרח"ו. סאלוויטא, תקנ"ד )1794(. מהספרים 

הראשונים שנדפסו ע"י האדמו"ר רבי משה שפירא. 
משפיטובקה,  שמשון  יעקב  רבי  האדמו"ר  הסכמת 
בק"ק  הוקם  אשר  "הדפוס  על  כותב  הוא  זו  בהסכמה 
הרבני המופלג החכם השלם  ה"ה  ע"י מחו'  סלאוויטא 

בנן של קדושים בוצינא קדישא מה' פנחס". 
בס הדפוס  הקמת  יזמת  את  ייחסו  זו  הסכמה  י]עפ"י 

 – שפירא  משה  רבי  אבי  מקוריץ  פנחס  לרבי  לאוויטא 
ראה בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0108497[.
הסכמה נוספת מהאדמו"ר רבי אריה ליב ב"ר שלום הלוי 
"להמדפיסים דק"ק  וואלטשיסק,  מזבארז, אב"ד דק"ק 
סג"ל  יוסקא  יוסף  רבי  בנו  כי  לציין  ]יש  סלאוויטא". 

61. Chessed Le-Avraham (Azulay) 
– Slavita, 1794
Sefer Chessed Le-Avraham, on Kabbalah issues, 
by Rabbi Avraham Azulay of Hebron. Slavita, 
1794. Of the first books that were printed by 
Rabbi Moshe Shapira.
Approbation by Rabbi Ya'akov Shimshon of 
Shpitovka.
[According to this approbation in The 
Bibliography Institute CD record 0108497 
printing is referred to Rabbi Pinchas of Koritz 
father of Rabbi Moshe Shapira, but this seems 
impossible since Rabbi Pinchas of Koritz died 
in 1790, while on the title page the date reads 
1784. This approbation might have been writ-
ten while Rabbi Pinchas of Koritz was still alive 
and the books were printed by his son Rabbi 
Moshe after his death].
An additional approbation by Rabbi Aryeh 
Leib Ben Shalom Ha-Levy of Zbaraz, Av-Beit-
Din of Voltchisak, "to the printers of Slavita". 
[It is worthwhile noting that Rabbi Yossef Segal 
Av-Beit-Din of Yassi, is mentioned on title of Or 
Hachaim printed in Slavita in those days].
Signatures and ownership handwritten in-
scriptions in ancient handwriting: "Nachum… 
Avraham Menachem Mendel".
[6] 87, 1-11,11-34,[1] leaf. 20cm. Greenish-grey 
paper, wide margins. Good-fair condition. Stains 
and slight damages. Old cardboard and leather 
binding, damaged.

Opening Price: $600

שנדפסו  החיים  אור  חומשי  בשער  מוזכר  יאסי,  אב"ד 
בסלאוויטא באותן השנים[.

בו  התאריך  את  יגלו  אולי  שלפנינו,  בספר  ]ההסכמות 
נתמנה רבי משה לרבה של סלאוויטא. עפ"י הידוע עד 
 ,)1792( כה, נתמנה רבי משה לרב בשנת תקנ"ב בערך 
משפיטובקה  שמשון  יעקב  רבי  הסכמת  בכותרת  ואלו 
ומצ"פ  סלאוויטא  דק"ק  "אב"ד  תקנ"ד  בשנת  נכתב 
בק"ק שופטיבקא ובק"ק באר ובק"ק אומן והגליל". לפי 
הנאמר באנצי' לחסידות )ב', עמ' שכח-שכט(, עלה רבי 
יעקב שמשון לטבריה בשנת תקנ"ג בערך, חזר לרוסיה 
רבי  עם  יחד  ישראל  לארץ  ועלה  חזר  תקנ"ה  ובשנת 
יששכר בער מזלוטשוב ורבי יששכר בער מזסלב. יתכן 
אולי, שרבי משה שפירא נתמנה בשנת תקנ"ב לממלא 
שעלה  שפירא,  שמשון  יעקב  רבי  קרובו,  של  מקומו 
לו  יעקב שמשון לרוסיה, החזיר  רבי  וכשחזר  לטבריה. 
רבי משה את עטרת הרבנות - כפי שהדפיס רבי משה 
של  השניה  עלייתו  עד   - שלפנינו  ההסכמה  בכותרת 
רבי יעקב שמשון בשנת תקנ"ה. הדברים עדיין צריכים 

מחקר ובירור[.
במהר"ר  "נחום  עתיק:  בכת"י  בעלים  ורישומי  חתימות 

אברהם מנחם מענדיל".
ניר אפור-ירקרק,  20 ס"מ.  ]1[ דף.  יא-לד,  ]6[, פז, א-יא, 
קלות.  ופגיעות  כתמים  טוב-בינוני.  מצב  רחבים.  שוליים 

כריכה ישנה קרטון ועור, פגועה.

פתיחה: $600
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62. שולחן ערוך, אורח חיים, אבן העזר – 
סלאוויטא - הגהות 

יוסף  לרבינו  החלקים.  ב'  חיים,  אורח  ערוך,  1. שלחן 
קארו. סלאוויטא, ]תק"ף 1820[. 

עשרות הגהות ארוכות בכתב-יד ספרדי )מובאים דברים 
ספרי  לאברהם,  זכור  ציבור,  שלמי  מהספרים:  מהאר"י, 
ועוד(.  פאלאג'י"  חיים  רבינו  הגדול  ו"הרב  אג"ן  הרב 

חותמות ורישומי בעלים מאוחרים. 
]4[, קצא, ]1[; קו דף, 25 ס"מ. שוליים רחבים במיוחד. נייר 
ונזקי עש. מרבית הדפים  תכלכל. מצב טוב-בינוני, בלאי 

במצב טוב. אינו כרוך.
2. שלחן ערוך, אבן העזר, לרבינו יוסף קארו. סלאוויטא, 
]תקפ"ב 1822[. בראש דף השער רישום בעלים "אברהם 
שזה  ]יתכן,  מיאנאווא"  הכהן  חיים  מו"ה  בהרב  מרדכי 
בנו של רבי חיים הכהן אב"ד פינסק - מרבני צפת בשנות 

התק"ף[. 
קפא דף, 22 ס"מ. נייר תכלכל. מצב טוב. נזקי-עש קלים, 

כתמים. אינו כרוך.

פתיחה: $600

63. משניות סלאוויטא – שלושה כרכים
הגאונים  פירוש  עם  סלאוויטא  משניות  כרכים,  שלשה 
רבינו עובדיה מברטנורה ותוספות יום טוב. סלאוויטא, 
]1815-1816[. נדפסו על-ידי הרב משה  תקע"ה-תקע"ו 

שפירא.
1. חלק שלישי: סדר נשים. קעד דף. 
2. חלק רביעי: סדר נזיקין. רטז דף. 

3. חלק שישי: סדר טהרות. רסב דף. כרך זה אינו מופיע 
בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

מצב בינוני-גרוע. כריכות מנותקות חלקית ודפים רופפים. 
חוסרים בשערים ובדפים האחרונים של כל הכרכים. בכרך 

השני דפים מנותקים. כריכות עור.

פתיחה: $500

62. Shulchan Aruch, Orach 
Chaim, Even Ha-Ezer – Slavita 
– Glosses
1. Shulchan Aruch, Orach Chaim, two parts. 
By Rabbi Yossef Karo. Slavita, [1820].
Tens of long glosses in Sephardi handwriting 
(with writing by Ha-Ari, of the books: Shalmei 
Tzibur, Zachor Le-Avraham, books by Rabbi 
AG"N and the "Great Rabbi Chaim Palagi" 
and more). Ink stamps and late ownership 
inscriptions.
[4], 191, [1]; 106 leaves, 25cm. Wide margins. 
Bluish paper. Good-fair condition, wear and 
moth damages. Most leaves in good condition. 
Unbound.
2. Shulchan Aruch, Even Ha-Ezer, by Rabbi 
Yossef karo. Slavita, [1822]. Ownership inscrip-
tion on title page "Avraham Mordechai Baharav 
Chaim Ha-Cohen of Yanova" [possibly this is 
the son of Chaim Ha-Cohen of Pinsk – of the 
Safed rabbis in 1820's].
181 leaves, 22cm. Bluish paper. Good condition. 
Slight moth damages, stains. Unbound.

Opening Price: $600

63. Slavita Mishnayot – Three 
Volumes
Three volumes of Slavita Mishnayot, with com-
mentary of the Ge'onim Rabbeinu Ovadia of 
Bartenura and Tosfot Yomtov. Slavita, 1815-
1816. Printed by Rabbi Moshe Shapira.
1. Third Part: Seder Nashim. 174 leaves.
2. Fourth Part: Seder Nezikin. 216 leaves.
3. Sixth Part: Seder Taharot. 262 leaves. This 
volume does not appear in the Bibliography 
Institute CD.
Fair-poor condition. Partially detached covers, 
loose pages. Ommissions on title pages and last 
pages of all volumes. In the second volume, some 
pages are detached. Leather binding.

Opening Price: $500
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65. המגיד – סלאוויטא – חמשה כרכים
בידי  בסלאוויטא  שנדפסו  כרכים  חמשה  המגיד, 
שפירא.  אברהם  שמואל  רבי  ובנו,  שפירא  משה  הרב 

סלאוויטא, תקע"ד עד תקצ"א )מהדורות שונות(.
חלק שני )ישעיה, ירמיה, יחזקאל(, קפד דף; חלק רביעי 

י)יחזקאל ותרי עשר(, רנ דף; חלק רביעי )נביאים אחרו
נים, דניאל, עזרא, נחמיה ודברי הימים(, פב, סח, עו דף; 
רכ  עשר(,  ותרי  יחזקאל  אחרונים,  )נביאים  רביעי  חלק 

65. Ha’Magid – Slavita – Five 
Volumes   
Ha’Magid, five volumes which were printed in 
Slavita by Rabbi Moshe Shapira and his son, 
Rabbi Avraham Shapira. Slavita, 1814-1931 
(various editions). 
Second section (Yishayahu, Yirmiyahu, 
Yechezkel), 184 leaves; fourth section (Yechezkel 
and Trei Asar), 250 leaves; fourth section 
(Nevi’im Achronim, Daniel, Ezra, Nechemia 
and Divrei Ha’Yamim), 82, 68, 76 leaves; fourth 
section (Nevi’im Achronim, Yechezkel and Trei 
Asar), 220 leaves; sixth section (Iov, Daniel, 
Ezra and Nechemia), 178 leaves. 
Ownership inscriptions in some of the 
volumes. 
5 volumes, fair-poor condition. Some of the volumes 
of the book were partially printed upon blue paper. 

64. משניות – סלאוויטא – ארבעה כרכים 
משניות, ארבעה כרכים שנדפסו בסלאוויטא בדפוס רבי 
)מהדורות  משה שפירא. סלאוויטא, תקע"ה עד תק"ץ 

שונות(. 
סדר קדשים קסג דף; סדר קדשים קצ דף; סדר טהרות 

רכד דף; סדר טהרות, רסב דף )אינו ידוע ביבליוגרפית(.
חתימות, חותמות ורישום בעלים בחלק מן הכרכים.

כחול.  נייר  על  נדפסו  מהכרכים  חלק  בינוני-טוב.  מצב 
בכריכת-עור  נתון  אחד  כרוכים,  אינם  שניים  נזקי-עש. 

עתיקה.

פתיחה: $600

64. Mishnayot – Slavita – Four 
Volumes 
Mishnayot, four volumes printed in Slavita in 
the printing press of Moshe Shapira. Slavita, 
between 1815 and 1830 (various editions). 
Seder Kodshim 163 leaves; Seder Kodshim 190 
leaves; Seder Taharot 224 leaves; Seder Taharot 
262 leaves (bibliographically unknown). 
Signatures, stamps and ownership inscriptions 
in some of the volumes. 
Fair-good condition. Some of the volumes were 
printed upon blue paper. Moth damage. Two vol-
umes are not bound, one is bound in an ancient 
leather binding. 

Opening Price: $600

דף; חלק שישי )איוב, דניאל, עזרא ונחמיה(, קעח דף.
חתימות בעלים בחלק מן הכרכים.

בינוני-גרוע. בחלק מהכרכים נדפס חלק  5 כרכים, מצב 
מהספר על נייר כחול. בשערים שם הספר ומקום הדפוס 
דפים  כריכה,  ללא  מהספרים  חלק  אדומה.  בדיו  נדפסו 

מנותקים ונזקי-עש. שרידי כריכות-עור מקוריות. 

פתיחה: $600

On the title pages the name of the book and place of 
print were printed in red ink. Some of the volumes 
are without binding, detached pages and moth 
damage. Remnants of original leather bindings.

Opening Price: $600
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66. מחזורים )סלאוויטא( – יוזעפאף, 1844
סט מחזורים, עם פירושים ופירוש עברי-דייטש. כמנהג 

ירייסין וליטא, פולין, פיהם ומעהרין )נוסח אשכנז(. יוז
עפאף, ]תר"ד[ 1844.

בסלאוויטא,  מלפנים  שהיה  בדפוס  ביוזעפאף  "נדפס 
נ"י  ליפא שפירא  חנינא  בהשגחת הרבני המופלג מה"ו 
מודגי "בסלאוויטא"  האותיות   . מסלאוויטא הרב  "נכד 

שות בגדול ובדיו אדומה. 
הדפסה זו בעיר יוזעפף, היא ראשיתו של הקמת הדפוס 
מחדש ע"י בני משפחת הרב מסלאוויטא, במקומו של 
הדפוס בסלאוויטא, שנסגר בפקודת השלטון אחרי שנת 
נדפסו  )תר"ב-תר"ד(  זו  )1836(. בתקופה קצרה  תקצ"ו 

יביוזעפף מספר ספרים בודדים, לאחר מכן עברו המדפי
סים לעיר ז'יטומיר, בה הקימו את בית-דפוסם, שהתנהל 

בשנים תר"ז-תרכ"ז.
חלק א: לראש השנה ויום כיפור: ]2[ קסד דף )332 עמ'(, 

25 ס"מ. מצב בינוני, נקבי ופגעי עש. כריכה חדשה.
ס"מ.   27 עמ'(.   304( דף  קנב  רגלים:  לשלש  ב:  חלק 
עש.  פגעי  מעט  הדפים,  בפינות  בלאי  טוב-בינוני,  מצב 
כריכת עור מקורית, בלויה, הדבקות דבק בד. פרט השנה 
בעברית הוא: "הדר"ת לפ"ק" ]תר"ט, לפרט קטן[. אולם 
זו טעות, שכן בלועזית כתוב 1844, וצ"ל "הדר"ת לפ"ג".

נדיר.

פתיחה: $750

66.  Machzorim (Slavita) 
– Yozefov, 1844
Set of Machzorim, with commentaries and 
Hebrew-Deitsch commentary. Yozefov, 1844.
"Printed in Yozefov in a print that was originally 
in Slavita, supervised by Hanina Lipa Shapira 
grandson of the Rabbi of Slavita". "Slavita" is 
printed in red bold letters.
This printing in Yozefov, is the start of rees-
tablishing the printing press by the Rabbi of 
Slavita's family, instead of the Slavita printing 
press closed by a government order in 1836. 
During the short period (1842-1844) only a few 
books were printed in Yozefov, afterwards the 
printers moved to Zhitomir, where they opened 
their printing house that existed during the 
years 1847-1867.
Part I, for Rosh Ha-Shanah and Yom Kippur : 
[2] 164 leaves (332 pages), 25cm. Fair condition, 

moth-holes. New binding.
Part II: for Shalosh Regalim: 152 leaves (304 
pages). 27cm. Good-fair condition, wear to cor-
ners, few moth damages. Original leather bind-
ing, worn, pasted.
The year in Hebrew letters is "1848" but this is a 
mistake since in digits appears the year 1844.
Rare.

Opening Price: $750

67. ערבי נחל – זיטומיר, תרי"ח 
מאת  הפרשיות,  על  ופשטים  חידושים  נחל,  ערבי 
תרי"ח  זיטומיר,  אייבשיץ.  דוד  שלמה  רבי  האדמו"ר 
ליפא  חנינא  רבי  מסלאוויטא,  הרב  נכדי  בדפוס   ,1858

ורבי יהושע העשיל שפירא.
רב  בורג,  דר.  המכונה  "יוסף  רבי  של  בעלים  חותמות 
ובאנגלית. בשולי השער  דקהל מרכז היהודי" בעברית 
הערה  ס"ט".  "הב"ח  ספרדי  בכתב-יד  חתימות  מס' 
ארוכה ]קצוצה[ בכתב-יד ספרדי בתחלת פרשת מסעי. 

מספירת   153-208 ]דפים  עמ'   214  ;150  ;112  ;86  ;199
דף   86 של  הספירה  באמצע  כרוכים  האחרונה  הדפים 
כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   20 השנייה[,  הדפים  ספירת   –

נקבי-עש. נייר לחיזוק מודבק בשולי מספר דפים.

פתיחה: $750
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68. שערי ציון – זיטומיר, תרכ"ה
שערי ציון, תפילות ותיקונים, עם תוספות תקון סעודה 
תרכ"ה  זיטאמיר,  האנובר.  נטע  נתן  מרבי  יצירה,  וספר 
העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  בדפוס   ,1865

שפירא, נכדי הרב הקדוש מסלאוויטא. 
תקון  תפלות,  תקוני  הנפש,  תקון  חצות,  תקון  כולל 
המלקות, תקון התרת נדרים, תקון סעודה, תקון שלשה 
גשמים  לעצירת  מודעא, תפלה  משמרות, סדר מסירת 

וסדר פדיון נפש.
228 עמ', 16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נזקים )פגעי-עש 
קלים וקרעים( שוקמו שיקום מקצועי. כריכת עור חדשה, 

מפוארת.

פתיחה: $900

69. תקון ליל שבועות – זיטומיר, תר"ך 
סדר תיקון ליל שבועות והושענא רבא, זיטאמיר, תר"ך 
העשיל  יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  בדפוס   ]1860[

שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא.
הדפסה זהה למהדורת זיטאמיר תרי"ז. 

טוב.  מצב  ס"מ.   21.5 ראשון[,  שער  ]חסר  עמ'   3-336
מקצועי.  שיקום  משוקמים  קלים  קרעים  רבים.  כתמים 

מעט פגעי-עש.

פתיחה: $200

68. Sha’arei Tzion – Zhitomir, 1865  
Sha’arei Tzion, Prayers and Tikunim, with the 
“Tikun Se’udah” and the “Sefer Yetzirah”, by 
Rabbi Nathan Neta Hannover. Zhitomir, 1865, 
printed by Rabbi Chanina Lipa and Rabbi 
Yehoshua Heshil Shapira, grandsons of the 
holy rabbi from Slavita.
Includes the Tikun Chatzot, Tikun Hanefesh, 
Tikunei Tefilot, Tikun Hamalkot, Tikun 
Hatarat Nedarim, Tikun Se’udah, Tikun 
Shelosha Mishmarot, Seder Mesirat Moda’a, 
Tefila Le-Atzirat Geshamim and the Seder 
Pidyon Nefesh.
228 pages, 16.5cm. Good condition. Stains. 
Professionally restored damages (light moth 
damage and tears). New luxurious leather 
binding.

Opening Price: $900

69. Tikun Leil Shavu’ot 
– Zhitomir, 1860
Seder Tikun Leil Shavu’ot and Hosha’ana 
Rabba. Zhitomir, [1860], printed by Rabbi 
Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshil 
Shapira, grandsons of the Rabbi of Slavita.
Identical to the 1857 Zhitomir edition. This 
present copy opens with a detailed title page 
and is missing the first abbreviated title page.
3-336 pages [first page missing], 21.5cm. Good 
condition. Numerous stains. Light, professionally 
restored tears. A little moth damage.

Opening Price: $200

67. Arvei Nachal – Zhitomir, 1858
Arvei Nachal, Novellae and Peshat on Torah 
sections, by Rebbe Shlomo David Eybeschutz. 
Zhitomir, 1858 printed by grandsons of Rabbi 
of Slavita, Rabbi Chanina Lippa and Rabbi 
Yehoshua Heschil Shapira. Ownership ink 
stamps "Yossef named Dr. Burg, Rabbi of Jewish 
Center" in Hebrew and English. On title page a 
few signatures in Sephradi handwriting. Long 
comment [chopped] in Sephradi handwriting 
in the beginning of Parashat Masa'ei.
199; 86; 112; 150; 214 pages [leaves 153-208 of last 
numbering are bound in the middle of 86 leaves 
– second numbering], 20cm. Good condition. 
Stains. Moth holes. Paper pasted to edges of a few 
leaves for strengthening.

Opening Price: $750
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70. ספר חסידים – האדמו"ר מסדיגורא
החיד"א  פירוש  עם  החסיד.  יהודה  לרבי  חסידים  ספר 
ועוד. זיטאמיר, תרט"ז 1856 בדפוס השותפים רבי חנינא 
ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. 
פרידמן  יוסף  שלום  "מרדכי  רבי  האדמו"ר  חותמות 
מסדגורה - )פשמישל(" ו"חותם הקלויז מאדמו"ר ה"ק 

מבאהש שליט"א בעה"ק צפת"ו".
קלים.  פגעי-עש  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   22 עמ',   288
נזקים שוקמו שיקום מקצועי. נייר לחיזוק מודבק בשולי 

דף השער. 

פתיחה: $200

70. Sefer Chasidim – The Admor of 
Sadigora
Sefer Chasidim by Rabbi Yehuda Ha-Chasid. 
With the Chida commentary and more. 
Zhitomir, 1856. Printed by the Partners Rabbi 
Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshil 
Shapira, grandsons of the Rabbi from Slavita.
With the stamps of “Rabbi Mordechai Shalom 
Yosef Friedman from Sadigora – (Peshmishel)” 
and “the stamp of the Kloyz from the Admor of 
Bohosh in Tzfat”.
288 pages, 22cm. Good condition. Stains. Light 
moth damage. Professional restoration. Support 
paper glued to the title page’s borders. Simple new 
binding.

Opening Price: $200

71. מגן דוד – זיטומיר, תרי"ב
ומועדים,  דרשות  הפרשיות,  כסדר  ביאורים  דוד,  מגן 
 1852 תרי"ב  זיטאמיר,  מטולנא.  טברסקי  דוד  לרבי 
בדפוס האחים שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. מהדורה 

ראשונה.
שני שערים. הראשון קצר, השני מפורט, ובו שם הספר 

ומקום הדפוס מופיעים בדיו אדומה. 
האדמו"ר הראשון מטולנא - רבי דוד טברסקי ]תקס"ח-
תרמ"ג[, בנו של רבי מרדכי מטשרנוביל. נישא לנכדתו 
של רבי זושא מאניפולי. שימש כמ"מ בוואסילקוב, שם 
נדפס(  אשר  ספריו  מבין  )הראשון  זה  ספרו  את  חיבר 

ומשם עבר לטולנא, בה נפטר.
חלקם  פגעי-עש,  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   20 דף,  קכ 
משוקמים שיקום לא מקצועי. נייר לחיזוק מודבק בשולי 

דפים רבים. 

פתיחה: $500

71. Magen David – Zhitomir, 1852 
Magen David, interpretations following the 
orders of the Parashot, sermons and festivals, by 
Rabbi David Twersky of Tulna. Zhitomir, 1852 
printed by the Shapira Brothers, grandsons of 
the Rabbi from Slavita. First edition.
Two title pages: one is short and the other is 
detailed, it has the name of the book and print 
location printed in red ink.
The first Admor from Tulna – Rabbi David 
Twersky [1808-1883], was the son of Rabbi 
Mordechai from Chernobyl. Married the grand 
daughter of Rabbi Zusya from Annapolis. 
Served as Rabbi in Wasilkow, where he authored 
this present book (the first one that was printed), 
then moved to Tulna where he passed away.
120 leaves, 20cm. Good condition. Stains. Moth 
damage, partially restored (non professional). 
Support paper glued to many leaves’ borders.

Opening Price: $500 71
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72. שו"ת מים חיים )עם מכתב הבעש"ט( - 
הגהות כת"י

מרבי  ותשובות  שאלות  א-ב,  חלקים  חיים,  מים  ספר 
תרי"ז  זיטאמיר,  אוסטרהא.  אב"ד  רפאפורט  כהן  חיים 

1857. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא. מהדורה יחידה.
"ישראל  רבי  של  מכתבו  מובא   )50-52 )עמ'  כז  בסימן 
אב"ד  מאיר  לרבי  טוב[  שם  ]הבעל  מטלוסט"  בע"ש 
קאסטאנטין ]בן היעב"ץ[, ותשובתו של רבי מאיר לבעל 

שם טוב.
בגליונות הספר ובדפי הכריכה, הגהות בכת"י של חידושי 
"יוסף  תורה בהלכה ובאגדה. בדף האחרון חותמת רבי 

יצחק ב"ר שניאור זלמן צירעלסהאן מו"צ בלאדמיר".
84 עמ'; 151 עמ'. 30.5 ס"מ. מצב טוב. כריכה מנותקת 

ובלויה.

פתיחה: $300

72. Mayim Chaim Book of 
Responsum (with Letter by Besht) 
– Handwritten Glosses  
Sefer Mayim Chaim, Parts I–II, Responsum 
by Rabbi Chaim Cohen Rapaport of Ostroh. 
Zhitomir, 1857. Printed by Rabbi of Slavita's 
grandchildren. Only edition.
In chapter 27 (pp.50-52) appears a letter by 
Rabbi "Yisrael Ba'al Shem of Tluste [Ba'al Shem 
Tov] to Rabbi Meir Av-Beit-Din of Constantinov 
[son of Ya'abetz], and Rabbi Meir's reply to Ba'al 
Shem Tov.
Within the book and on the binding there are 
handwritten glosses of Halachic and Aggadic 
Torah novellae. On last leaf appears an ink-
stamp of Rabbi "Yossef Yitzchak Ben Shneur 
Zalman Tzirelsohn…".
84 pages; 151 pages. 30.5cm. Good condition. 
Binding worn and detached. 

Opening Price: $300

73. תלמוד ירושלמי – זיטאמיר
זיטאמיר,  כרכים.  בחמשה  שלם  סט  ירושלמי,  תלמוד 
בדפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי 

הרב מסלאוויטא, תר"ך-תרכ"ז. 
בדיו  נדפסו  השערים  חמשת 
בגוף  וקישוטים  ציורים  אדומה, 
במסכת   65 בעמ'  הכרכים. 
אליהו  מזבח  תמונת  שביעית, 
תמונת   66 ובעמ'  הכרמל,  בהר 
בראשו,  הלוחות  עם  סיני  הר 

נדפסו הפוך.
בעיקר  הגליונות,  בשולי  הגהות 

בכרך הראשון. 
כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   38
הכרך  בסוף  קלים  וקרעים  כהים 
הראשון. שאר הכרכים במצב טוב 

ושמור, כריכות בלויות. 

פתיחה: $300

73. Jerusalem Talmud – Zhitomir 
Complete set of Jerusalem Talmud. Zhitomir, 
1860-1867. Five volumes published by Brothers 
Rabbi Hanina Lipa and Rabbi Yehoshua Heshil 
Shapira, grandchildren of the Slavita Rabbi.
Five title-pages in red ink. Illustrations and 
decorations. On page 65 of Masekhet Shvi'it, 
there is a picture of Eliyahu’s Altar on Mt. 
Carmel, and on page 66 – a picture of Mt. Sinai 
with Tablets on top, printed upside-down.
Glosses upon margins of the sheets, mainly in 
the first volume. 
38cm. Good condition. Dark stains and slight 
tears at the end of the first volume. The remain-
der of the volumes are in good and well preserved 
condition, worn bindings. 

Opening Price: $300
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74. אור זרוע - זיטומיר - חתימות והגהות
זיטומיר,  מוינה.  משה  בן  יצחק  רבי  זרוע,  אור  ספר 
יהושע  ורבי  ליפא  חנינא  רבי  בדפוס   ,1862 תרכ"ב 
ראשון  חלקים  מסלאוויטא.  הרב  נכדי  שפירא,  העשיל 

ושני כרוכים יחד.
רבים  רישומים  הספר  ובסוף  בתחילת  הכריכה  בדפי 
אב"ד  תוספאה  ליב  אריה  יהושע  לרבי  שייך  שהספר 
אב"ד  תוספאה  אביגדור  שמואל  רבי  של  בנו  יאנאווע 

קארלין. 
הגהות קצרות בכת"י בגליונות הספר.

רבי יהושע אריה ליב רבינוביץ )תוספאה(, בעל "תוספות 
למסכת  תוספתא  על  אריה"  ו"מצפה  ביכורים"  ומנחת 

זבחים.
]2[, 232; 4, 184 עמ', 37.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $160

74. Or Zaru'a - Zhitomir- 
Signatures and Glosses  
Sefer Or Zaru'a, by Rabbi Yitzchak ben 
Moshe from Vienna. Zhitomir, 1862. printed 
by Rabbi Hanina Lipa and Rabbi Yehoshua 
Heshil Shapira, grandsons of the Slavita Rebbe. 
Volumes 1 and 2 bound together. 
At the beginning and the end of the book on 
the binding pages, there are many inscriptions 
indicating that the book belonged to Rabbi 
Yehoshua Aryeh Leib Tosfaah, Av Beit Din of 
Yanova, son of Rabbi Shmuel Avigdor Tosfaah 
Av Beit Din of Karlin.
Brief handwritten glosses in the book’s sheets.
Rabbi Yehoshua Aryeh Leib Rabinowitz 
(Tosfaah), author of the “Tosfot Uminchat 
Bikurim” and the “Mitzpeh Aryeh” on the 
Tosefta of the Zevachim tractate. 
[2], 232; 4, 184 pages, 37.5cm. Good condition. 
Stains.

Opening Price: $160

75. אוסף מדפוסי סלאוויטא וזיטומיר 
אוסף ספרים וחלקי ספרים מבתי הדפוס של משפחת 

שפירא, בסלאוויטא וזיטומיר.
סלאוויטא,  רבי משה שפירא.  דפוס  מנחות,  1. מסכת 

תקפ"א 1821. 
2. שער ודף ראשון של ספר הזהר, בראשית, דפוס רבי 
משה שפירא, )עם הסכמת הרב מאפטא(, תקע"ה 1815. 
 .]1820 3. שולחן ערוך, אורח חיים, סלאוויטא, ]תק"ף 

מסימן ד' עד סימן תרצ"ד )חסר תחילה וסוף(.
או  ]תקפ"ה  ויקרא, סלאוויטא,  חומש  לישראל,  4. חק 
תקצ"ב? 1825 או 1832?[. )חסרים שער ו-5 דפים בסוף(. 

חתימת בעלים.
רכא  )מדף  שמות  חומש  לישראל,  חק  מספר  5. קטע 
1825 או  עד דף רנב(. סלאוויטא, ]תקפ"ה או תקצ"ב? 

.]?1832
6. חומש בראשית, עם רש"י ושפתי חכמים. סלאוויטא, 

או   1817 תקע"ח?  או  תקע"ז  משנת  "והגית"  ]מהדורת 
1818?[. מדף ה עד דף ריב )חסרים תחילה וסוף(. 

7. חומש בראשית, עם רש"י ושפתי חכמים. סלאוויטא, 
או   1817 תקע"ח?  או  תקע"ז  משנת  "והגית"  ]מהדורת 

1818?[. מדף ז עד דף רטז )חסרים תחילה וסוף(.
זיטאמיר,  טייטש.  ועברי  רש"י  עם  דברים,  8. חומש 

תר"כ )1860(. 
9. משניות סדר זרעים, עם המפרשים. זיטאמיר, תרי"ז 

.)1857(

גודל ומצב משתנים. בדרך כלל מצב גרוע, חסרון דפים, 
בלאי ופגעי עש, ללא כריכות.

פתיחה: $300
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75. Collection of Books Printed 
in Slavita and Zhitomir
Collection of books and sections of books 
printed in Slavita and Zhitomir
1. Tractate Minchot, Rabbi Moshe Shapira 
Printing Press, Slavita, 1821.
2. Title page and first leaf of Sefer Ha-Zohar, 
Bereshit, Rabbi Moshe Shapira Printing Press 
(with Rabbi of Opatow's approbation), 1815.
3. Shulchan Aruch Orach Chaim, Slavita, 1820. 
Chapters 4–1934 (beginning and end missing).
4. Chok Le-Yisrael, Chumash Vayikra, Slavita, 
1825 or 1832?. (title page and 5 last leaves miss-
ing). Ownership signature.
5. Section of Chok Le-Yisrael, Chumash Shmot 
(leaf 131 to 162). Slavita, 1825 or 1832?.
6. Chumash Bereshit, with Rashi and Siftey 
Chachamim. Slavita, [edition "Vehagita" of 
1817 or 1818?]. Leaf 5 to 122 (beginning and 
end missing).
7. Chumash Bereshit, with Rashi and Siftey 
Chachamim. Slavita, ["Vehagita" edition of 
1817 or 1818?]. Leaf 7 to 127 (beginning and 
end missing).
8. Chumash Devarim, with Rashi and Ivri 
Deitch. Zhitomir, 1860.
9. Mishnayot Seder Zera'im, with commentar-
ies. Zhitomir, 1857.
Condition and size vary. Generally poor condi-
tion, missing leaves, wear and moth damages, no 
bindings.

Opening Price: $300

76. סלאוויטא-זיטומיר, שלשה ספרים 
רבינו  הגאונים  פירוש  עם  טהרות,  סדר  1. משניות 
סלאוויטא,  טוב.  יום  ותוספות  מברטנורה  עובדיה 
הספר  שם  שפירא.  משה  רבי  דפוס   .]1822 ]תקפ"ב 

ומקום הדפוס נדפסו בדיו אדומה.
 .1850 תר"י  זיטאמיר,  שני.  חלק  יעקב,  עין  2. ספר 
בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא. שם הספר ומקום הדפוס 

נדפסו בדיו אדומה.
ואסיפת  כהונה  מתנות  פירוש  עם  רבה,  3. מדרש 

אמרים. זיטאמיר, תרי"א 1851. 

גודל משתנה. מצב בינוני וגרוע. נזקי עש. ללא כריכות. 
חותמות ורישומי בעלות.

פתיחה: $200

76. Slavita-Zhitomir, Three Books
1. Mishnayot Seder Taharot, with commen-
tary by Rabbi Ovadiah of Bartenura and Tosfot 
YomTov. Slavita, [1822]. Rabbi Moshe Shapira 
Printing Press. Title and printing place were 
printed with red ink.
2. Sefer Ein Ya'akov, part two. Zhitomir, 1850. 
Printed by Rabbi of Slavita's grandchildren. 
Title and printing place were printed with red 
ink.
3. Midrash Rabah, with Matnot Kehunah com-
mentary and Aseifat Amarim. Zhitomir, 1851.
Various sizes. Fair-poor condition. Moth dam-
ages. No bindings. Ink stamps and ownership 
inscriptions.

Opening Price: $200
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77. מהרי"ל – שלשה ספרים, מדפוסי 
רוסיה-פולין

1. ספר מהרי"ל, מאת רבי אלעזר זלמן בן יעקב מסאנט 
הענך  חנוך  רבי  הסכמות   .]1796 ]תקנ"ו  שקלוב,  גואר. 

ב"ר שמואל שי"ק ורבי צבי הירש במהר"מ ]מאיר[. 
2. ספר מהרי"ל, מאת רבי אלעזר זלמן בן יעקב מסאנט 
גואר. פולנאה, תקס"ב ]1802[. הסכמת רבי אברהם דוב 

אויערבך מפולנאה. 
הלוי  בן משה  יעקב  רבי  ותשובות מהרי"ל,  3. שאלות 

)מהרי"ל(. סלאפקוויץ, תקס"ז ]1807[. 

ומצב  גודל  עתיק.  בכת"י  בעלים  וחותמות  חתימות 
משתנים. שניים מהם אינם כרוכים.

פתיחה: $200

77. Maharil – Three Books of the 
Russia-Poland Printings
1. Sefer Maharil, by Rabbi Eliezer Zalman 
son of Ya'akov from Saint Guar. Shklov, [1796]. 
Approbations from Rabbi Chanoch Henich son 
of Rabbi Shmuel Schick and Rabbi Zvi Hirsch 
son of Rabbi Meir.
2. Sefer Maharil, by Rabbi Eliezer Zalman son 
of Ya'akov from Saint Guar. Polana, [1802]. 
Approbation by Rabbi Avraham Dov Auerbach 
from Polana. 
3. Maharil Responsum, Rabbi Yaakov Ben 
Moshe Ha’Levi (Maharil). Slapkowitz, [1807]. 
Signatures and ownership inscriptions in an-
cient handwriting. 
Various sizes and conditions. Two of the books 
are not bound. 

Opening Price: $200
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78. פרי הארץ לרבי מנחם מנדל מוויטבסק – מהדורה ראשונה, 
תקע"ד 

פרי הארץ, על פרשיות התורה, מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל מוויטבסק. קאפוסט, 
]תקע"ד 1814[. מהדורה ראשונה.

]ספרא  סו"ד  זלה"ה  זוסמן  אלעזר  הרב...  וקבצן  ושבת...  שבת  בכל  קדשו  "דברי 
ודיינא[ דארעא קדישא... וממנו הגיע לידינו... וצירפנו לזה מה שמצאנו ד"ק ]דברי 
קדשו[ של הרב... אברהם בהרב... מ' דוב בער ממעזריטש והוא מפ' בראשית על 

כוונת המקוה...". 
מטבריה  המחבר  ששלח  מכתבים  בהם  בסוף,  נוספים  דף   ]9[ חסרים  זה  בעותק 

לרוסיה והסכמת רבי משה ב"ר ישראל מקאפוסט.
]2[, כז דף, 19.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמי-רטיבות וכתמי-חלודה. כריכה חדשה.

פתיחה: $2400

78. Pri Ha-Aretz by Rabbi Menachem Mendel from 
Vitebsk – First Edition, 1814
Pri Ha-Aretz Al Parashiyot Ha-Torah by Rabbi Menachem Mendel 
from Vitebsk. Kapust, [1814]. First edition.
“His holy words from every Shabbat… compiled by Rabbi Elazar 
Zussman… this came to us from him and we added what we found, the 
holy words of… Rabbi Dov Ber Of Mezritch from Parashat Bereshit…”
[9] additional leaves missing from the end of this copy, among which 
were letters sent by the author from Tiberius to Russia and the appro-
bation from Rabbi Moshe son of Rabbi Israel from Kapust.
[2], 27 leaves, 19.5cm. Fair condition. Stains of dampness and foxing. 
Rebound.

Opening Price: $2400

Hassidism and Kabbalah
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79. נועם אלימלך - פולנאה, תקע"ד 
ספר נועם אלימלך, על התורה, מהאדמו"ר רבי אלימלך מליזנסק, עם צוואות 
מהרב החסיד המחבר )הנהגות האדם( וטעמי מצות וסודות להחכם המקובל 
ומינקוביץ  פולנאה  רבני  הסכמות  פולנאה,  זלה"ה.  גקטיליא  יוסף  כמהור"ר 

משנת ]תקע"ד 1814[. 
חתימה עתיקה דהויה "פנחס ---- ---- ---". רישום בעלות בכתב רש"י "קניתי 
מהוני לכבוד צורי וקוני, מהספרדי מוהר"ר משה אהרן, בכסף מלא 71 גראש. 
מישך שייך להאברך מרדכי מייזילש הי"ו". חותמות של הרב החסיד "יחיאל 
"צבי מרגליות בירושלם ]רבי הירש קריניקער, מזקני חסידי קארלין בירושי

לים באמצע שנות הת"ר[.
]105[ דף, 20.5 ס"מ. נייר כחלחל-ירקרק, מצב טוב-בינוני, פגיעות )משוקמות( 

בשער ובדפים נוספים. נקבי עש קלים. כריכה חדשה מפוארת.

פתיחה: $1500

79. Noam Elimelech – Polnea, 1814 
Sefer Noam Elimelech, on the Torah, by Rabbi Elimelech of 
Lizhensk, with wills by the author (Hanhagot Ha-Adam). Polnea, 
approbations by rabbis of Polnea and Minkovitch, [1814].
An ancient faded signature "Pinchas --- --- ---". Ownership inscrip-
tion in Rashi script. Ink-stamps of Rabbi "Yechiel Zvi Margaliot, 
Jerusalem" [Rabbi Hirsch Krainiker, of Karlin Chassidim in 
Jerusalem in the mid 1840's].
[105] leaves, 20.5cm. Bluish-greenish paper, good-fair condition, re-
stored damages to title page and other leaves. Slight moth damages. 
Elaborate new binding.

Opening Price: $1500 79
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80. סידור תקוני שבת - מרבי משה מזאלוג
שין - מהדורה ראשונה

נוראים,  וימים  השנה  כל  תפילות  שבת,  תיקון  סידור 
שבת  משניות  ויראה,  תשובה  בענייני  לקוטים  וידויים, 
עם פירוש הרב ברטנורא, שיר השירים עם מצודות דוד, 
לקוטים  בקצרה,  ואחרונים  משו"ע  שבת  הלכות  דיני 
יקרים מענייני שבת. אספם הרב מו"ה משה מזאלשין. 

ווארשא, ]תקפ"ז[, 1827. מהדורה ראשונה.
כסדרם[  שלא  ]הכרוכים  ההקדמה  עמודי  באמצע 
ה'  ידיד  "ידידי,  עליו  הכותב  איגר  עקיבא  רבי  הסכמת 
הוא  זה  חיבורו  ועל  ובחסידות"  בתורה  המופלג  הרב 

כותב "היוצאים מלב צדיק צדקות אהב". 
הרב הקדוש רבי משה מזאלשין )תקמ"ט-תקצ"א, אנצי' 
לחסידות, ג', עמ' רעג-רעו(, "החוזה מלובלין" העיד עליו 
כי מגיל עשר קידש את עצמו לה', המסכימים לסידורו 
מפורסמת  שהיתה  וצדקותו  חסידותו  על  מספרים  זה 
אחרים,  בספרים  נדפסו  אלה  מהסכמות  )חלק  בדורו 
מאחר ובהוצאה זו "מפני הה"נ" = מפני הוצאות הדפוס 

נשמטו(.
ישראל"  "גאולת  וספר  תהלים  על  צדק"  "משפט  בעל 
על הגדה של פסח, ספרו זה וכן ספריו האחרים נדפסו 

בעשרות מהדורות.
אודות הרב הקדוש רבי משה מזאלשין, חלוקות הדעות 
אם אכן היה חסיד מתלמידי החוזה מלובלין, )ראה חומר 
מצורף(. בנו רבי יעקב אהרן מזאלושין אב"ד אלכסנדר, 
בונים  רבי  ומתלמידי  מלובלין"  "החוזה  מתלמידי  היה 
מפשיסחא וכיהן באדמו"רות, )ראה אנצי' לחסידות, ב', 
עמ' רנב(. גם בנו השני רבי יוסף גרשון אב"ד דווהארט 

כיהן באדמו"רות )אנצי' לחסידות, ב', עמ' קמ(. 
ובה החסידות  מגדולי  רבים  דברים  מובאים  זה  יבספר 

קדמתו הוא כותב אזהרה על כך שלא להשמיט דברים 
מספרו: "שיש כאן בהחיבור הזה איזהו ענינים ממחברים 

מתנג מכת  ממחברים  ענינים  וכן  חסידים  מכת  גשהיו 
דים. אמנם הס מלהזכיר כסילות ושטות כזה ולעשות 
. הוא כותב כי המי "לישראל עם קדוש י"ץ שתי אגודות
חלוקת בין חסידים למתנגדים, שעושה פירוד למטה בין 
אחדות ישראל, עושה ח"ו פירוד למעלה כמובא בספרי 
המקובלים,ולכן קורא לעשות אגודה אחת לעשות רצון 

Yoseph Gershon Av Beit Din of Duhart served 
as Admor (Encyclopedia of Chassidut, Part 2, 
page 252).
Included in this book are many words of great 
Chassidim and in his introduction he warns 
not to omit words from his book: "In this book 
there are some matters written by Chassidim 
and also matters written by Mitnagdim. But 
it is stupid and nonsense to mention this and 
make the holy nation of Yisrael, G-d forbid, 
into two separate societies." He writes that the 
dispute between Chassidim and Mitnagdim 
which brings separation in this world in 
Yisrael's unity, causes separation in the upper 
world as brought in the books of Kabbalah 
and therefore he calls to form one society to 
wholeheartedly do the will of Hashem, "Until 
when shall we be as two sects, two societies, one 
straightens and one bends, one permits and one 
forbids… the Chassid mocks the Mitnaged and 
the Mitnaged mocks the Chassid. Sometimes, 
the lowest of the low of the Mitnagdim has the 
audacity to speak derogatorily of the greatest 
of the Chassidim and likewise the lowest of the 
low of the Chassidim has the audacity to speak 
against the greatest of the generation of the 
Mitnagdim."
[12], 21-48, [36] 49-152m [196] leaves, 18.5cm. 
Thick paper, good condition, foxing. Old binding, 
worn, missing spine.
Rare.

Opening Price: $1800

ה' בלבב שלם, "עד מתי נהיה שתי כיתות שתי אגודות, 
זה יישר וזה יעקם, זה יכשיר וזה יאסור... החסיד ילעוג 
על המתנגד ומתנגד על החסיד. ולפעמים ירום לבב של 
גדול  על  ערך  לדבר  מן המתנגדים  הפחות שבפחותים 
תפארת ישראל מן החסידים, וכן פחות שבפחותים מן 

החסידים לדבר על גדול הדור שבמתנגדים". 
נייר  ס"מ.   18.5 דף,   ]196[ מט-קנב,   ,]36[ כא-מח,   ,]12[
עבה. מצב טוב, כתמי חלודה. כריכה ישנה, בלויה, ללא 

שדרה.
נדיר.

פתיחה: $1800
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81. סידור בעל התניא – ברדיטשוב, תקע"ח
חלק  ז"ל,  האר"י  נוסח  עפ"י  השנה  מכל  תפלות  סדר 
מהאדמו"ר  שונות,  והוספות  פירושים  עם  ראשון, 
 ]1818 ]תקע"ח  ברדיטשוב,  מלאדי.  זלמן  שניאור  רבי 

בהוצאת בנו וחתנו של האדמו"ר רבי דוב בער.
מבעל  חסידות  ומאמרי  הלכות  עם  חב"ד,  נוסח  סידור 
התניא, נערך בידי בנו, האדמו"ר רבי דוב בר. כולל תפלת 
שחרית לחול, סדר סעודה וברכות, סדר המילה, קריאת 

ישמע על המטה ותיקון חצות. במהדורה זו נדפס לרא
שונה פירוש המלות לפסוקי דזמרה. 

"אברהם שלמה  רבי  ישנה של  בעמוד האחרון חותמת 
בהרה"ג ר' מנחם אהרן ז"ל אדלער נכד ה--- ר' אלעזר 
הכותל  ציור  עם  ת"ו"  ירושלם  בעיה"ק   - זי"ע  מנחם 

המערבי ועצי ברוש.
תכלכל- נייר  ס"מ.   20 חסר[,  קסח  ]דף  דף  ו-קסט   ,]3[

ירקרק. מצב טוב. נזקים משוקמים שיקום מקצועי, לעתים 
עם פגיעה בטקסט.

80. Siddur Tikuney Shabbat – by 
Rabbi Moshe of Zaloshin – First 
Edition
Siddur Tikkun Shabbat, prayers for the whole 
year and for Rosh Hashana and Yom Kippur, 
viduyim, anthologies on repentance and fear 
of Heaven, Mishnayot with the commentary of 
Rabbi Ovadia of Bartenura, Song of Songs with 
Metzudat David, summary of laws of Shabbat 
from the Shulchan Aruch and the Achronim, 
Precious anthologies on matters of Shabbat. 
Compiled by Rabbi Moshe of Zaloshin. Warsaw, 
1827. First edition.
In the middle of the pages of introduction 
[bound inconsecutively] approbation of Rabbi 
Akiva Eiger: "My friend, the friend of Hashem, 
the Rabbi great in Torah and Chassidut" and on 
this book he writes, "that come from the heart 
of a tzaddik."
The holy Rabbi Moshe of Zaloshin (1789-1831, 
Encyclopedia of Chassidut, Volume 3, pages 
273-276), The Chozeh of Lublin testifies that 
from the age of 10 he sanctified himself to 
Hashem, those who wrote the approbations for 
this siddur tell of his saintliness and righteous-
ness renowned in his generation (part of these 
approbations were printed in other books since 
in this edition "as a result of the high costs of 
printing were omitted."
Author of Mishpat Tzedek on Psalms and 
Ge'ulat Yisrael on the Passover Haggada, this 
book and his other books were printed in 
dozens of editions. 
There is disagreement about whether Rabbi 
Moshe of Zaloshin was a disciple of the Chozeh 
of Lublin or not, (see attached material). His 
son Rabbi Ya'akov of Zaloshin Av Beit Din of 
Alexander was a disciple of the Chozeh of Lublin 
and of Rabbi Bunim of P'shischa and he served 
as Admor. (See Encyclopedia of Chassidut, 
Part 2, page 252). Also his second son, Rabbi 

81. Sidur Ba’al Hatanya 
– Berditchov, 1818
Yearly prayer sequence based on the Ari z”l ver-
sion, volume one has various commentaries and 
additions by the Admor from Liadi. Berditchov, 
[1818], published by the son and son in law of 
the Admor Rabbi Dov Ber.
Sidur Chabad version with Halachot and 
Chassidic essays from the author of the Tanya, 
edited by his son, the Admor Rabbi Dov Ber. 
Includes Shacharit Shel Chol, Seder Se’udah U-
Berachot, Seder Ha-milah, Shema Al Ha-mitah 
and Tikun Chatzot. The words meaning of the 
Psukei Dezimra were printed for the first time 
in this edition. 
There is an old stamp on the last page from 
“Rabbi Shlomo son of the Gaon Rabbi 
Menachem Aharon Adler, grandson of Rabbi 
Elazar Menachem – Jerusalem” with a drawing 
of the Western Wall and cypress trees.
[3], 6-169 leaves [leaf 168 is missing], 20cm. 
Light bluish-greenish paper. Good condition. 
Professionally restored damages, with a few af-
fecting the text.
The year appearing on the title page is wrong 
and the print year has been determined based 
on the censorship permit on the back of the title 
page.

Opening Price: $1200

פרט השנה בדף השער מוטעה, ותאריך ההדפסה נקבע 
לפי רשיון הצנזור מעבר לדף השער.

פתיחה: $1200
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83. סידורו של שבת – פוריצק, תקע"ז
החסידות,  בדרך  השבת  קדושת  על  שבת,  של  סידורו 
מאת רבי חיים בן שלמה מטשרנוביץ. פאריצק, ]תקע"ז 

1817[. חלקים א-ב.
ראשונה  מהדורה  חנינא.  בן  שלמה  בדפוס  נדפס 

)מהדורה נוספת נדפסה בפוריצק בשנת תקע"ח(.
"גרשון  בעלים  ורישומי  צנזור  חותמות  השער  בדף 

ה]ערציג?[" ו"הק' נחום ב"מ שמואל נ"י מקאזמיר ---".
ד, ע; מז דף, 22.5 ס"מ. מצב טוב. מעט נזקי עש, כתמים 

וקמטים. כריכת קרטון פשוטה.

פתיחה: $300

83. Sidduro Shel Shabbat 
– Puritzki, 1817
Sidduro Shel Shabbat on the sanctity of Shabbat 
in the Chassidic lifestyle, from Rabbi Chaim 
Shlomo of Chernowitz. Puritzki, [1817]. Parts 
I-II.
Published by printing press of Shlomo ben 
Chanina. First edition (a further edition was 
published in Puritzki in 1818).
The title page bears the stamp of the censor and 
ownership inscriptions of "Gershon H[ertzig?] 
and "Nochum b"m Shmuel of Kuzimir---".
4, 70; 47 leaves, 22.5cm. good condition. Slightly 
moth-damages, stains and creases, simple card-
board binding.

Opening Price: $300

82. חומש באר מים חיים – סדילקוב-
מאהלוב, תק"ף 

חומש בראשית, עם תרגומים, פירוש רש"י ופירוש באר 
מים חיים לרבי חיים )טירר( מטשרנוביץ בעל "סידורו 
של שבת", סאדילקוב-מאהלוב, תק"ף ]1820[. מהדורה 

ראשונה של "באר מים חיים".
כתב היד של "באר מים חיים" נשלח מארץ ישראל אל ר' 
מרדכי מקרעמניץ, הכותב בהסכמתו: "כאשר הגיעו אלי 

גהכתבים... קבלתי עלי עול הטורח הזה ונתתי אותם לה
עתיקם ולסדרם... והנה נמצא... מיקירי ק"ק מאהלוב... 
ר' יעקב נ"י מחותנו של... המחבר זללה"ה, אשר רוצה... 

להדפיסם... וכל ההסכמות הנזכרים אני מוסר לו".
הספר חסר, נמצאים הדפים טו-רצג דף בלבד )במקום ]2[, 
רטיבות.  וכתמי  כתמים  בינוני.  מצב  ס"מ.   20.5 ה-שנד(, 

קמטים. נזקי-עש קלים. כריכה בלויה. 

פתיחה: $400

82. Chumash Be’er Mayim Chaim 
– Sadilikov-Mahlov, 1820
Chumash Bereshit, including translations, 
the interpretation of Rashi and of Be’er 
Mayim Chaim of Rabbi Chaim (Tirer) from 
Tcharnowitz author of “Siduro Shel Shabbat”, 
Sadilikov-Mahlov, [1820]. First edition of “Be’er 
Mayim Chaim”. 
The “Be’er Mayim Chaim” manuscript was sent 
from Israel to Rabbi Mordechai from Kramnitz, 
who writes in his approbation: “Upon receiving 
the writings… I took upon myself the task of 
handing them over for copying and arrange-
ment… and I have found… among the most 
dear of the holy congregation of Mahlov… 
Rabbi Ya'akov who is the Mechutan of… the 
author, who willingly offered… to print them… 
and I am handing over to him all of the men-
tioned approbations”. 
The book is incomplete and includes only pages 
15-293 (instead of [2], 5-354), 20.5cm. Fair con-
dition. Stains and mildew stains. Minor moth 
damage. Worn binding. 

Opening Price: $400
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84. סידורו של שבת – רוסיה-פולין, תק"ף 
בערך

ספר סדורו של שבת, חלקים א-ב. מהאדמו"ר רבי חיים 
מטשרנוביץ. ]רוסיה-פולין, תק"ף בערך[.

ספרים  רשימת  האחורי  בדף  בעלים.  וחתימות  רישומי 
בכת"י "צעטיל מספרים שלי שקניתי".

קלים.  עש  פגעי  בינוני,  מצב  ס"מ.   23 דף.  מ  דף;  ס  ד, 
ללא כריכה.

מהדורות  מספר  ורוזנפלד  וינוגרד  בתקליטור  ראה 
במס'  הרשומה  רש"י,  באותיות  המהדורה  זו  שונות, 

.60772

פתיחה: $150

84. Sidduro Shel Shabbat – Russia, 
c. 1820
Sefer Sidduro Shel Shabbat, Parts I-II. By Rebbe 
Chaim of Tchernovitz. [Russia-Poland, c. 
1820].
Inscriptions and ownership signatures. On 
back leaf handwritten list of books.
4, 60 leaves; 50 leaves. 23cm. Fair condition, 
slight moth damages. No binding.
See in Winograd Rosenfeld CD a few editions, 
this edition is in Rashi script, listed as number 
60772.

Opening Price: $150

85. שושנת העמקים – קוריץ, תקע"ט 
שושנת העמקים עמק השידים, דרשות והספדים מרבי 
וואלאטשסיק.  יהודה הלוי הורוויץ אב"ד  בן רבי  משה 

קארעץ, ]תקע"ט 1819[. 
תקע"ד- בשנים  המחבר  דרש  אשר  דרושים  עשרה 
הרב  של  מא"ז  "דרוש  מובא  קנו-קנז  בדפים  תקע"ח. 

בארדיט בק"ק  אב"ד  שהי'  זצלה"ה  נתן  ר'  גהמחבר... 
שוב"; בדף קנז ובהקדמה מזכיר המחבר את קרובו רבי 

"משה יצחק נ"י אב"ד דק"ק טשארטיקיב". 
אריה  רבי  הרה"ק  של  מקומו  וממלא  בנו  הוא  המחבר 
המגיד  תלמידי  מגדולי  וואלטשיסק,  אב"ד  ליב  יהודה 
ממזריטש, שעלה בסוף ימיו לצפת. )ראה חומר מצורף(. 
החסידות  גדולי  בשם  גם  דברים  מביא  הוא  זה  בספרו 

ירבי אלימלך מליז'נסק ורבי ישראל אברהם אב"ד טשא
רניסטרוב, בנו של רבי זושא מאניפולי. המלבי"ם נמנה 

85. Shoshanat Ha-Amakim 
– Korets, 1819 
Shoshanat Ha-Amakim and the Emek Ha-
Sidim, sermons and eulogies by Rabbi Moshe 
son of Rabbi Yehuda Halevi Horowitz, Av Beit 
Din of Wolotschisk. Korets, [1819].
Ten sermons preached by the author between 
the years 1814-1818. On leaves 156-157 it is writ-
ten “Sermon by… Rabbi Nathan, Av Beit Din of 
Berditchov”, on leaf 157 and in the introduc-
tion, the author mentions his close friend Rabbi 
“Moshe Yitzchak Av Beit Din of Czortkow”.
The author is the son and replacing of Rabbi 
Aryeh Yehudah Leib Av-Beit-Din of Volochysk, 
a great disciple of the Maggid of Mezritch, who 
moved at an old age to Safed. (See attached 
material). In this book, some of his writings 
are based on the leading Chassidim: Rabbi 
Elimelech from Lejansk and Rabbi Yisrael 
of Tcharnystrow, son of Rabbi Zusha from 
Anipoli. The Malbim was among his disciples.
Owner’s signatures.
152, 155-162 leaves, 2 pages on the back of the title 
pages are blank (weren’t printed in the original). 
21cm. Part of it printed on blue paper. Good con-
dition. Few stains. Tears on leaves 17-28 borders, 
no damage to the text.

Opening Price: $500

בין תלמידיו.
חתימות בעלים.

חלקים  לשער  מעבר  העמודים  שני  דף,  קנה-קסב  קנב, 
נייר  על  נדפס  חלקו  ס"מ.   21 במקור(,  כך  נדפסו,  )לא 
כחול. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים חסרים בשולי דפים 

יז-כח, ללא פגיעה בטקסט. 

פתיחה: $500
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86. ספר חסידים – פולנאה, תקנ"ב – 
מהדורה נדירה

ספר החסידים לרבי יהודה החסיד, עם פירוש רבי דוד 
אפטרוד. פולנאה, ]תקנ"ב 1792[.

יצחק  לוי  רבי  החסידות:  גדולי  של  בהסכמתם  נדפס 
ורבי  )זושא( מאניפולי  זוסיל  רבי משולם  מברדיטשוב, 
יוסף מקאמינקא. מדפיסי הספר היו רבי צבי הירש ]חתן 
]תלמיד  מקאמינקא  יוסף  רבי  בן  מליניץ[  גדליה  רבי 
הבעש"ט[, ובן אחיו רבי אריה בן רבי פסח מקאמינקא 

]הנזכר ב"שבחי הבעש"ט"[.
רישומי בעלים של רבי ישראל הלוי גליקמאן מסדיגורא. 
ד, קמח דף, 21 ס"מ. מצב בינוני. כתמי-רטיבות בחלק מן 
הדפים. נקבי-עש. דף השער בלוי. כריכה קרועה ובלויה 

מאד. 

פתיחה: $400

87. בני יששכר – זולקווה, תר"י – מהדורה 
ראשונה 

בני יששכר, מאמרים על השבתות ומועדים כסדר חודשי 
מאמרי  ב'[  ]חלק  והחסידות.  הפרד"ס  דרך  על  השנה, 
צבי  לרבינו  חדשים,  וראשי  שבתות  מאמרי  ניסן-אלול, 
1850. מהדורה  אלימלך שפירא מדינוב. זולקווה, תר"י 

ראשונה. 
חלק  אליו  ונלוה  טובים,  ולמועדים  השנה  חדשי  "לכל 

מאמר שבתות ד' ור"ח". 
אנצי'  ]תקמ"ג-תר"א,  מדינוב  שפירא  אלימלך  צבי  רבי 
האדמו"רים  מגדולי  תקעג-תקפא[,  עמ'  ג'  לחסידות 
המגיד  מלובלין,  החוזה  של  תלמידם  היה  והמקובלים, 
מקוזניץ ורבי מנחם מנדל מרימנוב. נקרא על-שם דודו 
רבי אלימלך מליזנסק )עפ"י ציווי שציווה רבי אלימלך 
ובקבלה,  בחסידות  רבים  ספרים  חיבר  בחייו(,  עוד 

בהלכה ובאגדה.

86. Sefer Chassidim – Polana, 1792 
– Rare Edition 
Sefer Ha’Chassidim of Rabbi Yehuda 
Ha’Chassid, including the interpretation of 
Rabbi David Aftrod. Polana, [1792]. 
Printed with the approbations of the Hassidic 
giants: Rabbi Levi Yitzchak from Barditshov, 
Rabbi Meshulam Zusil (Zusha) from Anipoli 
and Rabbi Yosef from Kaminka. The publishers 
of the book were Rabbi Zvi Hirsch [son-in-law 
of Rabbi Gedalya from Linitz] son of Rabbi 
Yosef from Kaminka [disciple of the Ba’al Shem 
Tov], and nephew of Rabbi Aryeh son of Rabbi 
Pesach from Kaminka [mentioned in “Shivchei 
Ha’Ba’al Shem Tov”]. 
Ownership inscriptions of Rabbi Yisrael 
Ha’Levi Glickman from Sadigura. 
4, 148 leaves, 21cm. Fair condition. Mildew stains 
on some of the pages. Moth holes. Worn title page. 
Torn and very worn binding. 

Opening Price: $400

בשנים  לראשונה  נדפס  יששכר"  "בני  המפורסם  ספרו 
תר"ו-תר"י )חלק א' נדפס תר"ו ללא שער, וחלק ב' הרי 

הוא לפנינו – ראה חומר מצורף(.
ביינוש  שמואל  "הק'  בעלים:  חתימות  מספר  בשער 
בהרב דפה"ק א----", "הק' צבי ------", "זה הספר ניתן 

לי דרשה גישאנק ----". 
]1[, כד; עב דף, 23 ס"מ. מצב טוב. נזקים )קרעים ונזקי-

עש( שוקמו שיקום מקצועי. כתמים. כריכת עור חדשה, 
מפוארת.

פתיחה: $2600
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87. Bnei Yissachar – Zholkiev, 1850 
– First Edition
Sefer Bnei Yissachar – essays on Shabbatot and 
the holidays, by the order of the year, according 
to Chasidic and kabalistic thought. The first 
part contains essays for months Nissan- Elul, 
and essays on Shabbat and Rosh Chodesh. By 
Rabbi Tzvi Elimelech ben Pesach of Dinov. 
Zholkiev, 1850. First edition.
Rabbi Tzvi Elimelech Shapira of Dinov (1783-
1841, Encyclopedia of Chasidut Part 3 pages 
573-581) was among the leading Chasidic 
Rebbes and kabalists. He was a disciple of the 
Seer of Lublin, the Maggid of Kozhnitz and 
Rabbi Menachem Mendel of Riminov. He 
was named after his uncle Rabbi Elimelech of 
Lizensk (as Rabbi Elimelech willed while he was 
still alive). He wrote many books dealing with 
Chasidut, Kabbalah, Halacha and Aggada. 
His well known book Bnei Yissachar was first 
printed in the years 1846-1850 (the first volume 
was printed in 1846 without a title page, and 
the second volume is the present copy – see 
enclosed material).
A few owners' signatures appear on the title 
page: “…Ha-Kadosh Shmuel Beinush…” “Ha-
Kadosh Tzvi…”
[1], 24; 72 leaves, 23cm. Good condition. 
Professionally restored damages (tears and moth 
damage). Stains. New, luxurious leather binding.

Opening Price: $2600

88. בית אהרן – ברודי, תרל"ה - וואריאנט
ומועדי  תורה  חומשי  חמשה  על  ביאורים  אהרן,  בית 
השנה מאת האדמו"ר רבי אהרן פרלוב מקארלין. בראדי 

)ברודי(, תרל"ה 1875.
קובץ דברי תורה, אגרות והנהגות בדרך החסידות מאת 
אדמו"רי קארלין-סטולין: רבי אהרן "הגדול" )ב"ר( יעקב 
מקארלין, בנו רבי אשר )הראשון(, בנו רבי אהרן )השני, 
הספר  עיקר  "הצעיר"(.  )השני,  אשר  רבי  ובנו  "הזקן"(, 

מאת רבי אהרן "הזקן".
דף  השני  השער  אחרי  מקוצר.  הראשון  שערים,  שני 
הסכמות  ידינו[  ]תחת  ת"י  שיש  ולהגלות  "להתודע 
מצדיקי דורינו המפורסמים שליט"א ע"ד הדפסת הספר 
ספרד...".  ורבני  מחכמי  ואיסורים  הסכמות  וגם  הק', 
בחלק מהעותקים מופיע קטע זה, בנוסח שונה, במקום 
אישור הצנזורה מעבר לשער השני. ]על שלבי הדפסת 
בין  לשינויים  שהביאו  ההדפסה,  בזמן  ותיקונים  הספר 
טפסים שונים של הספר, ראה: א' שור, על דרכי כתיבת 

88.  Beit Aharon – Brodi, 1875 
– Variant 
Beit Aharon, explanation on the Five 
Chumashim and on the festivals, by the Admor 
Rabbi Aharon Perlov from Karlin. Brodi, 1875. 
Collection of Divrei Torah, letters and Hassidic 
customs by the Admorim of Karlin-Stolin: the 
“Great” Rabbi Aharon son of Rabbi Ya'akov from 
Karlin, his son Rabbi Asher (the first), his son 
Rabbi Aharon (the second, the “old”), and his son 
Rabbi Asher (the second, the “young”). The ma-
jority of the book is by Rabbi Aharon "the old". 
Two title pages, the first abbreviated. Following 
the second title page: “To reveal and publicize 
that the most righteous and famous of our 
generation have endorsed the publication of 
this book… as well Torah scholars and rabbis 
of Spain have approved while others have 
banned…”. In some of the copies this passage 
appears in a different version, and does not 
include the censorship on the other side of the 
page. [Concerning the stages of publication 
and various corrections during the printing 
process, which resulted in various versions of 
the book see: A. Schor, regarding the methods 
of the writing and printing of the Beit Aharon 
books, Beit Aharon V’Yisrael, year 6 issue 1 
(31), leaves 139-147]. Stamp in Russian. 
[6], 316, [5] leaves, 23.5cm. Good condition. 
Stains. Few moth holes. Professional restoration 
of pages. New semi-leather binding. 

Opening Price: $650

ו  וישראל, שנה  בית אהרן  בית אהרן,  והדפסת ספה"ק 
גליון א )לא(, עמ' קלט-קמז[. חותמת ברוסית.

מעט  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   23.5 דף,   ]5[  ,316  ,]6[
כריכת חצי- נקבי-עש. דפים משוקמים שיקום מקצועי. 

עור חדשה.

פתיחה: $650
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89. ארץ החיים – טשרנוביץ, תרכ"א - 
חותמות וחתימות 

שני ספרים כרוכים יחד, של האדמו"ר רבי חיים )טירר( 
מטשרנוביץ בעל "סידורו של שבת":

1. ארץ החיים, חדושי הלכות ואגדות על מסכת ברכות, 
לרבי חיים מטשרנוביץ. טשרנוביץ, תרכ"א 1861. 

2. ארץ החיים, לקוטים מתהלים, ישעיהו, שיר השירים, 
טשרנו מטשרנוביץ.  חיים  לרבי  ואיכה,  אסתר  ימגילות 

ביץ, תרכ"א 1861. 
חותמות רבי "יצחק אייזיק ראזענבוים אבד"ק זוטשקא 
ואחרוי ראשונים  בדפים  מנאדבורנא" שליט"א   בהח"א 
נים, )ראה אודותיו פריט 302(. רישומי בעלים, חתימות 
וחותמות של רבי "משולם זישא טייטלבוים מסיגעט", 

"משה טייטלבוים", "יחיאל מיכל שרייבער".
בראש השער השני: רישום שם לתפילה ולברכה. 

כתמים,  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   20 דף,  ל   ,]2[ עט;   ,]2[
כריכה קרועה. 

90. ישמח ישראל על התורה פתיחה: $350
ספר ישמח ישראל, על התורה. חלקים א-ה. מהאדמו"ר 
רבי ירחמיאל ישראל יצחק ]דנציגר[ מאלכסנדר. לודז', 

]תרע"א-תרע"ב[ 1911-1912. 
מהדורה ראשונה מפוארת, שוליים רחבים. 

תרס"ז  בשנת  שלח...  אשר  הקודש  "אגרת  ח"א:  בסוף 
צוואות  ח"ב:  בסוף  והאמונה".  הדת  יסודי  לחזק 
אל...  הקדש  "אגרת  ח"ה:  בסוף  ומאביו.  מהאדמו"ר 
שרצה  מזימות...  ע"ד  קראקא...  בק"ק  מדין  על  יושבי 

ליסד גימנאזיום".
בדפי הכריכות לפני ואחרי שני הכרכים, מפתחות בכת"י 

לדברי חסידות שהובאו בספר בשם גדולי החסידות. 
בעמ' השער של חלק בראשית רישום מעניין ולא ידוע, 
יצחק מוורקא, שגם  רבי  על שמו המלא של האדמו"ר 

הוא נקרא בשם "ישראל יצחק". 
 ,]1[  ;]1[  ,65  ,]1[ 151 עמ';   ,]8[ 114 עמ';  224 עמ';   ,]4[
199-67, ]1[ עמ'. 26.5 ס"מ. נייר שביר. מצב טוב, כריכות 

מקוריות בלויות.

פתיחה: $250

89. Eretz Ha-Chaim
Eretz Ha-Chaim, Aggadic and Halachic no-
vellae of Tractate Brachot, by Rabbi Chaim 
of Tchernovitz. Tchernovitz, 1861. Bound 
with: Eretz Ha-Chaim Likutim of Tehilim, 
Yesha'ayahu, Shir Ha-Shirim, Megilot Ester 
and Eyicha, by Rabbi Chaim of Tchernovitz. 
Tchernovitz, 1861.
Ink stamps of rabbi "Yitzchak Isaac rosen-
baum…" to first and last leaves, (see about him 
item number 302). Ownership inscriptions and 
ink stamps of Rabbi "Meshulam Tietelbaum of 
Sigher", "Moshe Teitelbaum", "Yechiel Michal 
Shreiber".
On second title page: name inscription for 
prayer and blessing.
[2], 79; [2], 30 leaves, 20cm. Good condition. Few 
stains, torn binding.

Opening Price: $350

90. Yismach Yisrael Al Ha-Torah
Sefer Yismach Yisrael, on the Torah. Parts 
1-5. By Rebbe Yerachmiel Yisrael Yitzchak 
[Danziger] of Aleksander. Lodz, 1911-1912.
Fine first edition, wide margins.
At the end of part 1: "holy letter sent in 1907 
to strengthen religion and faith". At the end 
of Part 2: Wills of the Rebbe and his father. 
At the end of Part 5: "Holy letter to dwellers of 
Krakow… to establish a gymnasium".
On the bindings-pages before and after both 
volumes, appear handwritten indices to 
Chassidut issues mentioned in the book.
On title page of Bereshit part is an interest-
ing inscription about the full name of the 
Rebbe Yitzchak of Vurke named also "Yisrael 
Yitzchak".
[4], 224 pages; 114 pages; [8], 151 pages; [1], 65, [1]; 
[1], 67-199, [1] pages. 26.5cm. Fragile paper. Good 
condition, original bindings worn.

Opening Price: $250
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91. ספר הזכירות - עם אגרת רבי משולם 
פייביש מזבריז

עם  זכירה.  של  עשה  מצוות  שש  על   - הזכירות  ספר 
יצחק  לוי  רבי  פירוש  ועם  לנפש",  "מרפא  בעל  פירוש 

מברדיטשוב. טשרנוביץ, ]תרי"ח[ 1857. 
רבי  ידי  על  תקכ"ד  בזולקווא  לראשונה  נדפס  הספר 
"מרפא  ומחבר  בפפד"מ  דיין  מנדל,  זכריה  ב"ר  רפאל 
לנפש" על חובות הלבבות. במהדורה השניה )מעזירוב 

יתקנ"ד( נוסף לספר פירושו של רבי לוי יצחק מברדיט
שוב ומאז התפרסם וזכה לכמה מהדורות.

בעמוד האחרון של מהדורה זו נדפסה אגרת קודש מרבי 
משולם פייביש העליר מזבריז, שספרו "דרך אמת" נדפס 

בדפוס זה כשנתיים קודם לכן.
הגאון הקדוש רבי משולם פייביש הלוי העליר מזבריז 
התוי"ט  מגזע   .)15762 הרבנים  אוצר  )ת"ק-תקנ"ה, 
ומגדולי החסידות. תלמידם של המגיד ממזריטש ורבי 

ייחיאל מיכל מזלוטשוב, וחברו הקרוב של רבי חיים מט
שרנוביץ, המזכירו פעמים רבות בספרו "באר מים חיים". 

)ראה: אנצי' לחסידות, ג, עמ' שפט-שצא(.

91. Sefer Ha-Zechirot – With 
Missive by Rabbi Meshulam Feivish 
of Zbariz
Sefer Ha-Zechirot – on the six commandments 
of remembrance. With commentary by the 
author of "Marpeh La-Nefesh", and commen-
tary by Rabbi Levy Yitzchak of Berditchev. 
Tchernovitz, 1857.
The book was first printed in Zolkwa 1764 by 
Rabbi Raphael ben Zecharya Mendel, Dayan 
of Frankfurt am Main on Chovot Ha-Levavot. 
To the second edition (Mezirov 1794) has been 
added commentary by Rabbi levy Yitzchak of 
Berditchev and since then a few editions were 
printed.
On the last page of this edition appears a Torah 
writing by Rabbi Meshulam Feifish Heller of 
Zbariz whose book "Derech Emet" has been 
printed in the same printing press two years 
earlier.
The holy Ga'on Rabbi Meshulam Feivish 
Ha-Levy Heller of Zbariz (1740-1795, Otzar 
Ha-Rabanim 15762). Descendant of the Tosfot 
Yomtov and an outstanding Chassid. Disciple 
of the Maggid of Mezeritch and Rabbi Yechiel 
Michal of Zlotchov, a close friend of Rabbi 
Chaim of Tchernovitz who mentions him many 
times in the book "Be'er Mayim Chaim". (See 
Encyclopedia of Chassidut, III, pp.209-211).
[2], 24 leaves, 18.5cm. Good condition, moisture 
marks. Cutting of lower margins close to text. No 
binding.

Opening Price: $150

92. ספר הזכירות – אורדיאה-מארה, ת"ש 
ספר הזכירות, עם פירוש מרפה ]![ לנפש מרבי לוי יצחק 
]ת"ש  )אורדיאה-מארה(,  גראסווארדיין  מברדיטשוב. 

.]?1940
נדפס על-פי הוצאת זיטאמיר, תרכ"ז.

96 עמ', 14.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים, קונטרסים לא 
חתוכים. אינו כרוך.

פתיחה: $100

92. Sefer Hazechirot – Oradea-
Mare, 1940
Sefer Hazechirot, with the commentary Marpeh 
L'nefesh of Rabbi Levi Yitzchak of Berdichov . 
Grosvardien (Oradea-Mare), [1940?]. 
Printed according to Zhitomir 1867 edition.
96 pages, 14.5cm. Good condition. Slight tears, 
booklets uncut. Not bound. 

Opening Price: $100

]2[, כד דף, 18.5 ס"מ. מצב טוב, כתמי רטיבות. חיתוך 
שוליים תחתונים על גבול הטקסט. ללא כריכה.

פתיחה: $150
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93. עטרת ישראל )טשורטקוב(
בשם  וחסידות  תורה  דברי  ישראל,  עטרת  קונטרס 
תרס"ד  ווארשא,  מטשורטקוב.  ישראל  רבי  האדמו"ר 

 .1904
יהספר הראשון מתורתו של האדמו"ר רבי ישראל מטשו

טרקוב, שהוכתר באותה שנה לאדמו"ר על מקום אביו 
רבי דוד משה, בנו הקדוש של רבי ישראל מרוז'ין.

בשנה זו יצאה הוצאה אחרת, בהוסיאטין. בסוף הדרשה 
הראשונה יש שינוי בין שתי ההוצאות. 

17.5 ס"מ. מצב טוב, כתמי  ומעטפת מודפסת.  16 עמ' 
חלודה, פגיעות קלות במעטפת.

נזכרת בתקליטורים של מפעל  ואינה  נדירה  המעטפת 
הביבליוגרפיה ושל וינוגרד ורוזנפלד.

פתיחה: $100

93. Ateret Israel (Chortkow)
Kuntress Ateret Israel, words of Torah and 
Chassidut by Rabbi Israel from Chortkow. 
Warsaw, 1904.
The first book about the teachings of Rabbi 
Israel from Chortkow who was appointed 
Admor after his father Rabbi David Moshe, 
holy son of Rabbi Israel Ruzhiner. 
Another edition was published that year in 
Husyatin. There is a difference between the two 
editions at the end of the first Drasha.
16 pages and printed cover. 17.5cm. Good condi-
tion, foxing, slight damages in the cover.
The cover is rare and doesn’t appear in the 
Bibliography Institute CD nor in Winograd 
and Rosenfeld CD.

Opening Price: $100

94. ליקוטי אמרים תניא – יאס, תר"ג
תניא, ליקוטי אמרים, מהאדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן 

מלאדי. יאס, תר"ג 1843.
הסכמות  ועוד  מאניפולי  זוסיל  משולם  רבי  הסכמות 
לראשונה  נדפסה  זו  במהדורה  סלאוויטא.  מדפוס 

הסכמתו של רבי יוסף אב"ד יאס.
טוב, מעט  וירקרק, מצב  לבן  נייר  17 ס"מ.  דף.  צב   ,]2[

כתמי זמן.

פתיחה: $250

94. Likutei Amarim Tanya – Yassi, 
1843  
Tanya, Likutei Amarim, by the Admor 
Hazaken Rabbi Shneior Zalman from Liadi. 
Yassi (Romania), 1843.
With the approbation of Rabbi Meshulam Zusil 
from Annapolis and more approbations from 
the Slavita print.
This is the first edition printed with the appro-
bation of Rabbi Yosef, Av Beit Din of Yassi.
[2], 92 leaves. 17cm. White and greenish paper, 
good condition with a few stains.

Opening Price: $250
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95. חשבון מועידת הרבנים בסט. פטרבורג, 
תר"ע 

שעל  הפעטערבורגית  הרבנית  מהועידה  חשבון-קצר 
דובער  שלום  רבי  האדמו"ר  מאת  הרבנים,  אסיפת  יד 

שניאורסון. סט. פטרבורג, תר"ע ]1910[. 
בהועידה,  הנעשה  את  לדעת  ותאבים,  צמאים  "רבים 
ואינם יכולים לרוות צמאונם, בידיעות הקלוטות מאויר 
מכתבי העתים, את אשר קלטה אזן סופריהם מאחורי 
הפרגוד" )מהקדמת המחבר, לובאוויטש, תר"ע(. לאחר 
ההקדמה "דין וחשבון קצר מהועידה הפעטערסבורגית 

שעל יד הקומיסיא הרבנית דשנת עת"ר לפ"ק". 
רבי שלום דובער שניאורסון - הרש"ב, ]תרכ"א-תר"ף[, 
צדק",  ה"צמח  של  ונכדו  שניאורסון  שמואל  רבי  בן 
חב"ד- חסידות  אדמו"רי  בשושלת  החמישי  האדמו"ר 
ליובאוויטש, עמד בראשה משנת תרמ"ב ועד פטירתו. 
מייסד ישיבות "תומכי תמימים". עסק הרבה בשתדלנות 

הציבורית של יהדות רוסיה מול שלטונות הצאר.
23 עמ', 22 ס"מ. נדפס על נייר עבה במיוחד. מצב טוב. 

כתמים, חותמות והקדשה בכ"י.

פתיחה: $300

95. Report of Rabbis Convention 
in St. Peterburg, 1910  
Short report of the Rabbinical convention in 
Petersburg by Rebbe Shalom Dover Shneorsohn. 
St. Petersburg, [1910].
A report follows the introduction.
Rabbi Shalom Dover Shneorsohn – [1861-
1920], son of Rabbi Shmuel Shneorsohn and 
grandson of "Tzemach Tzedek", fifth rebbe of 
the Chabad-Lubavitch dynasty of rebbes, was 
its head from 1882 till his death. Founder of 
Yeshivot "Tomchei Tmimim". Occupied himself 
with public lobbying for Russian Jewry in front 
of the Tsar authorities.
23 pages, 22cm. Printed on heavy paper. Good 
condition. Stains, ink stamps and handwritten 
dedication.

Opening Price: $300

96. קיצור תניא – ירושלים, תרפ"ד - הקדשה
ירושלים,  ברודנא.  צבי  אברהם  רבי  מאת  תניא,  קיצור 

תרפ"ד ]1924[. 
"קיצור תניא של רבנו הגדול האדמו"ר הזקן מלאדי נ"ע 
זי"ע מראשו ועד סופו עד סוף קונטרס אחרון על סדר 

הפרקים, גם קיצור דקיצור מכל פרק על כל עמוד...". 
מכתב הקדשה ארוך, בכתב-יד וחתימת המחבר, מודבק 

בצדה הפנימי של העטיפה האחורית.
]4[, ק עמ', עם מעטפת מודפסת. 21 ס"מ. מצב בינוני. 
הקדמית  במעטפת  קרעים  הדפים.  בשולי  קרעים 

והאחורית.

פתיחה: $120

96. Kitzur Tanya – Jerusalem, 1924 
– Dedication
Kitzur Tanya by our Great Rabbi The Elder 
Admor of Liadi from the beginning until the 
end until the end of the last booklet according 
to the order of the chapters, also a very short 
summary of each chapter on every page… ".
A long letter of dedication, in the author's 
handwriting and with his autograph, pasted to 
the inner side of the back jacket.
[4], 100 pages, with a printed jacket. 21cm. Fair 
condition. Tears to edges of leaves. Tears on the 
front and back jacket.

Opening Price: $120
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98. תולדות האדמו"ר ממונקאטש - רבי 
חיים אלעזר שפירא

תולדות רבינו אדמו"ר מרן חיים אלעזר שפירא, רבי דוד 
כהנא גלב. מונקאטש, ]תרצ"ח 1938[.

הסכמות רבני מונקאטש: האדמו"ר רבי ברוך רבינוביץ, 
רבי  זאלצער,  הכהן  זאב  מאיר  רבי  דוד שליססעל,  רבי 
מנחם ווייס , רבי חיים סופר ורבי נטע שלמה שליססעל.
מהר"י  בן  דיטש  סג"ל  משה  "הק'  של  בעלות  רישומי 

שליט"א ראב"ד מא----".
קטו, ]1[ עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. כריכה מנותקת חלקית.

פתיחה: $100

98. Toldot Ha-Admor Mi-
Munkatch – Rabbi Chaim Elazar 
Shapira
Biography of Rabbi Chaim Elazar Shapira, by 
Rabbi David Kahana Gelb. Munkatch, [1938].
approbations by the Munkatch Rabbis: The 
Admor Rabbi David Rabinowitz, Rabbi David 
Schlissel, Rabbi Meir Ze’ev Hacohen Zeltser, 
Rabbi Menachem Weiss, Rabbi Chaim Sofer 
and rabbi Neta Shlomo Schlissel.
Owner’s inscriptions from “…Moshe Segal 
Deutsch, son of the Mahari Rosh Av Beit Din 
of ---…” 
115, [1] pages, 22cm. Good condition. Partially 
detached binding.

Opening Price: $100

97. זכרון אליהו – לבוב, תר"ם
יזכרון אליהו, לרבי אליהו אייכנשטיין מזידיטשוב. לעמ

בערג )לבוב(, תר"ם 1880. 
בשבתו...  שבת  ומדי  בחדשו  חודש  מדי  דרש  "אשר 
השם  אוהב  ופרישא  חסידא  המפורסם...  הצדיק  הרב 
ואוהב ישראל... מו"ה אליהו מזידיטשוב". מעבר לשער 
"אליכם  לדפוס:  הספר  את  שהביאה  אלמנתו  הקדמת 
מחברת  לפניכם  ערכתי  אשר  נא  ראו  אקרא...  אישים 
בעלי הה"צ זצללה"ה... הינדא אשת הה"צ מו"ה אליהו 

זצוק"ל מזידיטשוב".
יהסכמות אדמו"רים: רבי אברהם יעקב פרידמן מסאדי

גורה, רבי מנחם מענדיל האגער מוויזנצא ורבי יקותיאל 
יהודה טייטילבוים מסיגוט. 

]8[, קסה, ]3[, 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשולי 
דפים ראשונים ואחרונים. אינו כרוך.

פתיחה: $150

97. Zichron Eliyahu – Lvov, 1880
Zichron Eliyahu, by Rabbi Eliyahu Eichenstein 
of Ziditchov. Lemberg (Lvov), 1880.
"who every month and every Shabbat gave 
a sermon… The Rabbi The Well-known 
Tzaddik… Chassid, lover of G-d and man… 
Moreinu HaRav Eliyahu of Ziditchov." On the 
other side of the front page is an introduction 
by his widow who submitted the book to print: 
"to you I call… see that which I have set before 
you the writings of my husband The Tzaddik… 
Hinda the wife of The Tzaddik Moreinu HaRav 
Eliyahu… of Ziditshov."
Rebbe's approbations: Rabbi Avraham Ya'acov 
Freidman of Sadigora, Rabbi Menachem 
Mendel Hager of Vishnitz and Rabbi Yekusiel 
Yehuda Teitelbaum of Sigot.
[8], 165, [3], 22.5cm. Good condition. Tears to 
edges of first and last leaves. Unbound.

Opening Price: $150
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99. תולדות יעקב יוסף – חתימת רבי לוי 
יצחק דרברמדיגר 

מפולנאה.  הכהן  יוסף  יעקב  רבי  יוסף,  יעקב  תולדות 
לבוב )למברג(, ]תרכ"ג[, 1863. 

בעמוד האחרון רישום בעלים משנת תרמ"ז: "זה הספר 
דערב---דיגער",  יצחק  לוי  והמפורסם...  להנגיד  שייך 
הרבנים  )אוצר  דרברמדיגר  יצחק  לוי  רבי  ]כנראה, 
חותמות  בניגרשט[.  רב  לוי",  ה"קדושת  נכד   ,)12483

ורישום בעלים גם ברוסית.
בינוני.  מצב  ס"מ.   24 דף,   ]1[ קכה-קצה,  קז-קכב,  קז, 
קמטים וכתמים בשולי הדפים. שער בלוי. כריכה פגומה 

ורופפת. 

פתיחה: $120

99. Toldot Ya'akov Yosef – 
Signature of Rabbi Levi Yitzchak 
Darbarmdiger
Toldot [history of] Ya'akov Yosef, Rabbi Ya'akov 
Yosef Ha’Cohen from Polana. Lvov (Lemberg), 
1863. 
On last page ownership inscription from the 
year 1887: “This book belongs to the prominent 
and famous Levi Yitzchak Darba—diger”, 
apparently this refers to Rabbi Levi Yitzchak 
Darbarmdigar (Ozar Ha’Rabbanim 12483), 
grandson of the Kdushat Levi, Rabbi in Nigarst. 
Stamps and ownership inscriptions also in 
Russian. 
107, 107-122, 125-195, [1] leaf, 24cm. Fair condi-
tion. Creases and stains on margins of pages. 
Worn title page. Damaged and loose binding. 

Opening Price: $120

100. שו"ת אבני צדק – כריכה מיוחדת
טייטלבוים  יהודה  יקותיאל  לרבי  צדק  אבני  שו"ת 
יו"ד. למברג )לבוב(, תרמ"ה  )חופ"ק סיגוט(, חלק או"ח 

1885. חלק ראשון בלבד.
כריכת עור ישנה עם הקדשה טבועה באותיות מוזהבות: 
"שו"ת אבני צדק מאת אדמו"ר הגאון הקדוש אבדק"ק 

סיגעט זצללה"ה, נפתלי היילפרין". 
]4[, מח, א-ח, נז-פ דף, 36.5 ס"מ. מצב טוב. קרע בדף 
השער וקרעים קלים בשולי הדפים, מעט כתמים. כריכה 

מפוארת, עם מעט פגעי עש ובלאי. 

פתיחה: $350

100. Responsa Avney Tzedek – 
Special Binding 
Responsa Avney Tzedek by Rabbi Yekutiel 
Yehuda Teitelbaum (here in Sigot), Part Orach 
Chaim Yoreh Deah. Lemberg (Lvov), 1885. 
Only Part 1.
Old leather binding with a dedication impressed 
in gilded letters: "responsa Avney Tzedek by 
the Admor the holy Gaon Av Beit Din of Sigot, 
Naftali Halprin."
[4], 48, 1-8, 57-80 leaves, 36.5cm. Good condition. 
Tear to title page and slight tears to leaf edges, few 
stains. Fancy binding, with slight moth-damage 
and wear.

Opening Price: $350
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101. צרור החיים – מונקאטש, תרל"ו
האדמו"ר  מאת  הש"ס  בסוגיות  חידושים  החיים,  צרור 
רבי שמואל שמעלקא קליין ]אב"ד סעליש[. מונקאטש, 

]תרל"ו[ 1876. 
הסכמות האדמו"ר רבי יקותיאל יהודא טייטלבוים, רבי 
שיק  משה  רבי  סופר[,  פישל  ]מרדכי  מפ"ס  ב"ר  חיים 

מברעזוו ורבי מאיר פערילס. 
]3[ דף, 35 ס"מ. מצב טוב. נזקי-עש, בשוליים  ]10[, צד, 
הפנימיים. חותמת בעלים של מוריץ פוקס. כריכה בלויה. 

פתיחה: $100

102. נועם אלימלך – מונקאטש, 1940 
רבי  מהאדמו"ר  שושנה,  וליקוטי  אלימלך,  נועם  ספר 

אלימלך מליזנסק. מונקאטש, תרנ"ן )ת"ש 1940(.
הלברשטאם  שרגא  יחזקאל  רבי  האדמו"רים  הסכמות 
מראצפערט  הלברשטאם  אליעזר  שלום  ורבי  משינווה 

)בני ה"דברי חיים"(.
]4[, צח דף. 29 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב מאד.

שבדקנו,  אחרים  מעותקים  שונים  ואיכותו  הנייר  סוג 
ביבליוגרפית,  ידועה  לא  צילום  מהדורת  שזו  יתכן 

משנות ה-40.

פתיחה: $100

101. Tzror Hachaim – Munkatch, 
1876
Tzror Hachaim, novellae on various topics in 
Talmud by Rabbi Shmuel Shmelke Klein [Av 
Bet Din of Selisch]. Munkatch, 1876.
Approbations from Rabbi Yekutiel Yehuda 
Teitelbaum, Rabbi Chaim the son of Rabbi 
Mordechay Fischel Sofer, Rabbi Moshe Schick 
of Brezhev and Rabbi Meir Perils.
[10], 94, [3] leaves, 35cm. Good condition, inner 
margins with moth-damages. Ink stamp of owner 
Moritz Fuchs. Worn binding.

Opening Price: $100

102. No'am Elimelech – Munkatch, 
1940
Sefer No'am Elimelech, and Likutey Shoshana, 
by Rebbe Elimelech of Lizhensk. Munkatch, 
1940.
Approbations by Rebbe Yechezkel Shraga 
Halberstam of Shiniava and Rebbe Shalom 
Eliezer Halberstam of Ratzfert (sons of "Divrey 
Chaim").
[4], 98 leaves, 29cm. Heavy paper. Very good 
condition.
The qualitiy of the paper is different from other 
copies we examined, this might be bibliographi-
cally unknown edition from the 1940's. 

Opening Price: $100

103. נועם אלימלך - שנחאי, תש"ו
רבי  מהאדמו"ר  שושנה,  וליקוטי  אלימלך  נועם  ספר 
אלימלך מליזנסק, ובסופו מכתב מרבינו פייוויש מזבריז 
תש"ו  שנגהאי,  ממעזריטש.  הגדול  המגיד  מתלמידי 

 .)1946(
הספר נועם אלימלך בדפוס צילום ממהדורת מונקאטש 
"הצעטיל  ועם  ההסכמות  עם  קודם(,  פריט  )ראה  ת"ש 
ואילך   205 מעמ'  השני  החלק  האדם".  ו"הנהגות  קטן" 
מתוך  צילום  דפוס  מזבריז"  פייוויש  מהרב...  "מכתב... 

ספר ליקוטים יקרים, למברג, 1863. 
227, ]1[ עמ'. 25.5 ס"מ. מצב בינוני, פגעי עש.

פתיחה: $150
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103. No'am Elimelech - Shanghai, 
1946 
No'am Elimelech and Likutei Shoshana, by 
Rabbi Elimelech from Lezajsk, with a letter 
from Rabbi Fyvush from Zabrze (a disciple of 
the great Magid from Mezritch) at the end of 
the book. Shanghai, 1946.
The No'am Elimelech in stereotype printing 
from the Munkatch edition 1940, with appro-
bations, the “Tsetel Katan” and the “Hanhagot 
Ha'adam”. The second volume from page 205 on 
“Mikhtav… Meharav… Fyvush Mi Zabrze” is a 
stereotype print from the “Likutim Yekarim”, 
Lemberg, 1863.
227, [1] pages. 25.5cm. Fair condition, moth 
damages.

Opening Price: $150

104. אוסף ספרי חסידות ותולדות אדמו"רי 
ויז'ניץ-קוסוב

1. צמח צדיק, על פרשיות השבוע ומועדים ועוד, מאת 
תרמ"ה  טשרנוביץ,  מויז'ניץ.  האגר  מנדל  מנחם  רבי 

]1885[. מהדורה יחידה.
2. שפתי צדיק, על התורה ומועדים, מאת רבי שמואל 
קולומיא  מהורודנקא.  האגר  ברוך  ב"ר  אבא  אברהם 

תרנ"ו 1895. מהדורה יחידה.
קוסוב-ויז'ניץ,  בית  שושלת  תולדות  שתיה,  3. אבן 
1930. מהדורה  מאת רבי חיים כהנא. מונקאטש, תר"צ 
ראשונה. )חסרה מעטפת קדמית. גליונות לא חתוכים(. 

ישראל  רבי  האדמו"ר  על  מספד  ישראל,  4. זכרון 
תרצ"ז  קלוז',  הורוויץ.  הלוי  מרדכי  רבי  מאת  מויז'ניץ, 
1937. מהדורה יחידה. )חתימה וחותמת המחבר בעמוד 
מעבר לשער(. )שער מעטפת - לא רשום ביבליוגרפית?(. 
על   – עינים..."  טהורות  "אמרות  אליעזר,  5. דמשק 
תנ"ך ומועדים ועוד, מאת רבי אליעזר האגער. ירושלים, 

תש"ט ]1949[. מהדורה ראשונה.
6. קונטרס הלקוטים תנינא, ליקוטים על התורה ומועי
דים מכ"ק האדמו"ר שליט"א. בני-ברק, תשכ"ח ]1968[. 

)סטנסיל(.
מנחם  רבי  מאת  התורה  על  דרושים  שלום,  7. אהבת 
 .]1850[ תר"י  )לבוב(,  למברג  מקוסוב.  האגר  מנדל 

מהדורה שניה. 
8. תורת חיים, על פרשיות השבוע וליקוטים, מאת רבי 
)לבוב(,  למברג  מקוסוב.  האגר  מנדל  מנחם  ב"ר  חיים 

תרמ"ג ]1883[. מהדורה שניה. 
9. תורת חיים, על פרשיות השבוע וליקוטים, מאת רבי 
חיים ב"ר מנחם מנדל האגר מקוסוב. קולומיא, תרמ"ד 
]1883[. מהדורה שלישית. בסוף הספר נדפסה: "אגרת 
הקודש... אשר שלח מאה"ק הרב... זאב משינאסטריע... 
הנקרא... בשם רבי ר' וועלוויל. אל אדמו"ר... מוה' מנחם 

מענדיל... מקאסיב". 

מצב טוב, גודל משתנה. חתימות ורישומי בעלים. חלקם 
עם כריכות חדשות.

פתיחה: $500

104. Collection of Chassidut 
Books and the History of 
Vizhnitz-Kosov Rebbes 
1. Tzemach Tzadik, on the weekly sections, 
holidays and more, by Rabbi Menachem 
Mendel Hager of Vizhnitz. Tchernovitz, [1885]. 
Only edition.
2. Siftei Tzadik, on the Torah and holidays, by 
Rabbi Shmuel Avraham Aba ben Baruch Hager 
of Horodenka. Kolomea, 1895. Only edition.
3. Even Shtiya, history of the Kosov-Vizhnitz 
dynasty, by Rabbi Chaim Kahana. Munkatch, 
1930. First edition. (Front cover missing. Uncut 
sheets). 
4. Zichron Yisrael, eulogy in memory of 
Rabbi Yisrael of Vizhnitz, by Rabbi Mordechai 
Ha-Levy Horwitz. Cluj, 1937. Only edition. 
(Author's signature and ink stamps on page 
following title). (Cover title – bibliographically 
unknown?). 
5. Damesek Eliezer, "Imrot Tehorot Einayim…" 
– on the Torah, holidays and more, by Rabbi 
Eliezer Hager. Jerusalem, [1949]. First edition.
6. Kuntrass Ha-Likutim Tinyana, likutim on 
the Torah and holidays by the holy Rebbe. Bnei 
Brak, [1968]. (Stencil).
7. Ahavat Shalom, homiletics on the Torah 
by Rabbi Menachem Mendel Hager of Kosov. 
Lemberg (Lvov), [1850]. Second edition.
8. Torat Chaim, on the weekly sections and li-
kutim, by Rabbi Chaim ben Menachem Mendel 
Hager of Kosov. Lemberg (Lvov), [1883]. Second 
edition.
9. Torat Chaim, on the weekly sections and li-
kutim, by Rabbi Chain ben Menachem Mendel 
Hager of Kosov. Kolomea, [1883]. Third edition.
Good condition, various sizes. Signatures and 
ownership inscriptions. Some of the books with 
new bindings.

Opening Price: $500 104



58 | יוני 2010

105. אוסף ספרי חסידות – אדמו"רי פולין
אוסף ספרים, ברובו מאדמו"רי החסידות בפולין:

1. תולדות הנפלאות, עובדות והנהגות מחיי רבי חיים 
מאיר יחיאל שפירא, "השרף ממוגלניצא". ורשא, תרנ"ט 

1899. מהדורה יחידה.
"היהודי  מאת  וסיפורים  ליקוטים  היהודי,  2. תפארת 
הקדוש מפרשיסחא", חלק שני מספר נפלאות היהודי. 

פיעטרקוב, תרע"ב ]1912[. מהדורה ראשונה.
החי מגדולי  ומעשיות  תורה  ליקוטי  השדה,  3. דבש 
תרס"ט  בילגוריי,  מרישא.  דובעריש  רבי  מאת  סידות, 

1909. מהדורה ראשונה.
4. צדקת הצדיק, מאמרים מאת רבי צדוק הכהן מלובי

לין. לובלין, תרע"ג ]1913[. מהדורה שניה.
5. רמזי דחכמתא, חידושים ודרושים על סדר פרשיות 
מאת  ועוד,  הש"ס  על  אגדה  חידושי  ומועדים,  השבוע 
רבי שמואל ארי' ליב ז"ק מביאלא-גדול. ורשא, תרצ"ב 

]1932[. מהדורה ראשונה.
שמחה  מאמרי  שמחה,  אור  כולל:  ישראל,  6. שמחת 
בונם  שמחה  מרבי  וסיפורים  מאמרים  שמחה,  ותורת 
 .]1910-1911[ תר"ע-תרע"א  פיעטרקוב,  מפרשיסחא. 

מהדורה ראשונה.
7. אבל כבד, הספד על הסתלקות האדמו"ר רבי אברהם 

ימרדכי אלתר מגור, מאת רבי טוביה יהודה טביומי )גוט
נטאג(. ירושלים, תש"ט ]1949[. מהדורה יחידה. נדפס 

עם ספרו "יקרא דחיי", הספדים על אישים שונים.
בראשית,  ספר  פרשיות  על  א,  חלק  צדיק,  8. שפתי 
מאת רבי פנחס מנחם אלעזר יוסטמאן מפילץ. בילגוריי, 

תרפ"ה ]1925[. מהדורה ראשונה.
מקוצק,  מהאדמו"ר  תורה  חידושי  הרי"ם,  9. מרום 
מהדורה  ]תרנ"ב[.   1892 ורשא,  ועוד.  מגור  האדמו"ר 

יחידה. )רשימות – שם חולה לזכרון ולתפילה(.
10-11. קול שמחה, חלק א, חידושים על התורה מרבי 
 .]1877[ תרל"ז  פרעמיסלא,  מפרשיסחא.  בונם  שמחה 
רבי  מאת  ישראל,  אוהב  עם:  כרוך  שלישית.  מהדורה 
אברהם יהושע העשיל מאפטא. ורשא, תרמ"א ]1881[. 

מהדורה שישית.
12. דובר שלום, ליקוטי תורה מאדמו"רים שונים, מאת 
 .]1906[ תרס"ו  פיעטרקוב,  שטאם.  אליהו  שלום  רבי 

105. Collection of Chassidut 
Books – Rebbes of Poland
Collection of books, mostly by Chassidic rebbes 
of Poland:
1. Toldot Ha-Nifla'ot, facts and hanagot by 
Rabbi Chaim Meir Yechiel Shapira, The "Saraf 
of Moglanitza". Warsaw, 1899. Only edition.
2. Tiferet Ha-Yehudi, likutim and stories by 
"The Holy Jew of Przysucha", second part of 
Nifla'ot Ha-Yehudi book. Pietrekov, [1912]. First 
edition.
3. Devash Ha-Sadeh, Likutei Torah and stories 
of leading Chassidim, by Rabbi Doverish of 
Risha. Bilgoraj, 1909. First edition.
4. Tzidkat Ha-Tzadik, essays by Rabbi Tzadok 
Ha-Cohen of Lublin. Lublin, [1913]. Second 
edition.
5. Rimzei Dechochmata, novellae and homi-
letics on the weekly sections and holidays, 
Aggadic novellae on Mishnah and more, by 
Rabbi Shmuel Ari' Leib Za"k of Biala. Warsaw, 
[1932]. First edition.
6. Simchat Yisrael, including: Or Simcha, 
Ma'amarei Simcha, Torat Simcha, essays and 
stories by Rabbi Simcha Bunim of Przysucha. 
Pietrekov, [1910-1911]. First edition.
7. Evel Kaved, eulogy in memory of Rabbi 
Avraham Mordechai Alter of Gur, by Rabbi 
Tuvia Yehudah Tavyomi (Gutentag). Jerusalem, 
[1949]. Only edition. Printed with "Yikra De-
Chayei", various eulogies.
8. Siftei Tzadki, Part I, on Sefer Beresit sec-
tions, by Rabbi Pinchas Menachem Elazar 
Yustman of Piltz. Bilgoraj, [1925]. First edition.
9. Merom Ha-RI"M, Torah novellae by the 
Rebbe of Kotzk, the Rebbe of Gur and more. 
Warsaw, 1892. Only edition. (Lists – name of 
sick for remembrance and prayer).
10-11. Kol Simcha, Part I, Torah novellae by 
Rabbi Simcha Bunim of Przysucha. Przemysl, 
[1877]. Third edition. Bound with: Ohev 
Yisrael, by Rabbi Avraham Yehodhua Heshil of 

מהדורה ראשונה.
13. עטרה לראש צדיק, מאמרים על פרשיות השבוע, 
 .1895 תרנ"ה  ורשא,  מפאריסאוו.  צבי  יעקב  רבי  מאת 
"אמר  תורה  דבר  של  בכת"י  )רשימה  יחידה.  מהדורה 

הרב ז"ל מה---"(.

בחלק מן הספרים חותמות וחתימות בעלים. גודל ומצב 
משתנים. חלקם בכריכות חדשות.

פתיחה: $600

Afta, Warsaw [1881]. Sixth edition.
12. Dover Shalom, Likutei Torah by vari-
ous rebbes, by Rabbi Shalom Eliyahu Stam. 
Pietrekov, [1906]. First edition.
13. Atarah Le-Rosh Tzadik, essays on weeky 
Torah sections, by Rabbi Ya'akov Zvi of Porisov. 
Warsaw, 1895. Only edition.  (Handwritten list 
of a Torah discourse).
Size and condition vary. Ownership ink stamps 
and signatures appear in some books.

Opening Price: $600
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106. אוסף ספרי חסידות ספינקא-זידיטשוב
שני  חלקים  איכנשטיין,  הירש  צבי  רבי  צבי,  1. עטרת 

ושלישי. למברג )לבוב(, תרל"ב 1872. 
דרוהוביץ,  הארטמאן.  מנדל  מנחם  רבי  חקיך,  2. דרך 

]תרמ"ז 1887[. 
ווייס, האדמו"ר מספיי יוסף מאיר  רבי  יוסף,  3. אמרי 
נקא. חלק ב' על ספר שמות. מונקאטש, תרע"א 1910. 

מהדורה ראשונה.
4. אמרי יוסף, על המועדים, מאת רבי יוסף מאיר ווייס, 
מהדורה   .1929 תרפ"ט  ווראנוב,  מספינקא.  האדמו"ר 

ראשונה.
5. סדר הקפות לשמיני עצרת ושמחת תורה, רבי יוסף 
מאיר ווייס, האדמו"ר מספינקא. סיגט, תרע"ב ]1912[. 
6. מלבוש לשבת ויום טוב, רבי יששכר דב בעריש איכי

נשטיין, האדמו"ר מווערצקי. מונקאטש, תרפ"ז 1927. 
7. נוצר חסד, על פרקי אבות. ירושלים, תרע"ב ]1912[.
8. נצר חסד )השלם(, על מסכת אבות. גראס-ווארדיין, 

תש"ג 1943. )מדפוסי טרום-שואה(.
ווייס מספינקא.  יוסף, רבי אלכסנדר סנדר  9-10. פאר 
הקפות  סדר  עם   .]1935 ]תרצ"ה  )מרומורש(,  סיגט 

לשמחת תורה, סיגט )מרומורש(, ]תרצ"ה 1935[.

סה"כ 9 ספרים, גודל ומצב משתנים, רובם במצב טוב. 

פתיחה: $400

106. Collection of books of 
Spinka-Ziditshov Hassidism
1. Ateret Zvi, Rabbi Zvi Hirsch Eichenstein, 
second and third sections. Lemberg (Lvov), 
1872. 
2. Derech Chukecha, Rabbi Menachem Mendel 
Hartman. Drohowitz, [1887]. 
3. Imrei Yosef, Rabbi Yosef Meir Weiss, the 
Admor from Spinka. Section 2 on Chumash 
Shmot. Munkatch, 1910. First edition. 
4.  Imrei Yosef, on the festivals, by Rabbi Yosef 
Meir Weiss, the Admor from Spinka. Varanov 
(Varnov Toflo), 1919. First edition. 
5. Seder Hakafot for Shmini Azeret and 
Simchat Torah, Rabbi Yosef Meir Weiss, the 
Admor from Spinka. Siget, [1912]. 
6. Malbush L’Shabbat V’Yom Tov, Rabbi 
Yisaschar Dov Berish Eichenstein, the Admor 
from Vertzki. Munkatch, 1927.
7. Notzer Chessed, on Pirkei Avot [Ethics of 
the Fathers]. Jerusalem, [1912]. 
8. Notzer Chessed (complete), on Avot tractate. 
Gras-Vardine, 1943. (Among the pre-Holocaust 
printings).
9-10. Pe’er Yosef, Rabbi Alexander Sander 
Weiss from Spinka. Siget (Maromorish), [1935]. 
Including the Hakafot for Simchat Torah, Siget 
(Maromorish), [1935]. 
Total of 9 books, various sizes and conditions, 
most of which are in good condition. 

Opening Price: $400
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107.  אוסף ספרים מאדמו"רי רוזין
ישראל  מרבי  התורה,  על  לקוטים  קדישין,  1. עירין 
ווארשא,  מסדיגורא.  יעקב  אברהם  רבי  ובנו  מרוזין 
השני  שערים,  )שני  ראשונה  מהדורה   .1885 ]תרמ"ה[ 

בדיו זהובה(.
לספר  והשלמות  הוספות  תניינא.  קדישין,  2. עירין 
עירין קדישין. )בסופו נדפס מכתב רבן יוחנן בן זכאי נגד 
הנצרות(. בארטפעלד )ברדיוב(, תרס"ז )1907(. מהדורה 

ראשונה.
ישראל  מרבי  התורה,  על  לקוטים  ישראל,  3. כנסת 
 .]1906[ ווארשא, תרס"ו  מרוזין וששת בניו הקדושים. 
סטריאוטיפי  דפוס  כנראה   ,1911 רשום  לשער  )מעבר 

בשנת תרע"א, לא ידוע ביבליוגרפית(. 
ובניו  מרוזין  ישראל  מרבי  לקוטים  ישראל,  4. בית 
הקדושים, )והוא ח"ב לספר כנסת ישראל(. פיעטרקוב, 

תער"ג 1912.
נחום  מנחם  רבי  מאת  מן,  פירוש  עם  אבות,  5. מסכת 

108. ספרי האדמו"רים מראדזין
ליינר.  חנוך  גרשון  רבי  חול,  טמוני  שפוני  1-2. מאמר 
עמו:  כרוך  ראשונה.  מהדורה   .1887 תרמ"ז  ווארשה, 
מאמר פתיל תכלת )והוא חלק שני למאמר שפוני טמוני 

חול(, רבי גרשון חנוך ליינר. ווארשה, תרמ"ח 1888. 
לובלין,  ליינר.  חנוך  גרשון  רבי  תכלת,  פתיל  3. מאמר 

תרס"ד 1903. מהדורה שניה. 
4. סדר הגדה של פסח עם ספר הזמנים. לובלין, תר"ע 

1910. מהדורה שניה.

סה"כ 4 ספרים, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250
107. Books Collection of Ruzhin 
Rebbes
1. Irin Kadishin, Likutim on the Torah, by 
Rabbi Yisrael of Ruzhin and his son Rabbi 
Avraham Ya'akov of Sadigura. Warsaw, 1885. 
First edition (two title pages, second in gilded 
ink).
2. Irin Kadishin, Tinayna. Additions and 
completions to Irin Kadishin. (At the end is 
printed a letter by Rabbi Yochanan Ben Zakai 
against Christianity). Bartfeld (Bardiow), 1907. 
First edition.
3. Knesset Yisrael, Likutim on the Torah, by 
Rabbi Yisrael of Ruzhin and his six holy sons. 
Warsaw, 1906. (Over the leaf of title appears 
1911, probably a streotypical printing of 1911, 
unknown bibliographically).
4. Beit Yisrael, likutim by Rabbi Yisrael of 
Ruzhin and his holy sons, (part II of Knesset 
Yisrael). Pietrekov, 1912.
5. Tractate Avot, with Mann commentary, 
by Rabbi Menachem Nachum Friedman [of 
Stefanesti], Rabbi of Itzkan. Part II. Vienna, 
1922. Title cover [inner title might be missing 
and 2 leaves at the end]. Handwritten correc-
tions. Single edition.
6. NYismach Yisrael, By Rabbi Yisrael of 
Tchartakov. Vienna, 1933. First edition.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $300

ב'.  חלק  איטצקאן.  בק"ק  רב  ]משטפנשט[,  פריעדמאן 
שער  חסר  ]אולי,  מעטפת  שער   .)1922( תרפ"ב  וינה, 

פנימי ו-2 דף בסוף[. תיקונים בכת"י. מהדורה יחידה.
ומועדים,  לשבתות  טהורות  אמרות  ישראל,  6. ישמח 
מרבי ישראל שליט"א מטשארטקוב. וינה, תרצ"ג 1933. 

מהדורה ראשונה.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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108. Books of the Admorim from 
Radzin
1-2. Shfunei Tmunei Chol article, Rabbi 
Gershon Chanoch Leiner. Warsaw, 1887. First 
edition. Bound together with: Ptil Tchelect ar-
ticle (which is the second section of the Shfunei 
Tmunei Chol article), Rabbi Gershon Chanoch 
Leiner. Warsaw, 1888. 
3.  Ptil Tchelet article, Rabbi Gershon Chanoch 
Leiner. Lublin, 1903. Second edition. 
4. Hagada for Pesach including Sefer 
Ha’Zmanim. Lublin, 1910. Second edition. 
Total of 4 books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

109. אוסף ספרי חסידויות 
רופשיץ-דינוב-מונקאטש

1-2. בני יששכר, לחודשי השנה ולמועדים טובים, מאת 
תרמ"ד  פיוטרקוב,  מדינוב.  שפירא  אלימלך  צבי  רבי 
1883. חלק ראשון בלבד. שני עותקים, )באחד הקדשה 

בכ"י מזרחי(.
2. דרך פקודיך, על תרי"ג מצות, מאת רבי צבי אלימלך 
רישומים   .1894 תרנ"ה  מונקאטש,  מדינוב.  שפירא 
בכתב-יד לפני דף השער )אחד מהם בחתימתו של רבי 

יקותיאל יהודה גרינוולד - ראה אודותיו פריט 436(. 
מדינוב.  שפירא  אלימלך  צבי  רבי  דפרקא,  3. אגרא 
מונקאטש, תרנ"ד 1894. הובא לדפוס עם הוספות עפ"י 

כת"י, בידי נכד המחבר. 
4. אור ישע, לרבי אשר ישעיה רובין מרופשיץ. פרמיי

שלה, ]תרנ"ט[ 1899. 
רבי  מאת  וקדושים  גאונים  סיפורי  ערבים,  5. דברים 
דוב בר ארמאן. מונקאטש, ]תרס"ג 1903[. חלק ראשון 

בלבד. כריכה אחורית חסרה.
צבי  רבי  מאת  לחי,  באר  פירוש  עם  הזוהר  6. תקוני 
]תרס"ט  מונקאטש,  מונקאטש.  אב"ד  שפירא  הירש 

1909[. חלק שני בלבד.

109. Collection of Books of 
Rofshitz-Dinov-Munkatch 
Hassidism 
1-2. Bnei Yisaschar, on the months of the 
year and the holidays, by Rabbi Zvi Elimelech 
Shapira from Dinov. Piotrikov, 1883. First sec-
tion only. Two copies, (one includes a dedica-
tion in Eastern handwriting). 
2. Derech Pikudecha, on the 613 Mitzvot, 
by Rabbi Zvi Elimelech Shapira from Dinov. 
Munkatch, 1894. Handwritten inscriptions 
prior to the title page (one of which is signed 
by Rabbi Yekutiel Yehuda Greenwald – see item 
436 related to him). 
3. Igra D’Pirka, Rabbi Zvi Elimelech Shapira 
from Dinov. Munkatch, 1894. Published with 
additions based upon manuscripts by the 
grandson of the author. 

4. Ohr Yesha, by Rabbi Asher Yishaya Rubin 
from Rufshitz. Parmishla, 1899.
5. Dvarim Areivim, stories of righteous ge-
niuses by Rabbi Dov Ber Arman. Munkatch, 
[1903]. First section only. Missing back binding. 
6. Tikunei Ha’Zohar including the interpre-
tation of Be’er L’Chai, by Rabbi Zvi Hirsch 
Shapira Av Beit Din of Munkatch. Munkatch, 
[1909]. Second section only. 
7. Divrei Yechezkel, on the Torah and the holi-
days, by Rabbi Yechezkel Shraga Halberstam. 
Krakow, 1922. Second edition. 
8-10. Divrei Torah of Rabbi Chaim Eliezer 
Shapira. Munkatch, [1930]. Second, third and 
fourth editions bound together in one volume. 
Collection of Chidushim, hinted and literal 
explanations, sources, comments and Hassidic 
sayings, on various matters. (Signature and in-
scriptions of Rabbi Chaim Ya'akov Moshe Krois 
Av Beit Din of Regendorff). 
Total of 10 books, various sizes and conditions. 
Fair to good condition. Signatures and ownership 
signatures. 

Opening Price: $400

רבי  מאת  ומועדים,  התורה  על  יחזקאל,  7. דברי 
 .1922 תרפ"ב  קראקוב,  הלברשטאם.  שרגא  יחזקאל 

מהדורה שניה. 
8-10. דברי תורה לרבי חיים אלעזר שפירא. מונקאטש, 
1930[. מהדורא תניינא, מהדורא תליתאי ומהדוי ]תר"ץ 
רא רביעאה כרוכות יחד בכרך אחד. חידושים מלוקטים, 

ירמזים ופשטים, מקורות, הערות ואמרות בדרכי החסי
דות, בעניינים שונים. )חותמות ורישומים של רבי חיים 

יעקב משה קרויס אב"ד ראגענדארף(.

סה"כ 10 ספרים, גודל ומצב משתנים. מצב בינוני עד טוב. 
חתימות וחותמות בעלים.

פתיחה: $400
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110. אוסף ספרי חסידויות הונגריה וסאטמר 
צבי  רבי  מאת  התורה,  על  תבואה  פרי  אך  1-2. ספר 
מונקאטש,  ראשון.  חלק  מליסקא.  פרידמאן  הירש 
 .1876 ]תרל"ו[  מונקאטש,  שני,  חלק   .1875 ]תרל"ה[ 
ב'  )בחלק  חיים".  ה"דברי  בהסכמת  ראשונה,  מהדורה 

רישומי בעלים: "אהרן צבי וויינבערגער"(. 
הקדושים,  ימים  על  דרושים  והטוב,  הישר  3. ספר 
צבי  רבי  מאת  סוגיות.  חידושי  טובים.  וימים  שבתות 
הירש פרידמאן מליסקא. הובא לדפוס בידי נכד המחבר. 

מונקאטש, ]תר"ם[ 1880. מהדורה ראשונה.
)חלק  בראשית-שמות  על  משה,  ישמח  4-5. ספר 
תרנ"ח  סיגעט,  טייטלבוים.  משה  רבי  מאת  ראשון(, 
]1898[. כרוך עם חלק שני, על ספרים ויקרא, במדבר, 

דברים. 
משה  רבי  מאת  תנ"ך,  על  משה,  ישמח  6. ספר 
תרס"ו  )סיגט(,  מאראמאראשסיגעט  טייטלבוים. 
]1906[. ישמח משה על נביאים וכתובים, ישיר משה על 
שיר השירים, כליל תפארת על רות, אבל משה על איכה, 
מור ולבונה על קהלת ועסיס רמני על אסתר. )מהדורה 

ראשונה מכת"י(.

6 ספרים. גודל ומצב משתנים. רובם במצב טוב.  סה"כ 
הקדשות, חתימות וחותמות בעלים.

פתיחה: $400

110. Collection of Books of 
Hungarian and Satmar Hassidism   
1-2. Ach Pri Tvu'ah on the Torah, by Rabbi 
Zvi Hirsch Friedman from Liska. First section. 
Munkatch, 1875. Second section, Munkatch, 
1876. First edition includes the approbation 
of the Divrei Chaim. (Second section in-
cludes ownership inscriptions: “Aharon Zvi 
Weinberger”). 
3. Sefer Ha’Yashar V’Ha’Tov, Drushim on the 
Holy days, Shabbat and Festivals. Chidushim 
on Sugiot, by Rabbi Zvi Hirsch Friedman from 
Liska. Published by the grandson of the author. 
Munkatch, 1880. First edition. 
4-5. Yismach Moshe, on Chumashim 
Bereshit-Shmot (first section), by Rabbi Moshe 
Teitelbaum. Siget, [1898]. Bound together with 
the second section, on Chumashim Vayikra, 
Ba’Midbar, Dvarim. 
6. Yismach Moshe, on the Tanach, by Rabbi 
Moshe Teitelbaum. Marmarashsiget (Siget), 
[1906]. Yismach Moshe on Nevi’im and Ktuvim, 
Yashir Moshe on Shir Ha’Shirim, Klil Tiferet 
on Ruth, Evel Moshe on Eicha, Mor U’Levona 
on Kohelet and Asis Rimoni on Esther. (First 
edition from manuscript). 
Total of 6 books. Various sizes and conditions, 
most of which are in good condition. Inscriptions, 
signatures and ownership stamps. 

Opening Price: $400
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111. אוסף ספרי חסידות קומרנא
1. חומש דברים, היכל הברכה )קומרנא(. לבוב )למברג(, 
ופירוש רש"י.  וקהלת  1874[. עם מגלות איכה  ]תרל"ד 

)חלק מהשער חסר(. 
2-4. ספר זוהר חי, פירושים על ספר הזוהר עפ"י האר"י 
והבעש"ט לרבי יצחק יהודה יחיאל ספרין. חלקים א-ב 
1875. חלק  על ספר בראשית. למברג )לבוב(, ]תרל"ה[ 
1878. )מהי  שלישי, על ספר שמות, פרמישלה, ]תרל"ח[

דורות ראשונות(.
5. אמרי נעם על פרקי אבות, רבי יהודא יצחק אייזיק 
ספרין מקאמארנא. מהדורה שניה, הובאה לדפוס בידי 

בן המחבר. ווארשה, תרנ"ה 1895. 
אוצר החיים )נתיב מצותיך(, על תרי"ג מצוות  6. ספר 
ספרין  יחיאל  יהודא  יצחק  רבי  מאת  פרד"ס,  בדרך 
מקאמארנא. חלק ראשון – בראשית, עם קיצור המצות. 

ירושלים, ]שנות תר"ץ-ת"ש בערך 1930-1950[. 
7. נוצר חסד, על פרקי אבות, רבי יצחק אייזיק יהודא 
קאמארנע.  אב"ד  סענדר  אלכסנדר  ב"ר  ספרין  יחיאל 

ירושלים, תרע"ב ]1912[. 

גודל ומצב משתנים. רובם במצב טוב.  7 ספרים,  סה"כ 
חתימות וחותמות בעלים.

פתיחה: $600

111. Collection of Books of 
Komarna Hassidism  
1. Chumash Dvarim, Heichal Ha’Bracha 
(Komarna). Lvov (Lemberg) [1874]. Including 
the Megilot of Eicha and Kohelet as well as the 
interpretation of Rashi. (Part of the title page is 
missing). 
2-4. Zohar Chai, interpretations on Sefer 
Ha’Zohar according to the Ari and the Ba’al 
Shem Tov, by Rabbi Yitzchak Yehuda Yechiel 
Safrin. Sections 1-2 on Chumash Bereshit. 
Lemberg (Lvov), 1875. Third section, on 
Chumash Shmot. Parmishla, 1878. (First 
editions). 
5. Imrei No’am on Pirkei Avot, Rabbi Yehuda 
Yitzchak Eizik Safrin from Komarna. Second 
edition, published by the son of the author. 
Warsaw, 1895. 
6. Otzar Chaim (Netiv Mitzvotecha), on 
the 613 Mitzvot by means of explanation 
through Pshat, Remez, Drash and Sod, by 
Rabbi Yitzchak Yehuda Yechiel Safrin from 
Komarna. First section – Bereshit, including 
Kitzur Ha’Mitzvot. Jerusalem, [approximately 
1930's-1950's]. 
7. Notzer Chessed, on Pirkei Avot, Rabbi 
Yitzchak Eizik Yehuda Safrin son of Rabbi 
Alexander Sender Av Beit Din of Komarna. 
Jerusalem, [1912]. 
Total of 7 books, various sizes and conditions, 
most of which are in good condition. Stamps and 
ownership signatures. 

Opening Price: $600
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112. Collection of Books of Breslev Hassidism  
1. Likutei Rabbi Nachman Tinyana. [Breslev, 1821]. Without title page. 
[Printed in the printing press of Rabbi Natan Sternhartz – Rabbi Natan 
from Breslev]. 
2. Likutei Rabbi Nachman, Warsaw, [1918]. 
3. Likutei Rabbi Nachman, Warsaw, [1924]. 
4. Likutei Tfilot, by Rabbi Natan Sternhartz. 
[Zolkova, between 1860 and 1876]. 
5. Likutei Tfilot, by Rabbi Natan Sternhartz. 
Podgorza, 1905. 
6. Sipurei Ma’asi’ot, by Rabbi Nachman from 
Breslev. Lemberg (Lvov), 1862. 
7. Sipurei Ma’asi’ot, by Rabbi Nachman from 
Breslev. Warsaw [1881]. 
8. Sipurei Ma’asi’ot, by Rabbi Nachman from 
Breslev. Lemberg (Lvov), [1902]. 
9. Tikun Ha’Klali, printed by Rabbi Ben-Zion 
Mordechai Chazan. Jerusalem, [1902]. 
10. Sefer Ha’Midot, referred to as Hanhagot 
Yesharot, by Rabbi Nachman from Breslev. 
Lublin, 1910. 
11. Sefer Ha’Midot, referred to as Hanhagot 
Yesharot, by Rabbi Nachman from Breslev. 
Warsaw, [1912]. 
12. Chayei Rabbi Nachman, Rabbi Naftali 
Sternhartz. Parampul (Lublin), 1913. 
13. Meshivat Nefesh. Breslev publication, 
Warsaw, 1930. 
14. Hishtapchut Ha’Nefesh. Munkatch, [1932]. 
15. Hishtapchut Ha’Nefesh, including additions. 
Breslev publication, Warsaw, [1938]. 
16. Shivchei Rabbi Nachman, including discussions of Rabbi Nachman 
and the details of his journey to the Holy Land. Breslev publication, 
Warsaw, 1936. 
17. Shivchei Rabbi Nachman, including discussions of Rabbi Nachman, 
Keter Printing Press, Germany. (Among the printings for She'erit 
Ha-Pleita). 
Total of 17 books, various sizes and conditions. Most of the books are in good 
condition. Stamps and ownership signatures. 

Opening Price: $1500

112. אוסף ספרי חסידות ברסלב
1. לקוטי מוהר"ן תנינא. ]ברסלב, תקפ"א 1821[. ללא שער. ]נדפס בדפוסו של רבי נתן 

שטרנהרץ - מוהרנ"ת[.
2. ליקוטי מוהר"ן, ווארשה, תרע"ח ]1918[. 
3. ליקוטי מוהר"ן. ווארשה, תרפ"ד ]1924[. 

4. לקוטי תפלות, מאת רבי נתן שטרנהארץ. ]זולקווה, בין 
תר"ך לתרל"ו 1860-1876[. 

פודגורזה,  נתן שטרנהארץ.  רבי  מאת  תפלות,  5. ליקוטי 
]תרס"ו[ 1905. 

6. סיפורי מעשיות, מרבי נחמן מברסלב. למברג )לבוב(, 
]תרכ"ב[ 1862. 

7. סיפורי מעשיות, מרבי נחמן מברסלב. ווארשה, תרמ"א 
 .]1881[

8. סיפורי מעשיות, מרבי נחמן מברסלב. למברג )לבוב(, 
]תרס"ב 1902[.

9. תיקון הכללי, נדפס ע"י רבי בן-ציון מרדכי חזן. ירושי
לים, תרס"ב ]1902[. 

נחמן  מרבי  ישרות,  הנהגות  הנקרא  המדות,  10. ספר 
מברסלב. לובלין, תר"ע 1910.

נחמן  מרבי  ישרות,  הנהגות  הנקרא  המדות,  11. ספר 
מברלסב. ווארשה, תרע"ב ]1912[. 

12. חיי מוהר"ן, רבי נפתלי שטרנהארץ. פרמפול )לובלין(, 
]תרע"ג[ 1913. 

13. משיבת נפש. הוצאת "ברסלב", ווארשה, תר"ץ 1930. 
14. השתפכות הנפש. מונקאטש, תרצ"ב ]1932[. 

"ברסלב",  הוצאת  הוספות.  עם  הנפש,  15. השתפכות 
ווארשה, תרצ"ח ]1938[. 

לארץ  נסיעתו  וסדר  הר"נ  שיחות  עם  הר"נ,  16. שבחי 
הקדושה. הוצאת "ברסלב", ווארשה, תרצ"ו.

17. שבחי הר"נ עם שיחות הר"נ, דפוס "כתר", גרמניה, )מדפוסי שארית הפליטה לאחר 
השואה(. 

סה"כ 17 ספרים, גודל ומצב משתנים. רובם במצב טוב. חתימות וחותמות בעלים. 

פתיחה: $1500
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113. חסידות ברסלב – ארבעה ספרים
למברג,  מברסלב.  נחמן  רבי  מעשיות,  1. סיפורי 

]תרס"ב[ 1902. עברית ויידיש. 
2. ר' נחמן מברצלב – מחקר פסיכואנליטי, מאת יעקב 

בקר. הוצאת "דעה", ירושלים, תרפ"ח. 
רבי  הקדושה,  לארץ  נסיעתו  סדר  עם  הר"נ,  3. שבחי 

נתן שטרנהארץ. ירושלים, תרצ"ו.
4. סדר תיקון חצות, מלוקט מספרי מוהר"ן מברסלב. 

ירושלים, ]ת"ש 1940[.

גודל ומצב משתנים. עותקי-ספריה עם חותמות וסימונים.

פתיחה: $120

114. אוסף ספרי חסידות חב"ד
1. שערי אורה, והוא שער החנוכה ושער פורים, לרבי 
פרוסיה.  ]יוהניסבורג,  האמצעי"(.  )"האדמו"ר  בער  דוב 

תר"ך, 1860, בערך[. 
ז"ל.  האר"י  נוסח  עפ"י  השנה,  מכל  תפלות  2. סדר 
מרבי  חסידות  ומאמרי  הלכות  עם  חב"ד  נוסח  סידור 
א' בלבד,  1852[, חלק  ]קניגסברג, תרי"ב  זלמן.  שניאור 

113. Breslev Hassidism – Four 
Books   
1. Sipurei Ma’asiot (short stories), Rabbi 
Nachman from Breslev. Lemberg, 1902. Hebrew 
and Yiddish.
2. Rabbi Nachman from Breslev – psycho-
analytical research, by Rabbi Ya'akov Beker. 
“De’ah” publication, Jerusalem, 1928. 
3. Shivchei Rabbi Nachman, including his jour-
ney to the Holy Land, Rabbi Natan Sternhartz. 
Jerusalem, 1936.
4. Seder Tikun Chatzot [order of midnight 
prayers], a collection from the books of Rabbi 
Nachman from Breslev. Jerusalem, [1940]. 
Various sizes and conditions. Library copies in-
cluding stamps and markings

Opening Price: $120
114. Collection of Books of 
Chabad Hassdism 
1. Sha’arei Orah, on Chanuka and Purim, 
by Rabbi Dov Ber (“The Middle Admor”). 
[Johannesburg, Prussia, c. 1860].
2. Order of prayers for all year round, accord-
ing to the version of the Ari. Chabad prayer book 
including Halachot and articles of Hassidism 

יכולל שחרית, סדר סעודה וברכות, סדר אירוסין וקידו
שין, סדר מילה, תיקון חצות.

עור  כריכת  טוב.  מצב  חסרים.  ראשונים  דפים  )שני 
מעוטרת(.

3. שולחן ערוך הרב. חלק רביעי – יורה דעה. זיטומיר, 
תרכ"ב ]1861[ בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא. 

4. תורה אור, לרבי שניאור זלמן מלאדי. חלק ראשון על 
בראשית ושמות. וילנה, תרנ"ט 1899. 

השער   .1900 תר"ס  וילנה,  תניא.   – אמרים  5. לקוטי 
השני חסר. כל הדפסות התניא לאחר שנת תר"ס צולמו 

ממהדורה זו.
6. לקוטי אמרים - תניא. מינכן, תש"ז ]1947[. 

7. לקוטי אמרים - תניא. ג'רבה, תוניס, ]תשכ"ח 1968[. 

סה"כ 7 פריטים. גודל ומצב משתנים. חתימות בעלים.

פתיחה: $600

by Rabbi Shneur Zalman. [Kenigsberg, 1852], 
section 1 only, including Shacharit, order of 
the meal and blessings, Eirusin and Kidushin 
[engagement and marriage], Brit Milah, Tikun 
Chatzot [midnight prayers]. (First two leaves 
missing. Good condition. Ornamented leather 
binding). 
3. Shulchan Aruch Ha’Rav. Fourth section 
– Yoreh De’ah. Zhitomir, [1861]. Printing press 
of the grandsons of the Rabbi from Slavita. 
4. Torah Ohr, from Rabbi Shneur Zalman 
from Ladi. First section on Bereshit and Shmot. 
Vilna, 1899. 
5. Likutei Amarim – Tanya. Vilna, 1900. 
Missing second title page. All of the Tanya pub-
lications after the year 1900 were stereotypical 
printing of this edition. 
6. Likutei Amarim – Tanya. Munich, [1947]. 
7. Likutei Amarim – Tanya. Djerba, Tunis, 
[1968].
Total of 7 items. Various sizes and conditions. 
Ownership inscriptions. 

Opening Price: $600

113

114
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116. אוסף ספרי חסידות שונים 
1. דברת שלמה, רבי שלמה בן אברהם מלוצק. למברג 

)לבוב(, ]תרי"ט[ 1859. על נייר כחול-ירקרק.
2. דברי אמת, על התורה, רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ. 

למברג )לבוב(, ]תרכ"ב[ 1861. 
3. קדושת לוי, על התורה, רבי לוי יצחק מברדיטשב. 

למברג )לבוב(, תר"ל ]1869[. חלק ראשון. 
מנעסכאיז,  יצחק  מרבי  מעשיות  ספורי  טוב,  4. זכרון 

מאת רבי יצחק לאנדא. פיוטרקוב, תרנ"ב 1892. 
5. נועם אלימלך. מונקאטש, ]ת"ש 1940[. 

מנדל  מנחם  שמעון  רבי  מאת  טוב,  שם  בעל  6. ספר 

116. Collection of Books of 
Various Hassidism
1. Dibrat Shlomo, Rabbi Shlomo Ben Avraham 
from Lutzk. Lemberg (Lvov), 1859. Upon green-
ish blue paper. 
2. Divrei Emet, on the Torah, Rabbi Ya'akov 
Yitzchak Ha’Levi Horowitz. Lemberg (Lvov), 
1861. 
3. Kdushat Levi, on the Torah, Rabbi Levi 
Yitzchak from Barditshov. Lemberg (Lvov), 
[1869]. First section. 
4. Zichron Tov, short stories of Rabbi Yitzchak 
from Neschiz, by Rabbi Yitzchak Landau. 
Piotrikov, 1892.
5. No’am Elimelech. Munkatch, [1940]. 
6. Ba’al Shem Tov, by Rabbi Shimon Menachem 
Mendel Vodnik. Siner-Varahl (Sa’ini), [1943]. 
7. Rabbi Pinchas from Koritz – his life, ac-
complishments and Torah, by Rabbi Matityahu 
Yechezkel Guttman. Tel-Aviv, 1950. 
8. Ma’amar Mordechai pamphlet, interpreta-
tions on verses and sayings of the Sages, Rabbi 
Mordechai Chaim from Slonim. Jerusalem, 
[1951]. 
Total of 8 books, various sizes and conditions. 
Signatures and ownership stamps. 

Opening Price: $400

115. ספרי חסידות
1. סדר ברכת הנהנין ונטילת ידים, מאדמו"ר הזקן רבי 

שניאור זלמן מלאדי. ווארשא, תר"א 1840. 
למברג,  ותלמידיו.  מהבעש"ט  יקרים,  2. ליקוטים 

]תרכ"ג[ 1863.
3. מעגלי צדק, ב' חלקים, על התורה. )עם "דרכי צדק" 
- הנהגות טובות(. מהאדמו"ר מדעעש, רבי מנחם מענדל 

פנט. מונקאטש, ]תרמ"ד[ 1884. מהדורה ראשונה.
4-6. דברי אמת, על התורה, מרבי יעקב יצחק "החוזה 
מלובלין". לובלין, 1923. כרוך עם הספרים בית ישראל, 
חיים,  מקור  וספר  תרפ"ח(  )טשרנוביץ,  התורה  על 
מרבי  תרפ"ו(  )טשרנוביץ,  ומועדים,  שבתות  מאמרי 

אלטר שפירא אב"ד וויקנא וטשרנוביץ. 
מברדיטי יצחק  לוי  מרבי  התורה  על  לוי,  7. קדושת 
שוב. וורשא, 1902. )חותמות רבי אשר זאב וורנר אב"ד 

טבריה(.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

115. Collection of 
Chassidut Books
1. Seder Birkat Hamazon Unetilat 
Yadayim. By Rebbe Shneur Zalman 
of Liadi. Warsaw, 1840.
2. Likutim Yekarim by the Besht 
and his disciples. Lemberg, 1863.
3. Ma'agaley Zedek, 2 parts, on 
the Torah. (With "Darkey Zedek" 
– Hanhagot Tovot) by Rebbe of 
Desh Menachem Mendel Panet. 
Munkatch, 1884. First edition.
4-6. Divrey Emet, on the Torah, 
by Rabbi Ya'akov Yitzchak "Seer 
of Lublin". Lublin, 1923. Bound 
with Beit Yisrael, on the Torah 
(Tchernovitz, 1928) and Sefer 
mekor Chayim, on Shabat and 
Holidays (Tchernovitz, 1926) by Rabbi Alter 
Shapira Av-Beit–Din Vikna and Tchernovitz.
7. Kedushal Levy, on the Torah by Rabbi 
Levy Yitzchak of Berdichev. Warsaw, 1902. 
(Signatures by rabbi Asher Ze'ev Werner Av-
Beit-Din Tiberias).
Conditions and sizes vary.

Opening Price: $180

וודניק. סינער-וואראהל )סאיני(, תש"ג ]1943[. 
מאת  ותורתו,  פעולותיו  חייו,   – מקוריץ  פנחס  7. רבי 

רבי מתתיהו יחזקאל גוטמן. תל-אביב, תש"י. 
8. קונטרס מאמר מרדכי, פירושים על פסוקים ומאמרי 
]תשי"א  ירושלים,  מסלונים.  חיים  מרדכי  רבי  חז"ל, 

 .]1951

סה"כ 8 ספרים, גודל ומצב משתנים. חתימות וחותמות 
בעלים. 

פתיחה: $400

115
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117. אוסף ספרי חסידות
1. קדושת לוי על התורה, רבי לוי יצחק מברדיטשוב. 
]גליציה? שנת ת"ר 1840 בערך[. ללא ציון מקום דפוס, 
הוצאת ברדיטשוב תקע"א.  ושם המדפיס. על-פי  שנה 

)דף אחרון חסר, חתימת ר' יעקב באב"ד וחותמות(. 
אמת.  אנשי  מפי  נפלאים  סיפורים  קדושים,  2. ספורי 

]ווארשה[ )בשער מופיע "לייפציג"(, ]תרכ"ו 1866[. 
ווארשה,  מסטרעליסק.  אורי  רבי  קדוש,  3. אמרי 
ורבי  מקוריץ  פנחס  מרבי  מכתב  עם   .1895 ]תרנ"ה[ 

ישעיה מדינאוויץ.
ליב  יהודה  משה  רבי  להרמ"ל,  תורה  4. ליקוטי 

מסאסוב. קולומיאה, תרנ"ו 1896. 
5. תורת הרמ"ל השלם, רבי משה יהודה ליב מסאסוב. 
מ.-סיגעט )סיגט(, ]תרס"ג[ 1903. על-פי "ליקוטי תורה 
שם  שבאו  ההסכמות  עם  תרנ"ו,  קאלאמעא  להרמ"ל", 

בתוספת קטעים אחדים מספרים שונים.
6. רשפי אש השלם, כתבי קודש מרבי מרדכי שפירא 

מנעסכיז. פיעטרקוב, ]תרס"ז 1907[.
7. נוסח הקפות הנאמרים בבית מדרשו של רבי אלימלך 

מליזנסק. קלוזש, ]תרפ"ה 1925[. כולל שער-מעטפת.
8. הנהגות ישרות, רבי גדליה סג"ל. לובלין, תרפ"ז.

9. דרכי ישרים, רבי מנחם מנדל מפרמישלאן. סעקעי
להיד )סקואני, רומניה(, ]תש"א, 1941?[.

10. תקנות והדרכות דחברת שומרי אמונים, רבי אהרן 
רוט )ראטה(. ירושלים, ]תש"ט 1949[.

סה"כ 10 ספרים, גודל ומצב משתנים. רובם במצב טוב. 

פתיחה: $600

117. Collection of Books of 
Hassidism 
1. Kdushat Levi on the Torah, Rabbi Levi 
Yitzchak from Barditshov. [Galicia?, approxi-
mately 1840]. Name of publisher, place and 
year of publication not stated. Based upon the 
Barditshov publication, 1811. (Last page miss-
ing, signature of "Rabbi Yaakov Son of Av Beit 
Din" and stamps. 
2. Sipurei Kdoshim, wonder stories by righ-
teous individuals. [Warsaw] (“Leiptzig” ap-
pears on the title page), [1866]. 
3. Imrei Kadosh, Rabbi Uri from Strelisk. 
Warsaw, 1895. Including a letter by Rabbi 
Pinchas from Koritz and Rabbi Yishaya from 
Dinovitz. 
4. Rabbi Moshe Yehuda Leib Likutei Torah, 
Rabbi Moshe Yehuda Leib from Sasov. Kolomia, 
1896. 
5. Toraht Rabbi Moshe Yehuda Leib Ha’Shalem, 
Rabbi Moshe Yehuda Leib from Sasov. M.-Siget 
(Siget), 1903. Based upon “Rabbi Moshe Yehuda 
Leib Likutei Torah”, Kolomea, 1896. Including 
the approbations which appear in that book, in 
addition to several sections from various books. 
6. Rishpei Esh Ha’Shalem, scriptures by Rabbi 
Mordechai Shapira from Neschiz. Piatrikov, 
[1907]. 
7. Version of Hakafot as recited in the Beit 
Midrash of Rabbi Elimelech from Liz’ansk. 
Klozsh. [1925]. Including a jacket title page. 

8. Hanhagot Yesharot, Rabbi Gedalya Segal. 
Lublin, 1927. 
9. Darkei Yesharim, Rabbi Menachem 
Mendel from Parmishlan. Sekalhid (Sakouani, 
Romania), [1941?]. 
10. Regulations and Guidelines of the Shomrei 
Emunim Association, Rabbi Aharon Roth. 
Jerusalem, [1949?]. 
Total of 10 books, various sizes and conditions, 
most of which are in good condition. 

Opening Price: $600
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119. ששה ספרים מגדולי החסידות – 
חתימות רבי יעקב חי זריהן

למברג,  איזנשטיין.  ישראל  רבי  אש,  עמודי  1. שו"ת 
חתומה  )הקדשה  וחסרים.  קרועים  דפים   .1880 תר"ם 

מהאדמו"ר רבי מנחם נחום רבינוביץ, מחרסון-חיפה(.
2. קדושת אהרן, על התורה, רבי אהרן פרידמאן מסאי

דיגורה. ורשה, ]תרע"ג[ 1913. 
3. השיב משה, רבי משה טייטלבוים. למברג, ]תרכ"ו[ 
1866. חתימות וחותמות בעלים מהעיר צפת. "צבי ב"ר 

אברהם מקאליש", רבי "נחום אתרוג" ]רבה של צפת[.
יצחק  רבי  מגור,  הראשון  האדמו"ר  הרי"ם,  4. שו"ת 

מאיר אלטר. ורשה, תרמ"ב 1882. מהדורה שניה. 
יהודה  רבי  ועירובין,  שבת  מסכת  על  אמת,  5. שפת 
בשער   .1927 ורשה,  מגור.  האדמו"ר  אלטר  ליב  ארי' 
הקדשה עצמית: "מנחה שלוחה לי לשמי מרבנו הקדוש 

האדמו"ר מגור שליט"א, יעקב חי זריהן ס"ט".
6. שפת אמת, חידושים על מסכתות פסחים עד חגיגה, 
מאת רבי יהודה ארי' ליב אלטר האדמו"ר מגור. ורשה, 
בעלים,  חותמות  הספרים  מן  בחלק   .]1931[ תרצ"א 
ביניהם חותמות וחתימות רבי יעקב חי זריהן, רבה של 

טבריה.

ששה ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

118. אוסף שבעה ספרי חסידות 
רישום   .1850 ]תר"י[  זולקווה,  הבעש"ט.  1. שבחי 

בעלים וחותמות ממרוקו.
יחיאל  יהודה  אייזיק  יצחק  לרבי  מצותיך,  2-3. נתיב 
ראשונה.  מהדורה   .1858 תרי"ח  )לבוב(,  למברג  ספרין. 
כרוך עמו: אוצר החיים, לרבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל 

ספרין. למברג )לבוב(, תרי"ח 1858. מהדורה ראשונה. 
נחום מטשרנוביל. למברג  לרבי מנחם  עינים,  4. מאור 
בעלים.  ורישומי  חותמות   .1869 ]תרכ"ט[  )לבוב(, 

ימהדורה נדירה זו אינה נזכרת בתקליטור מפעל הביב
ליוגרפיה ואצל וינוגרד ורוזנפלד.

5-6. קדושת לוי, על התורה ועל עניין חנוכה ופורים, 
מאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב ווארשא, תרל"ו 1876. 

יכרוך עמו: ספר חסידים לרבי יהודה החסיד, )כש"נ בזי
טאמיר(, ווארשא, ]תרל"ט[ 1879.

ווארשא,  מרוז'ין.  ישראל  לרבי  קדישין,  7. עירין 
הלוי  וואלף  זאב  "הק'  בעלים  חתימת   .1885 ]תרמ"ה[ 
אבד"פה..." ]רבי וולף טירנויער, אב"ד שמקוט[. מהדורה 
ראשונה. דפים לחיזוק הכריכה מוינה, עם כיתוב ביידיש.

גודל ומצב משתנים.

 Seven Books of Hassidism .118פתיחה: $300
1. Shivchei Ha’Ba’al Shem Tov. Zolkova, 
1850. Ownership inscription and Moroccan 
signatures. 
2-3. Netiv Mizvotecha, by Rabbi Yitzchak 
Eizik Yehuda Safrin. Lemberg (Lvov), 1858. 
First edition. Bound with: Otzar HaChaim, by 
Rabbi Yitzchak Eizik Yehuda Safrin. Lemberg 
(Lvov), 1858. First edition.
4. Ma’or Einayim, by Rabbi Menachem 
Nachum from Chernobyl. Lemberg (Lvov), 
1869. Signatures and ownership inscriptions. 
This rare edition is not listed in the Bibliography 
Institute CD nor in Vinograd and Rosenfeld CD. 
5-6. Kdushat Levi, on the Torah and on Chanuka 
and Purim, by Rabbi Levi Yitzchak from 
Barditshov. Warsaw, 1876. Bound together with: 
Sefer Chassidim of Rabbi Yehuda Ha’Chassid, (as 
printed in Zhitomir), Warsaw, 1879. 

7. Irin Kadishin, by Rabbi Yisrael from Ruz’in. 
Warsaw, 1885. Ownership inscription “The 
holy Ze'ev Wolf Ha’Levi Av Beit Din…” [Rabbi 
Wolf Turnouer, Av Beit Din of Shemkot]. First 
edition. Binding reinforced with Viennese 
pages with writing in Yiddish. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $300
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120. לימודי אצילות - מהדורה ראשונה
מה  ממהרח"ו  הקבלה.  בחכמת  אצילות,  לימודי  ספר 
סופר  רבי משה  נדפס מכת"י האדמו"ר  האר"י.  שקיבל 
1850. מהדורה  מפשוורסק, עם הגהותיו. למברג, תר"י 

ראשונה. 
לרבי  לשער  שמעבר  ההקדמה  את  גם  המייחסים  יש 

משה מפשוורסק. 
חותמות בעלים. תיקונים בכת"י.

כה דף. 24 ס"מ. מצב בינוני, כתמי שימוש, פגיעות קלות 
בשוליים, שיקום עתיק.

פתיחה: $200

119. Six Books from Great 
Hassidic Luminaries – Signatures 
of Rabbi Ya'akov Chai Zrihan
1. Amudei Esh Responsum, Rabbi Yisrael 
Eisenstein. Lemberg, 1880. Torn and miss-
ing pages. (Inscription signed by the Admor 
Rabbi Menachem Nachum Rabinowitz from 
Cherson-Haifa).
2. Kdushat Aharon on the Torah, Rabbi Aharon 
Friedman from Sadigura. Warsaw, 1913. 
3. Heshiv Moshe, Rabbi Moshe Teitelbuam. 
Lemberg, 1866. Signatures and ownership 
stamps from the city of Safed. “Zvi son of Rabbi 
Avraham from Kalish”, Rabbi “Nachum Etrog” 
[rabbi of Safed]. 
4. Rabbi Yitzchak Meir Gur [acronym: Harim] 
Responsum, the first Admor from Gur, Rabbi 
Yitzchak Meir Alter. Warsaw, 1882. Second 
edition. 
5. Sfat Emet on the tractates of Shabbat and 
Eiruvin, Rabbi Yehuda Leib Alter the Admor 
from Gur. Warsaw, 1927. Personal inscription 
upon title page: “This gift is personally sent to 
me from the holy Admor from Gur, Ya'akov 
Chai Zrihan”. 
6. Sfat Emet, Chiddushim on the tractates of 
Psachim until Chagiga, by Rabbi Yehuda Aryeh 
Leib Alter the Admor from Gur. Warsaw, 
[1931]. Some of the books include ownership 
signatures, among which are the stamps and 
signatures of Rabbi Ya'akov Chai Zrihan, rabbi 
of Tiberius. 
Six books, various sizes and conditions. 

Opening Price: $250

120. Limudei Atzilut – First 
Edition
Limudei Atzilut, kabalistic wisdom. By Rabbi 
Chaim Vital based on the teachings of the 
Ari. Printed from the manuscript of Rabbi 
Moshe Sofer from Pshevorsk, with his glosses. 
Lemberg, 1850. First edition.
Some people believe that the introduction in 
the back of the front page was also written by 
Rabbi Moshe from Pshevorsk.
Stamped by owners. Handwritten corrections.
25 leaves. 24cm. Fair condition, some staining, 
light damage in the margins, antique restoration.

Opening Price: $200

121. ספר יצירה – קוריץ, תקל"ט
ספר יצירה, המיוחס לאברהם אבינו, "עם פירוש מספיק 
נחמד ונעים" ]מרבי משה הגולה מקיוב[. הובא לדפוס 
מלויצק.  שלמה  ורבי  אשכנזי  שמעון  רבי  ע"י  ונערך 

קארעץ )קוריץ(, ]תקל"ט 1779[. 
ספר יסוד בחכמת הקבלה, מראשוני הספרים הקבליים 

שנדפסו ברוסיה בכלל ובקוריץ בפרט. 
בדף השער נזכר "חיבורו הגדול" של המחבר, והוא ספר 
זה הוא חלקו האחרון, הכולל  "שושן סודות", שפירוש 
בקוריץ  נדפס  הראשון  חלקו  תס"ד-תרנ"ו.  "סודות" 

תקמ"ד.
בדף ]לא[ ציור גלגל המזלות, עם חודשי השנה וצירופי 

שמות קדושים, כפי שמופיע בספר יצירה. 
מתלמידי  )ת"ק-תקע"ג(  מלויצק  שלמה  רבי  הגה"ק 
בעל  הקבלה.  בחכמת  גדול  היה  ממזריטש.  המגיד 

"דברת שלמה".
לה )במקום לו( דף, 21.5 ס"מ. דף אחרון חסר ודף שלפניו 
ללא  וכתמים.  עש  נקבי  בלוי,  בינוני-גרוע.  מצב  קרוע. 
כריכה ]תפירת הקונטרסים המקורית בגובה בלתי-אחיד[. 

פתיחה: $250
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122. תיקוני הזהר – דובנא, תקס"ה
ספר תיקוני הזהר, "מוגה ומדוקדק... כתיקוני זהר דפוס 

קושטאנדינא". דובנא, ]תקס"ה 1805[. 
"ולע"ע  החותמים:  הדפוס,  פועלי  דברי  הספר  בסוף 
עוסק בק"ק אוסטרהא". לדעת א' יערי, מסתבר שהספר 
נדפס באוסטרהא. ]ראה הדפוס העברי באוסטרהא, עלי 

ספר, א, עמ' 120, מס' 25[.
ה, ז-קלב, י דף. נייר כחול-ירקרק, מצב טוב. כריכת עור 

מקורית פגועה וקרועה.
נדיר.

פתיחה: $120

123. מקדש מלך, בראשית – קאפוסט, תק"ע
ספר מקדש מלך, פירוש על הזוהר, ח"א בראשית, מרבי 
המערב  חכמי  מרבותיו  שלמד  "ממה  בוזאגלו,  שלום 
)מרוקו(... וליקט מספר מקדש ה' להרב הגדול הרמ"ז". 

קאפוסט, ]תק"ע 1810[.
חתימות בעלים בעברית "בעריש" וברוסית.

]4[, קסד דף. נייר אפור-ירקרק. מצב טוב-בינוני, פגעי עש 
קלים וכתמים. כריכת עור מקורית בלויה ופגועה.

הביבליוגרפיה,  מפעל  בתקליטור  ראה  זו  מהדורה  על 
רשומה 0301142.

פתיחה: $120

122. Tikunei Ha-Zohar – Dovna, 
1805
Sefer Tikunei Ha-Zohar. Dovna, 1805.
At the end of the book writing by the printing 
press workers, signed: "and now working in 
Ostroh". In A. Ya'ari's opinion, it seems that the 
book was printed in Ostroh. [See Jewish print-
ing in Ostroh, Aley Sefer, 1, page 120, number 
25].
5. 7-132, 10 leaves. Blue-greenish paper, good 
condition. Original leather binding damaged and 
torn.

Opening Price: $120

123. Mikdash Melech, Bereshit 
– Kopys, 1810
Sefer Mikdash Melech, commentary on Zohar, 
Bereshit, by Rabbi Shalom Buzaglo, Kopys, 
1810.
Ownership signatures in Hebrew "Berish" and 
in Russian.
[4],164 leaves. Grey-greenish paper. Good-fair 
condition, slight moth damages and stains. 
Original leather binding damaged and torn.
See about this edition in Bibliography Institute 
CD, record 0301142.

Opening Price: $120

121. Sefer Yetsirah – Koritz, 1779
Sefer Yetsirah, attributed to Avraham Avinu, 
"with an adequate, nice and pleasant commen-
tary" [of Rabbi Moshe Hagole of Kiev]. Printed 
and edited by Rabbi Shimon Ashkenazi and 
Rabbi Shlomo of Levitzak. Koritz, [1779].
A basic kabbalah book, of the first kabbalistic 
books printed in Russia in general and in Koritz 
in particular.
 On the front page "the great work" of the author 
is mentioned which is the book "Shoshan 
Sodot", the last part of the book that includes 
"secrets" 1704-1896. The first part was printed 
in Koritz, 1774.
On page [31] a picture of the constellations with 
the months of the year and combinations of the 
Holy Names as they appear in Sefer Yetsirah.
The Holy Gaon Rabbi Shlomo of Levitzak (1740-
1813), a student of the Magid of Mezritch. Great 
kabbalist. Wrote the book Divrat Shlomo.
35 (instead of 36) leaves, 21.5cm. Missing last 
page and the page before the last is torn. Fair-
poor condition. Worn, moth holes and stains. 
Missing binding [original sewing of booklets with 
uneven stitches].

Opening Price: $250123 122
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124. ספרי קבלה שנדפסו בירושלים
ספרי קבלה שנדפסו בירושלים בראשית המאה ה-20, 

)מהדורות ראשונות או יחידות(:
1. מרכבה שלמה, ברייתות קבלה מהתנאים. מהדורה 

ראשונה )מכת"י מוסאיוב(. תרפ"א 1921.
2. ספר מנחת אליעזר, על דרך "עץ החיים" למהרח"ו. 

מהמקובל רבי אליעזר ידיד הלוי. תר"ע 1910.
3. פלא יועץ, מרבי אליעזר פאפו, עם פירוש על חמש 
מגילות ממהרח"ו )רבי חיים וויטאל, נדפס מכת"י גאגין( 
]תרס"ג  )מכת"י(.  אלגזי  ממהרי"ט  חיל  אשת  על  ופי' 

.]1903
4. בירורי המדות, משמן זית זך של זוהר הקדוש. מהמי

קובל רבי אהרן שמואל מהרי"ל. ]תרפ"ג 1923[.
5. אמרות טהורות, מרבי צבי מיכל שפירא, עם מנחת 
חיים  רבי  )תלמיד  מדאהלינוב  שמואל  מרבי  שמואל 

מוולוז'ין(. תרפ"ג 1923.
מארמורשטיין.  אליהו  משה  רבי  היצר,  6. מלחמת 

תרצ"ה )1935(.
ה"בן  מבעל  ותיקונים,  תפילות  סדרי  חכמים,  7. לשון 

איש חי", )מהדורה ב' עם הוספות(. תרפ"ח 1928.
8. קונטרס הליקוטים של אגודת תקנת נר"ן. עם מכתבי 
וטשורטקוב.  רחמסטריווקא  מהוסיאטין,  האדמו"רים 

]תש"ד 1944[.
9. כונות נפלאות, בעניני קדושה וטהרה, ולימוד חכמת 
 .)1956( תשט"ז  הומינר.  שמואל  רבי  מהצדיק  הקבלה. 
)נדיר במיוחד! המחבר לא רצה למכרו ברשות הרבים, 

רק ניתן על ידו לאברכים תלמידי חכמים שהכיר(. 

גודל ומצב משתנים, רובם במצב טוב עד בינוני.

פתיחה: $150

124. Kabbalah Books Printed in 
Jerusalem
Kabbalah books printed in Jerusalem , begin-
ning of 20th century (first or single editions):
1. Merkavah Shlemah, Braitot Kabbalah Me-
Hatanaim. First edition (of Musayov manu-
script). 1921.
2. Sefer Minchat Eliezer, on "Etz Hachaim" by 
Maharchav. By Rabbi Eliezer Yadid Ha-Levy. 
1910.
3. Pele Yoetz, by Rabbi Eliezer Papo, with com-
mentary on the Five Megilot by Maharchav 
(Rabbi Chaim Vital, printed of Gagin's manu-
script) and commentary on Eshet Chayil by 
Maharit Elgazi (of manuscript). 1903.
4. Berurey Ha-Midot, Mishemen Zayit Zach 
shel Zohar Ha-Kadosh. By the mekubal Rabbi 
Aharon Shmuel Maharil. 1923.
5. Imrot Tehorot, by Rabbi Zvi Michal Shapira, 
with Minchat Shmuel by Rabbi Shmuel of 
Dalinov (disciple of Rabbi Chaim of Volozhin). 
1923.
6. Milchemet Hayetzer, Rabbi Moshe Eliyahu 
Marmorstein. 1935. 
7. Leshon Chachamim, by the author of "Ben Ish 
Chai", (second edition with additions). 1928.
8. Kuntres Halikutim shel Agudat Takanat 
Naran. With letter by Rebbes of Husiatyn, 
Rachmastrivka and Tchorkov. 1944.
9. Kavanot Nifla'ot, by the Tzadik Rabbi 
Shmuel Huminer. 1956. (Very rare! The writer 
refused to sell it, he only handed it to scholars 
that he knew).
Sizes and conditions vary, mostly good to fair 
condition..

Opening Price: $150
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125. גדולת משה רבינו,  תקס"ה  
עליו  רבינו  משה  גדולת  יסופר  "בו  משה,  גדולת  ספר 
דאודר,  פרנקפורט  בשמים".  ראה  אשר  וכל  השלום 

]תקס"ה 1805[.
עברית עם תרגום יידיש-דייטש.

]16[ עמ'. מצב טוב. 
מהדורה נדירה, אינה בספריה הלאומית.

פתיחה: $150

126. חובות הלבבות – אמשטרדם תקכ"ח
חובות הלבבות, מאת רבינו בחיי ב"ר יוסף אבן פקודה. 

שני כרכים. אמשטרדם, תקכ"ח ]1768[.
כרך  בראש  צו"ר.  באותיות  אשכנז"  ל"לשון  תרגום  עם 
ב' מובאת "מרגניתא דרבינו תם". בסוף הכרך: "תוכחה 

לרבינו בחיי" ו"וידוי".
בעמוד השער של כרך א' רישומי בעלות משנת תרט"ו 

ורישום "קניתי מהנ"ל... הק' חיים שלעזינגר".
2 כרכים, ]4[, ב-קמז דף; ]2[, קיט דף. 15 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים ופגעי עש קלים. הדבקות נייר בשוליים הפנימיים 

של דפים ספורים. חותמות ספריה.

פתיחה: $100

125. Gedulat Moshe Rabeinu, 1805  
Sefer Gedulat Moshe, Frankfurt an der Oder, 
1805.
Hebrew with Yiddish-Deitsch translation.
[16] pages. Good condition.
Rare edition, not in the National Library.

Opening Price: $150

126. Chovot Ha’Levavot 
– Amsterdam, 1768 
Chovot Ha’Levavot, by Rabbeinu Bechayei son 
of Yosef Even Pkuda. Two volumes. Amsterdam, 
[1768]. 
Including an “Ashkenaz” translation in Tzenah 
U’Renah letters. At the beginning of volume 2 
a “Margenita D’Rabbeinu Tam” is presented. At 
the end of the volume: “a rebuke of Rabbeinu 
Bechayei” as well as “a confession”. 
Upon the title page of volume 1 ownership in-
scriptions from the year 1855 as well as a listing 
“I have purchased from the abovementioned… 
the Holy Chaim Shlesinger”. 
2 volumes, [4], 2-147 leaves; [2], 119 leaves. 15cm. 
Good condition. Stains and minor moth damag-
es. Pasting of pages in inner margins of a number 
of pages. Library stamps. 

Opening Price: $100
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דפוסי שנות הר' והש'
Early printed books – Resh and Shin Years

(Additional books from Resh and Shin years can be found in Glosses Chapter)

127. כל בו – איטליה, ר"ן – אינקונבולה
כל בו – דינים לכל השנה, מנהגים, פירוש על הגדה של 
שנת  ]איטליה,  ועוד.  וממונות  והיתר  איסור  דיני  פסח, 

ר"ן 1490 בערך[. מהדורה ראשונה.
ספר "כל בו" הוא קובץ הלכות, המקביל ואף זהה במידה 
רבה לספר "ארחות חיים" מאת ר' אהרן מלוניל. לא נודע 
ואיזה  החיבורים  שני  בין  הדמיון  פשר  מה  מחברו,  מי 
מהם קדום יותר. פרופ' שלמה זלמן הבלין קבע כי "כל 
)תחילה  חיים"  "ארחות  בו" הוא מהדורה מוקדמת של 
כתב המחבר את "כל בו" ואחר-כך ערכו בשינויים וקראו 

בשם "ארחות חיים"(. 
עמוד.  בכל  עמודות  שתי  מרובעות,  באותיות  נדפס 
מקום הדפוס ותאריך ההדפסה אינם נזכרים בספר, אין 
הקונטרסים  זאת,  עם  שומרי-דף.  ואין  כותרי-עמוד  בו 

והגליונות ממוספרים. בפתח הספר תוכן הסימנים.
עקב צורת האותיות הייחודית וצורת סימון הקונטרסים, 
אריה  הספר:  נדפס  ומתי  היכן  הביבליוגרפים  התלבטו 
טויבר סבור שהספר נדפס בשנת רל"ה או רל"ו בפייבי 
די שאקו ואם כן הוא אחד הספרים העבריים הראשונים 
 ,)159 שנדפסו )ראה קרית ספר, ב, תרפ"ה-תרפ"ו, עמ' 
בבית  בנאפולי,  נדפס  שהספר  סברו  אחרים  חוקרים 
דפוסו של יוסף גונצנהויזר. שטיינשניידר סבור כי נדפס 
אופנברג  הביבליוגרף  אולם  ה-16,  במאה  בשאלוניקי 
קבע כי הספר נדפס במקום בלתי-ידוע באיטליה בערך 

בשנת 1490.
הערות בודדות בכתב-יד בשולי מספר גליונות.

הראא הדפים  תשעת   .)179 )במקום  מקוריים,  דף   ]168[
הדף  חסר  כמו-כן  שלהם,  צילום  ומופיע  חסרים  שונים 

השלישי בקונטרס כ'. 27 ס"מ. מצב בינוני. נייר לבן ונקי, 
כתמים בודדים. נזקי-עש עם פגיעה בטקסט, משוקמים 
אשיקום מקצועי. שוליים מעט קצוצים. כריכת עור איכו

תית, מודרנית.

פתיחה: $5000
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128. מסכת נידה – ונציה, ר"ף 1520 – דפוס 
דניאל בומבירגי 

דניאל  דפוס  ותוספות.  רש"י  פירוש  עם  נידה  מסכת 
בומבירגי, ונציה, ר"ף ]1520[.

"...פיסקי תוספות ופירוש המשניות ורבינו אשר, נדפס 
על-ידי דניאל בומבירגי מאנוירשה בשנת ר"פ לפ"ק פה 

ויניציאה". 
בדף הראשון רישום בעלים קצוץ "שלמה בכ-- חוצין" 
אוצר  תר"ג-תרנ"ג,  חוצין,  בכור  שלמה  רבי  ]כנראה, 
הרבנים 18693, מתלמידיו של רבי עבדאללה )עובדיה( 

סומך[. מעט הגהות קצרות בשולי הגליונות.
מהדפים...  התחלות  הם  "אלו  רשימת  האחרון  בדף 
רשימת   - ריגיסטרו"  אותו  קוראים  איטלייאנו  ובלשון 

127. Kol Bo – Italy, 1490 
– Incunable
Kol Bo – Laws pertaining to all the days of the 
year, customs, interpretation on the Haggadah 
for Pesach, laws of Isur and Heiter [forbidden 
and permitted], monetary laws and more. 
[Italy, approximately 1490]. 
The Kol Bo book is a collection of Halachot, 
comparable and even similar in many aspects to 
the book Orchot Chaim by Rabbi Aharon from 
Lonil. The identity of the author is unknown 
as is the meaning of the similarity between 
the two compositions. As well, it is unknown 
which of them was composed first. Professor 
Shlomo Zalman Havlin declared that Kol Bo is 
an early edition of Orchot Chaim (the author 
first wrote Kol Bo and then changes were made 
to the book and it was named Orchot Chaim). 
Printed in square letters with two columns on 
each leaf. The place and date of the publication 
are not mentioned in the book, there are no 
page headings or page markers. Nevertheless, 
the pamphlets and sheets are numbered. The 
index of the chapters is included at the begin-
ning of the book. 

Due to the exceptional shape of the letters and 
the method of marking of the pamphlets, the 
bibliographers were uncertain as to the place 
and date of the publication of the book: Aryeh 
Toiver believed that the book was printed in the 
year 1475 or 1476 in Feibo Di Shako and if that is 
the case it is one of the first Hebrew books which 
were printed (see Kiryat Sefer, 2, 1925-1926, page 
159), other researchers believed that the book 
was printed in Anapoli, in the printing press of 
Yosef Gunzenhouser. Steinsneider is of the opin-
ion that it was printed in Saloniki during the 16th 
century, however, the bibliographer Ofenberg 
stated that the book was printed in an unknown 
place in Italy in approximately the year 1490. 
Single handwritten comments on the margins 
of a number of sheets. 
[168] original leaves (instead of 179 in the 
Bibliographical records), The first nine pages are 
missing and a photocopy of them appears, the 
third leave in the 20th pamphlet also missing. 
27cm. Fair condition. White and clean paper, few 
stains. Moth damage defecting the text, profes-
sionally restored. Margins slightly cut off. High 
quality modern leather binding. 

Opening Price: $5000

התחלת הגליונות של כל קונטרס.
הדף  השער,  מדף  חלקים  טוב.  מצב  ס"מ.   35 דף,  צא 
שיקום  ושוקמו  חסרים  דפים  מספר  ופינות  האחרון 
מקצועי. כתמים בדף השער ובשולי הדפים. כריכת חצי-

קלף מודרנית.

פתיחה: $15,000
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129. שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן – 
ויניציאה, רע"ט 1519 – מהדורה ראשונה 

תשובות שאילות לרבינו משה בר נחמן. ונציה, ]רע"ט, 
שלמה  רבינו  מאת  ותשובות  שאלות  אסופת   .]1519
רפח  לרמב"ן.  בטעות  המיוחסות  )רשב"א(,  אדרת  בן 

תשובות. 
תהיה  לא  "יען  המגיה:  כותב  לשער  מעבר  בהקדמה 
האמת נעדרת... אודיע... התשובות הלזו אשר נתייחסו 
ביחס... רבינו משה בר נחמן זצ"ל. אכן יש ויש ביניהם 
אשר זרים עברו בתוכו כרשב"א וסיעתו וכהנה בהרבה 

מקומות מאלו הגאונים אשר שתו מימיו...". 

128. Niddah Tractate – Venice, 
1520 – Daniel Bombergi Printing 
Press
Niddah Tractate including the interpretation of 
Rashi and the Tosfot. Daniel Bombergi Printing 
Press, Venice [1520].
“…Tosfot rulings and the interpretation of the 
Mishnayot and Rabbeinu Asher, printed by 
Daniel Bombergi from Anoyersha in the year 
1520 in Venice”. 
Cut off ownership inscriptions of “Shlomo 
Bech-- Chutzin” on first page [apparently, this 
refers to Shlomo Bechor Chutzin, 1843-1893, 
Otzar Ha’Rabbanim 18693, among the disciples 
of Rabbi Abdallah (Ovadia) Somech]. Few brief 
glosses on the margins of the pages. 
A list is presented upon the last page “…and 
in Italian they are called rigistro” –listing the 
beginning of the sheets for each pamphlet. 
91 leaves, 35cm. Good condition. Parts of the 
title page, the last page as well as the corners of a 
number of pages are missing and were profession-
ally restored. Stains upon the title page and on the 
margins of the pages. Modern semi-parchment 
binding. 

Opening Price: $15,000

129. Rabbi Shlomo Ben Aderet 
Responsum Attributed to the 
Ramban – Venice, 1519 – First 
Edition 
Responsa by Rabbi Moshe Bar Nachman. 
Venice, [1519]. Collection of responsa by Rabbi 
Shlomo Ben Aderet [Rashba], mistakenly at-
tributed to the Ramban. 288 responses.
In the introduction, on the other side of the title 
page, the proofreader writes: “So that the truth 
should not be hidden… I must inform… that the 
responses which are referred to are attributed 
to… Rabbi Moshe Bar Nachman. Indeed, many 
others have planted their sayings throughout 
the writing such as Rabbi Shlomo Ben Aderet 
and his associates who have absorbed his Torah 
knowledge…”. 
The attribution of the book to the Ramban, was 
due to a commentary in chapter 284, in which 
it is specified that this is the response of the 
Ramban to Rabbeinu Yona, while the remain-
der of the responses are by Rabbi Shlomo Ben 
Aderet. (See the sayings of Rabbi Yosef Karo in 
the introduction to his book Beit Yosef: “I have 
come across a number of responses of Rabbi 
Shlomo Ben Aderet written in print with a 
metal pen and lead, and as a preface it is written 
that they are the responses of the Ramban”). 
Nowadays, it is customary to refer to them as 
Rabbi Shlomo Ben Aderet Responsum attrib-
uted to the Ramban. 
[94] leaves, 24cm. Good-fair condition. Tears and 
moth damages professionally restored throughout 
all pages of the book. Title page worn and stained 
with remnants of ancient ownership inscriptions 
and various listings (erased). Modern leather 
binding. 

Opening Price: $1500

בו  רפד,  סימן  בעקבות  נעשה  לרמב"ן  הספר  ייחוס 
מפורש שהיא תשובת הרמב"ן לרבינו יונה, אך למעשה 
רק תשובה זו היא מאת הרמב"ן, ושאר הספר כולו הוא 
בהקדמה  קארו  יוסף  רבי  של  דבריו  )ראה  מהרשב"א. 
הרשב"א  תשובות  קצת  לידי  "בא  יוסף":  "בית  לספרו 
בתחלתן  וכתוב  בדפוס,  ועופרת  ברזל  בעט  כתובות 
"שו"ת  לכנותן  נהוג  כיום  הרמב"ן"(.  תשובות  שהם 

הרשב"א המיוחסות לרמב"ן".
]94[ דף, 24 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קרעים ונזקי-עש משוא

בלוי  השער  דף  הספר.  דפי  בכל  מקצועי  שיקום  קמים 
ומוכתם, עם שרידי רישום בעלים עתיק ורישומים שונים 

)מחוקים(. כריכת-עור מודרנית.

פתיחה: $1500
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131. מורה נבוכים – סביוניטה, שי"ג - עם 
הדפים הנדירים 

ופירוש  טוב  שם  פירוש  עם  להרמב"ם.  נבוכים,  מורה 
ן' קרשקש. סביוניטה, שי"ג ]1553[. בין  אפודי ופירוש 
חלק ראשון לשני נמצאים שני הדפים הנדירים, "ביאור 
בכמ"ר  משה  רבי  מאת  הרב",  שזכר  קוים,  שני  עניין 
שני  בענין  גיאומטריים  ביאורים  פרובינצאל.  אברהם 

הנד צורות  עם  אלה,  דפים  הנפגשים.  מקבילים  יקוים 
סיות, נשמטו ואינם נמצאים ברוב הטפסים.

]14[, עא דף, ]2[ עב-קעד דף. 29.5 ס"מ. נייר בהיר ואיכותי. 
מצב טוב מאד, כתמים קלים. שיקומים קלים בשולי כמה 

דפים. כריכת עור חדשה, מפוארת ומשופשפת. 

פתיחה: $3000

130. ספרי – ונציה, ש"ו - חתימות והגהות 
זה ספר ספרי, מדרשי הלכה על התורה. מרבי שמעון בר 

יוחאי. ויניציאה, ]ש"ו 1545[.
בשער חתימות: רבי "יהוסף שווארץ", רבי "נתן קורוניל" 
]ראה אודותיו פריטים: 40-41[ וחתימות נוספות בכת"י 

ספרדים.
הגהות רבות )קצרות( בכתב ידם של רבי יהוסף שוורץ 

ושל רבי נתן קורוניל. הגהות נוספות בכת"י ספרדי.
נולד תקס"ה  יהוסף שוורץ,  רבי  והחוקר  הרב המקובל 
בגרמניה, עלה לירושלים בתקצ"ג, נפטר בתרכ"ה. ידוע 
על שום ספרו "תבואות הארץ" על עניני ארץ ישראל, 

ההלכתית וההיסטורית.
אמשטרדם,  יליד  )תק"ע-תר"ן(,  קורוניל  נתן  נחמן  רבי 
עוד  שוורץ  יהוסף  רבי  של  ורעו  חברו  ומקובל,  גאון 
ירושלים. הוציא לאור ספרים  מנערותם. מגדולי חכמי 

מכתבי יד קדמונים.
סג דף, 27 ס"מ. נייר איכותי ובהיר, מצב טוב-בינוני, פגיעות 
בלאי משוקמות שיקום מקצועי. כריכת עור עבה, חדשה 

ומפוארת.

פתיחה: $1400

130. Sifri – Venice, 1545 – 
Signatures and Glosses
This is the book Sifri, Midrashei Halacha on the 
Torah. By Rabbi Shimon Bar Yochai. Venice, 
[1545].
On title page signatures: Rabbi Yehoseph 
Shwartz, Rabbi Natan Koronil. And additional 
signatures in Sephardic handwriting. 
Many (short) glosses in the handwriting of Rabbi 
Yehoseph Shwartz and Rabbi Natan Koronil. 
More glosses in Sephardic handwriting.
The Mekubal and researcher Rabbi Yehoseph 
Shwartz was born in Germany in 1805, moved 
to Jerusalem in 1833, died in 1865. He is known 
for his book Tvu'at Ha'aretz about halachic and 
historic matters pertaining to the Land of Israel.

Rabbi Nachman Natan Koronil (1810-1890), 
born in Amsterdam, a gaon and mekubal, 
friend of Rabbi Yehoseph Shwartz from youth. 
Amongst the great scholars of Jerusalem. He 
published books from early manuscripts.
63 leaves, 27cm. Bright paper of good quality, 
good-fair condition, professionally restored wear 
damage. Thick leather binding, new and fancy.

Opening Price: $1400
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132. שו"ת דברי ריבות – ונציה, שמ"ז
ספר דברי ריבות, שאלות ותשובות מרבי יצחק אדרבי, 

ונציה, חשון שמ"ז 1586. מהדורה שניה.
חתימות ורישומי בעלות של רבי "יעקב טראסה". )אוצר 
הרבנים 9661, מרביץ תורה ברודוס, מגדולי חכמי דורו, 

תלמיד מהרח"ש שבתי. חי בשנת ש"פ בערך 1620(.
קצד, ]1[, קצד-קצח דף. 28 ס"מ. מצב טוב, נייר מעט כהה 
ונקבי עש קלים, שיקום עתיק בדף השער. כריכת קרטון 

ועור ישנה ובלויה.

פתיחה: $300

131. Moreh Nevokhim – Savionita, 
1553 - With the Rare Leaves
Moreh Nevokhim, by Maimonides. With the 
Shem Tov, Efodi and Ibn Crescas commentar-
ies. Savionita, [1553].
The rare leaves: “Biur inyan shnei kavim, 
shezakhar harav”, by Rabbi Moshe ben Rabbi 
Abraham Provincial can be found between 
part one and part two of the book.
They contain geometrical explanations about 
two parallel lines crossing each other. Those 
leaves, which include geometrical figures have 
been dropped and cannot be found in most 
editions.
[14], 71 leaves, [2], 72-174 leaves . 29.5cm. High 
quality bright paper. Very good condition with 
light stains. Light restorations to the borders of 
a few leaves. New luxurious and worn leather 
binding.

Opening Price: $3000

132. Divrei Rivot Responsa 
– Venice, 1586 
Divrei Rivot, responsa by Rabbi Yitzchak 
Adrabi. Venice, month of Cheshvan, 1586. 
Second edition. 
Signatures and ownership inscriptions of Rabbi 
“Ya'akov Trasa”. (Ozar Ha’Rabbanim 9661, he 
taught Torah in Rhodes, was among the great-
est Torah scholars during his generation and 
was the disciple of Rabbi Chaim Shabtai. Lived 
in approximately the year 1620). 
194, [1], 194-198 leaves. 28cm. Good condi-
tion, slightly dark paper and minor moth holes, 
ancient restoration on title page. Old and worn 
cardboard and leather biding. 

Opening Price: $300
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134. חמשה חומשי תורה וחמש מגלות – 
אנטוורפן, שכ"ו 1565 

יחמשה חומשי תורה ]וחמש מגלות[. אנוירשה )אנטוור
פן(, שכ"ו ]1565[, על-ידי כריסטופורו פלנטין, במצוות 

השר ]דניאל[ בומבירגי. 
נדפס במספר תבניות. מיקום המגלות שונה מהמהדורה 
א'  חלק  לפנינו  כלל.  צורפו  לא  הן  לעתים  למהדורה, 
)על-פי   8° בתבנית  המגלות  וחמש  החומש  את  הכולל 
שנה,  באותה  פלנטין  שהדפיס   4° בתבנית  ההוצאה 

133. תנ"ך – אנטוורפן, שכ"ו
שכ"ו  )אנטוורפן(,  אנוירשה  כתובים.  נביאים  תורה 

 .]1565[
כריסג ובבית  ידי  על  "נדפס   בקולופון בעמוד האחרון:
ונשלם  הבומבירגי  ואותיות  דפוסי  עם  פלנטין  טופורו 

בחדש טבת שנת שכ"ו...".
פלנטין, מגדולי המדפיסים במאה ה-16. זמן קצר לפני 
הדפסת התנ"ך נכנס פלנטין לשותפות עם בני משפחת 
בומברג וכך עברו לידו אותיות הדפוס העבריות שפיתח 

בומברג. 
סביב  מעוטרת  מסגרת  התנ"ך  מספרי  ספר  כל  בראש 
שיר  בראש  מפוארים  תחריטים  הראשונה.  המילה 

השירים, בשער "ספר כתובים" ובראש ספר תהלים.
באנג בכתב-יד  רבות  והערות  ופסוקים  פרקים  יסימוני 

לית ובלטינית. 
 ,8°  4°  2° פורמטים:  בשלשה  יצאה  זו,  מהדורה 
כשההבדלים בין המהדורות הוא רק סדר שורות הדפוס 
- הטופס שלפנינו הוא מהמהדורה האמצעית. ]ראה גם 

פריט הבא[.
]1[ דפים, )חסרים: דף השער, 2 דף נוספים ודף  ג-תקו, 
אחרון חלק(. 22.5 ס"מ. שוליים רחבים. מצב בינוני-טוב, 
קלים.  ונזקי-עש  כתמי-רטיבות  הדפים,  בשולי  קרעים 
כריכה קרועה ומנותקת. עם זאת, מרבית הדפים במצב 

טוב.

פתיחה: $900

133. Bible – Antwerpn, 1565
Bible, Antwerp, 1565.
The colophone on last page reads: "printed 
by Christophe Plantin…..and completed in 
1565…"
Plantin, of the most important printers in 
the 16th century. Shortly before printing the 
bible, Plantin established a partnership with 
Bombergy family that developed the Hebrew 
printing letters.
The first letter of each of the bible's books is set 
in a decorated frame. Fine engravings decorate 
the Song of Songs, "Ketuvim" and Tehilim 
books.
Many handwritten comments in English and 
Latin as well as markings of chapters and verses.
This edition was printed in three formats: 2° 
4° 8°, while the order of printing lines is the 
only difference between the editions – the copy 
herewith is from the middle edition [see also 
next item].
3-236, [1] leaves, (missing: title page, 2 additional 
leaves and last plain leaf).  22.5cm. Wide mar-
gins. Good-fair condition, tears to borders of 
leaves, moisture marks and slight moth damages. 
Binding torn and detached. Most leaves in good 
condition.

Opening Price: $900
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135. חמשה חומשי תורה – ג'נבה, שע"ז 
חמשה חומשי תורה. ג'נבה, שע"ז ]1617[.

הדפים(,  בספירת  פירוט  )ראה  חסר  שלפנינו  העותק 
בשערי הספרים נכתב "נדפס שנת שע"ז על ידי כאפא 

אילון פה גנווא". 
בראשית מתחיל בפרשת חיי שרה. ]73[ במקום ]128[ 
במקום  בסופו  ריקים  דף   ]6[  + דף   ]100[ שמות  דף; 
]108[ דף; ויקרא ]73[ דף + ]3[ דף ריקים בסופו במקום 
]74[ דף; במדבר ]99[ דף במקום ]107[ דף; דברים ]92[ 

דף במקום ]95[ דף.
מעל מלים רבות מופיע בכתב-יד תרגומן ללטינית.

מנותקים  דפים  בינוני.  מצב  ס"מ.   11 מיניאטורי,  כרך 
וחסרים. כריכת קלף עתיקה, מקורית, מעט קרועה.

פתיחה: $350 134. Pentateuch and Five 
Megillot – Antwerp, 1565 
Pentateuch [and five Megillot]. Anoyrsha 
(Antwerp), [1565], by Christophoro Plantin, 
ordered by Sir (Daniel) Bombergy.
Printed in a number of forms. Location of 
Megillot changes with each edition, at times 
they were not attached at all. In front of us we 
have Volume I, which includes the Pentateuch 
and the Five Megillot in 8° form (According 
to the Publisher in 4° form, printed by Plantin 
that same year, in the same alphabetical order, 
but different paging – see previous item).
On the Colophon of this edition (on the 
title page) the following is written "Printed 
by… Cristophoro Plantin, as ordered by Sir 
Bombergy, may he merit a long life, in the year 
of 1565, here, in the praised city of Anoyrsha". 
In the last pages there are handwritten notes in 
foreign writing from the years 1745 and 1875.
511; [64] pages, 11cm. Good condition. Slight 
tears at the edges of first and last pages. Title page 
is stained, margins are torn and missing and it is 
pasted upon a piece of paper from a later time to 
strengthen it. Modern leather cover.

Opening Price: $1000

135. Pentateuch – Geneva, 1617

The copy before us is missing pages (see details 
in page numbering), Written on front pages 
"printed in 1617 by Kafa Eilon here in Geneva".
Breishit begins with Parshat Chayei Sarah. [73] 
instead of [128] pages; Shemot [100] pages + [6] 
empty pages at the end instead of [108] pages; 
Vayikra [78] pages + [3] empty pages at the 
end instead of [74] pages; Bamidbar [99] pages 
instead [107] pages; Devarim [92] pages instead 
[95] pages.
Above many words hand-written Latin transla-
tions appear.
Miniature volume 11cm. Fair condition. Detached 
and missing pages. Original antique parchment 
binding, slightly torn. 

Opening Price: $350

פריט  ראה   - שונה  בעימוד  אך  סדר-אותיות,  באותו 
קודם(. 

רב  "נדפס עם  נכתב  )בשער(  זו  בקולופון של מהדורה 
העיון על ידי כריסטופורו פלנטין במצות השר בומבירגי 

יצ"ו בשנת שכ"ו לפ"ק פה העיר המהוללה אנוירשה".
לועזי מהשנים  רישומים בכתב-יד  בעמודים האחרונים 

1745 ו-1875. 
תיא ]צ"ל תקיא[, ]1[; ]64[ דף, 11 ס"מ. מצב טוב. קרעים 
קלים בשולי דפים ראשונים ואחרונים. דף השער מוכתם, 
שוליו קרועים וחסרים והוא מודבק על נייר מאוחר יותר, 

לחיזוק. כריכת עור מודרנית
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136. שנות ה-ש' – ספרים חסרים
הפסוקים  מכל  מקום  מראה  אהרן,  תולדת  1. ספר 
ונציה,  אהרן מפיסארו.  לרבי  כתובים,  נביאים  שבתורה 

]שנ"א-שנ"ב ]1591-1592[. 
2-156 דף ]במקור 159 דף, חסרים 4 דף[. מצב בינוני-גרוע, 
דפים.  במספר  פגיעות  הטקסט.  גבול  על  דפים  חיתוך 

)רישומים בכתב יד(.
מזמור לתודה, פירוש על תהלים פרקי אלפא  2. ספר 
רבי  קיט-קלד[.  ]פרקים  המעלות  ושיר  רבתי  ביתא 

שמואל אריפול. ]ונציה, של"ו 1576[. 
יא-קנז דף ]מתוך קפד דף במקור[. מצב גרוע, פגעי עש 

קשים ודפים קרועים.
3. ספר חשק שלמה, ביאור לספר משלי, מרבי שלמה 
בן רבי צמח דוראן. ונציה, חשון שפ"ג ]1622 - בקולופון 
בחודש  הדפסתו  שהשלמת  בטעות  נדפס  שס2  בדף 

חשון שנת שנ"ג[. 
דפים  וחסרון  פגועים,  דפים  מספר  וגרוע,  בינוני  מצב 

בתחילת הספר ובאמצעו. 
4. ספר יפה עינים, דרושים על הפרשות, מרבי שמואל 

יפה. ונציה, ]שצ"א 1631[. 
השער המקורי נמצא, פגום. חסרים דפים בתחילת הספר 

ובסופו, צילומיהם מצורפים. מצב בינוני-גרוע.

גודל ומצב משתנים. בינוני-גרוע.

פתיחה: $300

136. 16th-17th Century – Books 
with Missing Leaves  
1. Toldot Aharon, shows the place of all p'sukin 
in the Bible, by Rabbi Aharon of Pesaro. Venice, 
[1591-1592].
2-156 Leaves [the original had 159 leaves, 
missing 4 leaves]. Fair-poor condition, leaves 
cut on text border. Damage to several leaves. 
(Handwritten notes).
2. Mizmor L'Toda, commentary on Psalms, 
Pirkei Alpha Beta Rabbati and Shir Hama'alot 
[Chapters 119-134]. Rabbi Shmuel Aripol. 
[Venice, 1576].
11-157 Leaves [of 184 original leaves]. Poor con-
dition, moth-damage and torn leaves.
3. Cheshek Shlomo, commentary on Mishlei, 
by Rabbi Shlomo Duran. Venice, 1622 [on the 
colophon, on Leaf 360b it was erroneously 
printed that the book's printing was completed 
in 1593].
Fair-poor condition, several damaged leaves, 
missing leaves in beginning and middle of book.
4. Yefe Einayim, D'rushim on the weekly 
Torah portions, by Rabbi Shmuel Yafeh. Venice, 
[1631].
The original title page exists, damaged. Missing 
leaves in the beginning and end of book, their 
copies are attached. Fair-poor condition.

Opening Price: $300
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137. אבני מלואים / קצות החושן – מהדוג
רות ראשונות 

מהדורות ראשונות של ספרי רבינו אריה ליב הכהן הלר, 
צאתם  עם  מיד  שהפכו  ספרים   - החושן"  "קצות  בעל 
לאור, לאבן היסוד של העיון התלמודי ונדפסו בעשרות 

מהדורות.
1. קצות החושן, על שו"ע חושן משפט. למברג )לבוב(, 
מהדורה  חלקים,  ב'   .]1788-1795[ תקמ"ח-תקנ"ו 
יהודית  נדפס בדפוס הרבנית  )הכרך הראשון  ראשונה. 

רוזאניס אשת אב"ד לבוב(.
מצורף גם ספר "קונטרס הספיקות" מאחי המחבר.

מהעיר  שאול"  "הק'  שונים:  בעלים  ורישומי  חתימות 
של  מחותנו  עהרנפלד  שאול  רבי  ]כנראה,  נייטרא 

ה"חתם סופר"[, רבי צבי. ועוד. 
)לבוב(  למברג  העזר.  אבן  שו"ע  על  מלואים,  2. אבני 
וזולקווה, תקע"ו-תקפ"ו 1815-1825. ב' חלקים, מהדורה 

ראשונה.
הספר  "זה  בכתב-יד:  חתימה  הראשון  החלק  בשער 
מכבוד מו"ח]ז?[ שלי הוא, שמואל צבי הירש". ]כנראה 

אחד מנושאי נכדותיו של המחבר[.
בכל ארבעת הכרכים רישומי בעלות או חתימות של ר' 
מבעליהם  הספרים  את  שרכש  טייכלער"  כהנא  "יעקב 

הקודמים.
4 כרכים 33-36 ס"מ. מצב טוב. )פגיעות משוקמות עם 
חסרון, בדפים האחרונים של קונטרס הספקות(. כריכות 

קרטון ועור, בלויות ופגומות.

פתיחה: $900

137. Avnei Milu’im Ktzot 
Ha’Choshen – First editions   
Books of Rabbi Aryeh Leib Ha’Cohen Heller, 
author of Ktzot Ha’Choshen – books which im-
mediately upon their publication have become 
the most fundamental books of Talmudic study 
and were printed in dozens of editions. 
1. Ktzot Ha’Choshen, on the Choshen Mishpat 
section of the Shulchan Aruch. Lemberg (Lvov), 
[1788-1795]. 2 sections. First edition. (The first 
volume was printed in the printing press of 
Rebbetzin Yehudit Rosenes wife of the Av Beit 
Din of Lvov). 
The book Kuntres Ha’Sfekot (pamphlet of 
uncertainties) by the brother of the author is 
included with the book. 
Signatures and various ownership inscriptions: 
“Ha Katan Shaul” from the city of Neitra [ap-
parently this refers to Rabbi Shaul Ehrenfeld, 
the Mechutan of the Chatam Sofer], Rabbi Zvi, 
and others. 
2. Avnei Milu’im, on the Even Ha’Ezer section 
of the Shulchan Aruch. Lemberg (Lvov) and 
Zolkova, 1815-1825. 2 sections, first edition. 
Upon the title page of the first section a hand-
written signature: “This book which was given 
to me by the honorable rabbi… belongs to me, 
Shmuel Zvi Hirsch” [apparently the husband 
of one of the author’s granddaughters]. 
Ownership inscriptions or signatures of Rabbi 
Ya'akov Cahana Teichler, who purchased the 
books from their previous owners, appear upon 
all four volumes of the book. 

ספרי שו"ת והלכה, תלמוד וחידושי ש"ס
Responsa and Halachah books, Talmud and Shas novellae

4 volumes, 33-36cm. Good condition. (Imperfect 
restoration of damage of the last pages of Kuntres 
Ha’Sfekot). Cardboard and leather binding, worn 
and damaged. 

Opening Price: $900
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140. מנחת יעקב – פראג, תמ"ט - חתימת 
רבי בצלאל פאנעט

ספר מנחת יעקב, על יורה דעה, מרבי יעקב ריישר. חלק 
חלק  להרמ"א.  חטאת  תורת  ספר  על  יעקב  מנחת  א', 
ב', תורת השלמים על שו"ע הלכות נדה ושו"ת. פראג, 

תמ"ט 1689. מהדורה ראשונה.
פאנעט".  בצלאל  לשמי  לי  "שייך   : בשער  חתימה 
דק"ק  אב"ד  פאנעט  בצלאל  "חיים  רבי  של  חותמות 
רעטיאג והגליל" וחותמות של רבי "יהושע לעבאוויטש 

אב"ד דק"ק רעטיאג והגלילות".

139. חידושי אגדות מהרש"א - פרנקפורט-
דמיין, תמ"ב 

ספר חידושי אגדות, על הש"ס, למהרש"א. פרנקפורט 
דמיין, תמ"ב )1682(.

בשער רשימות וציונים בכת"י ספרדי )חלקם קצוצים(. 
חתימת בעלים: "נסים אשכנזי".

דפים  ספירת  דף,  לח-נד  לו,  סו-קמא;  נב-סג,  נ,   ,]2[
עש  פגעי  מעט  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   30 משובשת, 

וכתמים. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

139. Chidushei Agadot Maharsha 
– Frankfurt am Main, 1682
Chidushei Agadot, on the Shas, by the 
Maharasha. Frankfurt am Main, 1682.
On the title page there are Sephardic style 
handwritten inscriptions and notes (part of 
them have been cut off). Owner’s signature: 
“Nissim Ashkenazi”.
[2], 50, 52-63, 66-141; 36, 38-44 leaves, faulty 
page count, 30cm. Good–fair condition. Light 
moth damage and staining. Rebound.

Opening Price: $200

138. חתם סופר – יורה דעה, תר"א - גליונות 
לא חתוכים – דפוס אנטון שמידט

חתם סופר לרבי משה סופר, חלק יורה דעה. פרשבורג 
בדפוס  ראשונה,  מהדורה   .1841 ]תר"א[  )ברטיסלבה(, 

אנטון שמידט.
"תשובות שאלות לכל דבר קשה אשר הביאו אל משה 

ספרא רבא, גאון ישראל וקדושו...".
עם  הדפוס,  מבית  שיצאו  כפי  חתוכים,  לא   2° גליונות 

שוליים רחבים.
]4[, קנג, ]6[ דף ]אינם מסודרים ברצף[, 41 ס"מ. מצב טוב. 

כתמי-רטיבות, קמטים בשוליים, חותמת.
אינו מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $480

138. Chatam Sofer – Yoreh 
De’ah, 1841 – uncut sheets – Anton 
Schmidt Printing Press  
Chatam Sofer, by Rabbi Moshe Sofer, Yoreh 
De’ah section. Pressburg (Bratislava), 1841. 
First edition, Anton Schmidt Printing Press. 
“Responsa to all difficult matters which were 
presented before Moshe Safra Raba, genius and 
holy…”. 
2° uncut sheets, in the same condition in which 
they left the printing press, with wide margins. 
[4], 153, [6] leaves [not arranged successively], 
41cm. Good condition. Mildew stains, creases in 
margins, stamp. 
Not listed in the Bibliography Institute CD. 

Opening Price: $480
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141. שו"ת דבר שמואל למהר"ש אבוהב
שמואל  לרבי  ותשובות,  שאלות  שמואל,  דבר  ספר 

אבוהב. ונציה, תס"ב )1702(. מהדורה ראשונה.
טופס   - ישראל  לבני  "זכרון  הכותרת  עם  שע"ה  סימן 
כתב שכתב בשם הישיבה הכללית יע"א, על ענין שבתי 

צבי ונתן העזתי".
הקדשה בשער: "קדש למדרש כנסת יש]ראל[".

]6[, קד דף. 28.5 ס"מ. נייר מצב טוב מאד, מעט כתמים. 
כריכת קרטון ועור מעט בלויה.

פתיחה: $150

140. Minchat Ya'akov – Prague, 
1689 – Rabbi Bezalel Panet's 
Signature
Sefer Minchat Ya'akov, on Yoreh De'a, by Rabbi 
Ya'akov Raisher. Part I, Minchat Ya'akov on 
Sefer Torat Chatat by Hara"ma. Part II, Torat 
Ha-Shlemim on Shulchan Aruch Hilchot 
Niddah and responsum. Prague, 1689. First 
edition.
Signature on title page: "Belongs to me Bezalel 
Panet". Ink stamps of Rabbi "Chaim Bezalel 
Panet of Retiag and the province" and ink 
stamps of Rabbi "Yehoshua Leibovitch of Retiag 
and the provinces".
Rabbi Chaim Bezalel Panet (1875-1915, Otzar 
HaRabanim 6264), son of Rabbi Ya'akov Av-
Beit-Din Retiag author of "She'erit Ya'akov" 
(1842-1899) and son in law of Rebbe Zeev Wolf 
of Dorog. Disciple of Rabbi Yehuda Grunwald 
in Satmar yeshivah and disciple of "Kedushat 
Yo"t" in Siget Yeshivah. Replaced his father as 
Av-Beit-Din of Retiag. Died young of a plague. 
His son Rabbi Moshe Shmuel Panet published 
the book "Divrei Bezalel" (Satmar, 1943).
[130] leaves. 29cm. Fair condition, stains and 
usage damages to borders of leaves.

Opening Price: $400

141. Dvar Shmuel Responsa by 
Rabbi Shmuel Abouhav 
Dvar Shmuel, responsa, by Rabbi Shumel 
Abouhav. Venice, (1702). First edition. 
Chapter 375 with the title “Zikaron L’Bnei 
Yisrael – A form which was written on behalf 
of the general assembly regarding Shabtai Zvi 
and Natan Ha’Azati”.
Inscription upon title page: “Dedicated exclu-
sively to Midrash Knesset Is[rael]”. 
[6], 104 leaves. 28.5cm. Paper in very good condi-
tion, few stains. Cardboard and leather binding 
slightly worn. 

Opening Price: $150

רבי חיים בצלאל פאנעט )תרל"ה-תרע"ה, אוצר הרבנים 
6264(, בן רבי יעקב אב"ד רעטיאג בעל "שארית יעקב" 
)תר"ג-תרנ"ט( וחתן האדמו"ר רבי זאב וואלף מדאראג. 
ותלמיד  סאטמר  בישיבת  גרינוולד  יהודה  רבי  תלמיד 
אביו  מקום  על  כיהן  סיגט.  בישיבת  יו"ט"  ה"קדושת 
כאב"ד רעטיאג. נפטר בגיל צעיר במגפה. בנו רבי משה 
שמואל פאנעט הוציא לאור את ספרו של אביו "דברי 

בצלאל" )סאטמר, תש"ג(.
]130[ דף. 29 ס"מ. מצב בינוני, כתמים ובלאי בשולי דפים.

פתיחה: $400

142. שו"ת מקום שמואל – אלטונה, תצ"ח – 
הגהה מרבי מרדכי חן-טוב

שו"ת מקום שמואל, לרבי שמואל בן אלקנה מאלטונה. 
אלטונה, ]תצ"ח 1738[.

עיגול  בצורת  המחבר,  מאת  שירים  שני  הספר  בפתח 
דמוי שמש.

בדף כד )בספירת הדפים האחרונה( הגהה חתומה מרבי 
מרדכי חן-טוב ]אוצר הרבנים 13825, חתן רבי צבי הירש 

א"ש, רב בשוויסלץ[. 
]4[, ב-עג, עב-עט, פב-קיג ]צ"ל: קיד[; עד, ]2[ דף, 31 ס"מ. 
מצב בינוני-טוב. כתמים, נזקי-עש קלים. קרעים, קמטים 

ונייר-לחיזוק בדפים הראשונים.
נדיר.

פתיחה: $150

142. Mekom Shmuel Responsa 
– Altona, 1738 – Glosses from Rabbi 
Mordechai Chen-Tov  
Mekom Shmuel Responsa, of Rabbi Shmuel ben 
Elkanah from Altona. Altona, [1738].
At the beginning of the book are two songs by 
the author, printed in a sun-like circular shape.
On page 24 (at the last count) is a gloss 
signed by Rabbi Mordechai Chen-Tov (Otzar 
Harabbanim 13825), son-in-law of Rabbi Zvi 
Hirsch Asch, Rabbi in Shwiseltz.
[4], 2-73, 72-79, 82-113(114); 74, [2] leaves, 31cm. 
Fair-good condition, stains, slightly moth-damages, 
torn, creased, first pages reinforced with new paper.
Rare.

Opening Price: $150
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143. מעשה חייא – פיורדא, תפ"ז
רופא.  חייא  מרבי  ופלפולים,  חידושים  חייא,  מעשה 

פיורדא, ]תפ"ז 1727[. 
הובא לדפוס בידי רבי נתן נטע מפיורדא. הסכמות: רבי 
ברוך כהנא רפאפורט, רבי יעקב כהן מפראג ורבי משה 

לבית קצנאילבוגן. 
בשער: רישומי בעלים: "חנני ה' אברהם מרדכי תאומים". 
מן  עבר  ותתאה  גבר  "עילאה  מעניינת  חתימה  ומעליו 
העולם וחנני ה' בזה אברהם מרדכי אלטער". חותמות: 
"אברהם מרדכי אלטער – גראדזיסק" וחותמות נוספות. 
]2[, קט דף, 21 ס"מ. מצב טוב. דפים ראשונים ואחרונים 
מנותקים חלקית ומעט קרועים. כריכת עור ישנה, קרועה. 

פתיחה: $200

144. שו"ע חושן משפט – פיורדא, תנ"א
ספר תורת כהנים, שלחן ערוך חושן משפט, עם סמ"ע 

וש"ך. פיורדא, ]תנ"א 1691[.
הסכמות ה"בית שמואל", רבי יעקב ששפורטש, ועוד.

חתימות בעלים, בדף שלפני השער רישום בעלות משנת 
מרבי  הספר  את  שקנה  מ---ענהים,  יעקב  של  תקל"ד 
יוסף כ"ץ מפיורדא. בדף השער חתימה עתיקה של  רבי 
אהע"ז,  ביהודה,  נודע  שו"ת  )ראה:   "--- סג"ל  "בצלאל 
]משנות  משכנתא  שטר  הספר  בסוף  ל"ט(.  סימן  קמא 
הספר  את  שמשכן  סג"ל  מהעניך  הספר  על  הת'?[ 

לאברהם ברוך סג"ל.
]4[, תקב, יב דף. 32 ס"מ. מצב טוב. כריכה עתיקה מעץ 

ועור לבן, מנותקת וחסרת שדרה.

פתיחה: $100

143. Ma'aseh Chiya – Fürth, 1727  
Ma'aseh Chiya, Novellae and Pilpul, by Rabbi 
Chiya Rofe. Fürth, [1727].
Printed by Rabbi Natan Netta of Furth. 
Approbations: Rabbi Baruch Kahanah 
Rapaport, Rabbi Ya'akov Cohen of Prague and 
Rabbi Moshe Katzenelbogen.
On title page: ownership iscriptions: 
"…Avraham Mordechai Te'omim". Above 
this inscription is an interesting signature 
"…Avraham Mordechai Alter". Ink stamps: 
"Avraham Mordechai Alter – Grodzisk" and 
more ink stamps.
[2], 109 leaves, 21cm. Good condition. First and 
last leaves partly detached and a little torn. Old 
leather binding, torn.

Opening Price: $200

144. Shulchan Aruch Choshen 
Mishpat, Fürth 1691
Sefer Torat Kohanim, Shulchan Aruch Choshen 
Mishpat. Fürth, 1691.
Approbations by "Beit Shmuel", Rabbi Ya'akov 
Sasportas, and more.
Ownership signatures. On leaf preceding title 
page appears an ownership inscription of 1774 
Ya'akov…M..Anheim, who bought the book 
from Rabbi Yossef Katz of Fürth. On title page 
is an ancient signature of "Bezalel Segal…" (See: 
Noda Beyehudah book of responsum, Even 
HaEzer, 141, chapter 39). At the end of the book 
a bill [of the 1700's] provided as a guarantee by 
Henich Segal to Avraham Baruch Segal con-
cerning this book.
[4], 232, 12 leaves. 32cm. Good condition. Ancient 
wood and white leather binding, detached, spine 
missing.

Opening Price: $100
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145. דרכי משה, אורח חיים - מהדורה 
ראשונה

מרבינו  חיים  אורח  טור  על  )הארוך(,  משה,  דרכי  ספר 
משה איסרלש )הרמ"א(. פיורדא, ]תק"ך 1760[. מהדורה 

ראשונה.
הסכמות: רבי שמואל הילמן אב"ד מיץ ורבי נתנאל וויל 

ה"קרבן נתנאל".
]1[, פז דף. 32 ס"מ. מצב טוב, כתמי מים. 

פתיחה: $180

145. Darkei Moshe, Orach Chaim 
– First Edition 
The book Darkei Moshe (long version), on the 
Tur Orach Chaim, by Rabbi Moshe Isserles (the 
Rama). Fürth, 1760. First edition.
Approbations: Rabbi Shmuel Hillman Rabbi 
of Mitz and Rabbi Netanel Weil the “Korban 
Netanel”.
[1], 87 leaves. 32cm. Good condition, water stains.

Opening Price: $180

146. עצי אלמוגים – זולצבאך, 1779 
ספר עצי אלמוגים, על שו"ע דיני נטילת ידיים והלכות 
זולצבאך,  ברלין.  צבי  חיים  ]נח[  מרבי  חצרות,  עירובי 

]תקל"ט 1779[. מהדורה יחידה.
בראש השער הקדשה עצמית חתומה, בכת"י עתיק. 

דיין  )תצ"ד-תקס"ב(,  ברלין  צבי  חיים  נח  רבי  הגאון 
בפיורדא ואב"ד מיץ והמבורג. נודע כאחד מגדולי דורו. 
בעיני  יקר  "אשר  בתשובה:  לו  כותב  מוואלוז'ין  הגר"ח 
)חוט המשולש סימן  דעתו כדעת אחד מן הראשונים" 
החכמה",  "מעין  הם:  והידועים  החשובים  ספריו  ט'(. 
בשם  נוסף  ספר  ]חיבר  ארזים".  ו"עצי  אלמוגים"  "עצי 
"עצי בשמים" על אבן העזר שלא יצא לאור, ראה קטלוג 

קדם, מכירה 6, פריט 399[.
]2[, רנד, ד דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב מאד, פגיעות קלות 

בדף השער.

פתיחה: $150

146. Atzei Almugim – Sulzbach, 
1779 
Sefer Atzei Almugim, on Shulchan Aruch 
Netilat Yadayim and Eiruvey Chatzerot, by 
Rabbi [Noach] Chaim Zvi Berlin. Sulzbach, 
1779. Single edition.
On title page signed self-dedication in ancient 
handwriting.
The Gaon Rabbi Noach Chaim Zvi Berlin (1734-
1802), known as one of the greatest scholars of 
his time, was a Dayan in Fürth and the Av Beit 
Din of Metz and Hamburg. His known works 
include Ma'ayan HaChochmah, Atzei Almugim 
and Atzei Arazim. [Wrote an additional book 
titled Atzei Besamim on Even HaEzer which 
he did not merit to print, see Kedem Catalogue 
number 6, item 399].
[2] 164, 4 leaves. 32.5cm. Very good condition, 
slight damages to title page.

Opening Price: $150

147. שבעה עינים - ליוורנו, תק"ה
למסכת  הרמב"ן  חידושי  הכולל:  עינים,  שבעה  ספר 
נגד  הראב"ד  השגות  על  הזכות  ספר  וסנהדרין,  מכות 

הרי"ף, שאלות ותשובות. ליוורנו, )תק"ה 1745(. 
השאלות והתשובות, משא ומתן בין ארבעה גאוני ארץ: 
מהר"י אבוהב, מהר"י די ליאון, רבי ניסים בן באן בנשת 
רבי  השגות  עם  זאיית.  בן  יצחק  ורבי  בנבנשתי(  )בן 
לסתור  ליאון(  די  יצחק  ר'  )תלמיד  בולאט  בן  אברהם 

טענות ה"ר יצחק בן זאיית, במחלוקת זו.
בשער חתימת בעלים: "חנני אלוקים ויתן לי גם את זה, 

הצעיר יוסף אלבעלי נר"ו". 
בסוף חידושי הרמב"ן עמוד כת"י של השמטה החסרה 

בדפוס.
ד, סח דף. 21.5 ס"מ. נייר איכותי בהיר, מצב טוב-בינוני, 

פגעי עש. כריכה מנותקת.

פתיחה: $120
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149. שו"ת יעלת חן / ברית אברהם 
)בושערה( / שיח יצחק, יומא 

שלשה ספרים מדפוסי שנות הת"ק )המאה ה-18(:
צונץ(.  )מהרא"ל  ליב  אריה  לרבי  חן,  יעלת  1. שו"ת 
פראג, תקנ"ג 1793. מהדורה ראשונה. )הסכמות ה"נודע 

ביהודה" רבי אלעזר קאליר ורבי מרדכי בנעט(.
2. ספר ברית אברהם, דרושים מרבי אברהם בושערה. 
ליוורנו, תקנ"א 1791. מהדורה יחידה )הסכמת החיד"א(.
יומא,  מסכת  על  ראשון,  חלק  יצחק,  שיח  3. ספר 
מרבי יצחק נוניס-וואיס. ליוורנו, תקכ"ו 1766. מהדורה 

ורי יראשונה שנדפסה בחיי המחבר. )חתימות עתיקות 
שומי בעלות(.

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $180

150. שו"ת מהרשד"ם - שאלוניקי, 1797
)מהרשד"ם(.  מודינה  די  שמואל  רבי  ותשובות  שאלות 

יחלקים א-ב, אורח חיים, יורה דעה ואבן העזר. שאלוני
קי, תקנ"ז 1797. מהדורה שניה ושלישית.

"קניתי   )1823( קפ"ג  בעלות משנת  רישום  או"ח  בכרך 
לכבוד קוני, הצעיר יוסף פלורנטין". ]משפחת פלורנטין, 

משפחת רבנים ותיקה בסאלוניקי[.
חתימות של רבי "אלי' מרדכי בהר"א נ"י אייזינשטיין", 
שמואל  רבי  של  ביתו  נאמן  ירושלים,  ופרנסי  מחכמי 

סלאנט, בן זקוניו של הגאון רבי אברהם מדרהאטשין.
ס"מ. מצב   28 דף,  ]1[, קסד  דף;  ]2[, קמט  כרכים,  שני 

טוב-בינוני, מעט בלאי ונקבי עש. כריכה מנותקת.

פתיחה: $120

149. Ya'alat Chen Book of 
Responsum / Brit Avraham 
(Busharah) / Si'ach Yitzchak, Yoma
Three books printed in the 18th century:
1. Ya'alat Chen book of responsum, by Rabbi 
Aryeh Leib (Maharal Zuenz). Prague, 1793. 
First edition. (Approbations by "Nodah Be-
Yehudah" Rabbi Eliezer Kalir and Rabbi 
Mordechai Benet).
2. Sefer Brit Avraham, homiletics by Rabbi 
Avraham Busharah. Livorno, 1791. Single edi-
tion (Approbation by Ha-Hidah).
3. Sefer Si'ach Yitzchak, first part, on trac-
tate Yoma, by Rabbi Yitzchak Nunis-Weiss. 
Livorno, 1766. First edition printed during 
writer's life. (Ancient signatures and ownership 
inscriptions).
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $180

148. רמון גדיש – ברין, 1788
שונות.  בסוגיות  ופלפולים  חידושים  גדיש,  רמון  ספר 
מרבי אלכסנדר סג"ל בן רבי אברהם הלוי. ברין, ]תקמ"ח[ 

.1788
רישומים, חותמות וחתימות בעלים. 

]1[, מט דף. 22 ס"מ. מצב טוב, כתמים ובלאי קל במספר 
דפים.

פתיחה: $100

148. Rimon Gadish – Brunn, 1788  
Sefer Rimon Gadish, novellae and debates con-
cerning different topics. By Rabbi Alexander 
Segal son of Rabbi Avraham Ha-Levy. Brunn, 
1788.
Inscriptions, ink-stamps and ownership 
signatures.
[1], 49 leaves. 22cm. Good condition, stains and 
some wear to a few leaves

Opening Price: $100

147. Shiv'ah Einayim – Livorno, 
1745
Sefer Shiv'ah Einayim, including: Rambam no-
vellae on Tractate Makot and Sanhedrin, Sefer 
Hazechut on Rabad's criticiques against the 
Reef, responsum. Livorno, 1745.
Responsum, debate between four geniuses: 
Rabbi Abuhav, Rabbi Di Leon, Rabbi Nissim 
Ben Ban Benest (Ben Benbenisti) and Rabbi 
Yitzchak Ben Zayat. With reservations by Rabbi 
Avraham Ben Bolat (disciple of Rabbi Yitzchak 
Di Leon) to contradict the arguments by Rabbi 
Yitzchak Ben Zayat regading this debate.
Ownership signature on title page.
At the end of Ramban's novellae is a handwrit-
ten page with text omitted during printing. 
4, 68 leaves. 21.5cm. Light quality paper, good-
fair condition, moth damages, detached binding.

Opening Price: $120
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150. Shmuel Di Modina Responsa 
– Saloniki, 1797
Shmuel Di Modina Responsa. Sections 1-2, 
Orach Chaim, Yoreh De’ah and Even Ha’Ezer. 
Saloniki, 1797. Second and third editions. 
Ownership inscription from the year 1823 in 
the Orach Chaim volume “I have purchased 
this in honor of my creator, the young Yosef 
Florentin”. [Florentin Family, senior rabbinic 
family in Saloniki]. 
Signatures of “Rabbi Elya Mordechai son of 
Rabbi Eisenstein”, among the scholars and 
supporters of Jerusalem, faithful assistant of 
Rabbi Shmuel Salant, the youngest son of Rabbi 
Avraham from Drahtshin. 
Two volumes, [2], 149 leaves; [1], 164 leaves, 
28cm. Good-fair condition, slightly worn, moth 
holes. Detached binding. 

Opening Price: $120

151. Yad Aharon – Even Ha’Ezer 
– Izmir
Yad Aharon, second section of Even Ha’Ezer. 
Rabbi Aharon Alfandri. Izmir, [1766]. 
Upon the title page: Ownership inscrip-
tions from the city of Safed and signatures 
of: “Belongs to Midrash Maran…”. “Yaakov 
Elishar”. “Acquisition from the trust fund of the 
orphan, dedicated exclusively to the Zemach 
David Synagogue…”.
[1], 125, 154, [1] leaf. 28cm. Title page and front 
binding are damaged and detached. 

Opening Price: $100

151. יד אהרן - אבן העזר – אזמיר
יספר יד אהרן, ח"ב מחלק אבן העזר. רבי אהרן אלפאנ

דארי. אזמיר, ]תקכ"ו 1766[.
"של  וחתימות:  צפת  מהעיר  בעלות  רישומי  בשער: 
אלישר".  יעקב  הצעיר  "שלי  זיע"א".  ב"י  מרן  מדרש 
"מקנת כסף מאפוטרופסי היתום, קדש לבה"כ צמח דוד 

יכ"ץ".
השער  דף  טוב.  מצב  ס"מ.   28 דף.   ]1[ קנד,  קכה,   ,]1[

והכריכה הקדמית פגועים ומנותקים.

פתיחה: $100

152. דברי דוד והון יוסף – ליוורנו, תק"ץ
ספר דברי דוד והון יוסף, שו"ת הרדב"ז, חלק ז', על אבן 
העזר ולשונות הרמב"ם, עם הערות והוספות רבי יוסף 

זאמירו. ליוורנו, ]תק"ץ 1830[.
תר"ג(,  )נפטר  בירושלים  ופרנס  דיין  זאמירו,  יוסף  רבי 
יצא בשליחות ארץ ישראל לתוניס ולליוורנו, שם הדפיס 
את חידושיו יחד עם שו"ת הרדב"ז, ועל שמם נקרא שמו 

הרב "הון יוסף".
]5[, כז; קט דף. 28.5 ס"מ. מצב טוב, פגיעות קלות בדפים 

אחרונים. כריכת בד ועור, מעט בלויה.
 0132632 רשומה  הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור 
ליוורנו  רבני  הסכמת  אך   ,1828 תקפ"ח  שנת  רושמים 

היא משנת שפי"ר )תק"ץ(.

פתיחה: $100

152. Divrei Yosef and Hon Yosef 
– Livorno, 1830
Divrei Yosef V’Hon Yosef, seventh section of 
responsa by Rabbi David Ben Zimra on the 
Even Ha’Ezer and Leshonot Ha’Rambam, 
including comments and additions by Rabbi 
Yosef Zamiro. Livorno, [1830].
Rabbi Yosef Zamiro, a Dayan and supporter 
in Jerusalem (passed away in the year 1843), 
was sent as an emissary of Eretz Israel to Tunis 
and Livorno, where he printed his Chidushim 
together with the responsa of Rabbi David Ben 
Zimra. He is referred to as Rabbbi Hon Yosef in 
merit of these books. 
[5], 27; 109 leaves. 28.5cm. Good condition, slight 
damage to last pages. Cloth and leather binding, 
slightly worn. 
In the Bibliography Institute CD, record no. 
0132632, the year 1828 is listed, however, the 
approbation of the Livorno rabbis is from the 
year 1830.

Opening Price: $100
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153. בני אהובה על הרמב"ם
ספר בני אהובה, חלקים א-ג. ביאורים על רמב"ם ושו"ת, 
1819. מהדורה  יהונתן אייבשיץ. פראג, תקע"ט  מרבינו 

ראשונה.
יבדף לפני השער הקדשה עצמית של הבעלים משה גא

לדמאן, שקיבל את הספר כדורון דרשה מרבי זאב וואלף 
המגיד מישרים דקהלת ווילנא. רישומים שונים ורישומי 

פטירות מהשנים תר"א-תר"י. 
 ]4[, פב; ]1[, כה דף. 35 ס"מ. מצב טוב. כריכה בלויה.

פתיחה: $120

153. Bnei Ahuva on the Rambam 
Bnei Ahuva, sections 1-3. Explanations on the 
Rambam and responsa, by Rabbi Yehonatan 
Eibeshitz. Prague, 1819. First edition. 
Upon the page prior to the title page a personal 
inscription of the owner of the book, Moshe 
Goldman appears, in which he states that he re-
ceived the book as a gift from Rabbi Ze'ev Wolf, 
the Magid Meisharim [preacher] of the Vilna 
congregation. Various inscriptions and listings 
of deaths from the years 1841-1850. 
[4], 82; [1], 25 leaves. 35cm. Good condition. 
Worn binding. 

Opening Price: $120

154. שו"ת זכרון יוסף - )פולמוס החסידות(
יספר זכרון יוסף, שו"ת ודרושים מהגאון רבי יוסף מש

 .1773 תקל"ג-תקל"ד  פיורדא,  פיורדא.  אב"ד  טיינהרט 
מהדורה יחידה.

בהקדמת המחבר תוכחה ופולמוס נגד תנועת החסידות 
הביב מפעל  ]בתקליטור  אדמו"רים.  אחרי  יוהנהירה 

זו נתלשה מרוב הטפסים...  ליוגרפיה מובא כי הקדמה 
יש פתקה מודפסת )מחוקה( המוד י- בעותק שלפנינו 

לנאמר  תגובה  או  הבהרה  כנראה  ההקדמה,  בדף  בקת 
בהקדמה[.

מוהרא"י...  בהר"ר  "קניתי...  בשער:  בעלים  חתימות 
ק"ק אורלא. פה יומא דשוקא ווסאקי החל בהאי שתא 

תקמ"ד".
]3[, כד, ]1[, כה-מו, מו-סז, סז-קיט, ]2[ דף. 33 ס"מ. מצב 

טוב-בינוני, נקבי עש. כריכה בלויה ומנותקת.

פתיחה: $200

154. Zichron Yosef Responsum 
– (Polemic of Hassidism) 
Zichron Yosef, responsa and Drushim by the 
Ga’on Rabbi Yosef from Steinhardt Av Beit Din 
of Fürth. Fürth, 1773. Only edition. 
The author’s introduction includes a rebuke and 
polemic against the Hassidism movement and 
their flocking to Admorim. [In the Bibliography 
Institute CD it is mentioned that this introduc-
tion was torn off from the majority of the forms… 
- in this copy a printed note (erased) pasted to 
the page of the introduction is included, which 
is apparently a clarification or a response to that 
which was written in the introduction]. 
Ownership signatures upon the title page: “I 
have purchased… son of the esteemed rabbi of 
the holy congregation of Orla. The open market 
in Vaski begins in the year 1784”. 
[3], 24, [1], 25-46, 46-67, 67-119, [2] leaves. 33cm. 
Good-fair condition, moth holes. Worn and de-
tached binding. 

Opening Price: $200
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155. צאן קדשים - הובא לדפוס ע"י החוזה 
מלובלין

מבעל  קדשים  סדר  על  חידושים  קדשים,  צאן  ספר 
איש  אדמו"ר...  "בצוואת  לדפוס  הובא  חיים".  "תורת 

גאלוקים קדוש מוהר"ר יצחק יעקב לוי הורביץ מלאנ
צוט הדר בק"ק לובלין". לבוב )למברג(, תקע"א )1811(.

יצחק  יעקב  רבי  אורנשטיין,  יעקב  רבי  הסכמות: 
חיים  אברהם  ורבי  מעניינת(  הסכמה  מלובלין,  )החוזה 

מזלוטשוב.
חתימות, רישומים ורשימות דברי תורה של רבי ישראל 

מאיר הכהן )ב"ר אברהם, מביאליסטוק וירושלים(.
בנייר,  וכתמים  קמטים  טוב,  מצב  ס"מ.   35 דף.  נג   ,]1[

כריכת קרטון ועור, בלויה.

פתיחה: $120

155. Tzon Kdoshim – Published by 
the The Seer of Lublin
Zon Kdoshim, Chidushim on the tractate 
of Kodshim by the author of Torat Chaim. 
Published in accordance with “The will of the 
Admor… the holy Rabbi Yitzchak Ya'akov Levi 
Horowitz from Lantzut who resided in the con-
gregation of Lublin”. Lvov (Lamberg), (1811). 
Approbations by: Rabbi Ya'akov Orenstein, 
Rabbi Ya'akov Yitzchak (The Seer of Lublin, 
interesting endorsement), and Rabbi Avraham 
Chaim from Zlotshov. 
Signatures, inscriptions and writings of 
Divrei Torah by Rabbi Yisrael Meir Ha’Cohen 
(son of Rabbi Avraham, from Bialistok and 
Jerusalem). 
[1], 53 leaves. 35cm. Good condition, creases and 
stains on paper, cardboard and leather binding, 
worn. 

Opening Price: $120

156. טיב גיטין / סדרי טהרה 
בגיטין,  שמות  דיני  על  אפרים,  ויד  גיטין  טיב  1. ספר 
 .1822 תקפ"ג  זולקווה,  מרגליות.  זלמן  אפרים  מרבי 
מהדורה  בשלמות[  הספר  נדפס  בה  ראשונה  מהדורה 

חלקית נדפסה בקוריץ תקע"ט[. מצב טוב.
2. ספר סדרי טהרה, על שו"ע הלכות נדה, מרבי אלחנן 
 .]1808 ]תקס"ח  דיהרנפורט,  שאטלאנד.  אב"ד  אשכנזי 
מהדורה שניה. )חתימות ורישומים עתיקים. "הק' מרדכי 

---"(. מצב טוב-בינוני.
שני כרכים נפרדים, גודל 2°. מצב משתנה.

פתיחה: $100

156. Tiv Gittin / Sidrei Tahara
1. Sefer Tiv Gittin and Yad Ephraim, on 
gittin, by Rabbi Ephraim Zalman Margaliot. 
Zholkiev, 1822. First edition of complete book 
(book was partially printed in Koretz 1819). 
Good condition.
2. Sefer Sidrei Tahara, on Shulchan Aruch 
Hilchot Nidda, by Rabbi Elchanan Ashkenazi 
of Shatland. Dyhernfurth, 1808. Second edi-
tion. (Signatures and ancient inscriptions.). 
Good-fair condition.
Two separate volumes, size 2°. Condition varies.

Opening Price: $100
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158. מילין דרבנן - מהדורה ראשונה
יספר מילין דרבנן, תתקכ"ד פתגמים מן התלמוד מסוד
ירים בסדר א-ב עם פירוש, מרבי ישראל מ"ש מנ"ש ]מי

כלשטעטער מניקלשבורג[. פרנקפורט דאודר, ]תקמ"א 
 .]1780

מהדורה ראשונה של ספר חשוב )שנדפס אח"כ בעשרות 
מהדורות(.

חתימת בעלים עתיקה: "מרדכי יפה מליסא".
נד דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, פגעי עש קלים.

פתיחה: $100

158. Milin De'rabanan – First 
Edition  
Sefer Milin De'rabanan, 384 Talmudic Proverbs 
in alphabetical order with commentary, by 
Rabbi Yisrael Michalsteter Of Nikolsburg. 
Frankfurt am Oder, 1780.
First edition of this important book (tens of 
editions were printed later).
Ancient ownership signature: "Mordechai Yaffe 
of Lissa".
54 leaves. 20.5cm. Good-fair condition, slight 
moth damages.

Opening Price: $100

157. כנסת הגדולה - 3 כרכים
בנ חיים  רבי  הגאון  כרכים מספרו החשוב של  ישלשה 

יוסף.  ובית  טורים  ארבעה  על  הגדולה”,  “כנסת  בנשתי 
וכמה  ואחרונים  ראשונים  הפוסקים  לדברי  מאסף 

תשובות מכתיבת יד.
מהדורה   .)1731 )תצ”א  אזמיר,  העזר.  אבן  1. חלק 
ראשונה. )בעמוד האחרון רישום עתיק בלועזית על כל 

העמוד(.
מצב טוב.

מהדורה   .1791 תקנ"א  ליוורנו,  חיים,  אורח  2. חלק 
שניה, בהוצאת הגאון רבי יעקב נוניס-ואיס בעל "חדות 

יעקב". )חותמות רבי יצחק גאגין איש ירושלים(.
מצב טוב-בינוני.

קמא[,  מהדורא  א-קנו,  ]סי'  המשפט  חשן  3. חלק 
בעל  בהסכמת  שניה,  מהדורה   .]1692 ]תנ"ב  פיורדא, 

ורי עתיקות  )חתימות  פיורדא.  אב"ד  שמואל"  יה"בית 
שומי בעלות של הגאון רבי יוסף חרוש - מחכמי ודייני 
מראקש במאה ה-18, נפטר תקע"ז 1817 - ראה אודותיו 

חומר מצורף(. 
מצב בינוני-גרוע, פגיעות ונקבי עש במספר דפים.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150
157. Knesset Ha-Gedolah – 3 
Volumes
Three volumes of Rabbi Chaim Benbenishti's 
book "Knesset Ha-Gedolah", on the Four Turim 
and the Beit Yosef. Gathering from Poskim 
Rishonim and Achronim as well as from hand-
written responsum.
1. Even Ha'ezer volume. Izmir, 1731. First 
edition. (Spread on the last page is an ancient 
inscription).
Good condition.
2. Orach Chaim volume, Livorno, 1791. Second 
edition, published by Ga'on Rabbi Ya'akov 
Nunis-Weiss author of "Chedvat Ya'akov". (Ink-
stamps of Rabbi Yitzchak Gaggin of Jerusalem). 
Good-fair condition.
3. Choshen Mishpat volume [chapter 1-156], 
Fürth, 1692. Second edition, with approbation 

by author of "Beit Shmuel" Rebbe of Fürth. 
(Ancient signatures and ownership inscrip-
tions by Rabbi Yossef Charush a leading sage of 
Marrakesh in the 18th century, died 1817 – see 
attached material).
Fair-poor condition, moth damages and holes to 
a few leaves.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $150
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159. חקרי לב – שאלוניקי-ליוורנו, תקמ"ז-
תקע"ז – 6 כרכים 

ותשובות כסדר  ופלפולים, שאלות  חידושים  לב,  חקרי 
חזן.  רפאל  יוסף  רבי  מאת  ערוך,  שולחן  חלקי  ארבעת 
כרכים   .]1787-1817[ תקמ"ז-תקע"ז  שאלוניקי-ליוורנו, 

א'-ו' בלבד )מתוך שמונה(.
חתימות בעלים בכתב-יד ספרדי. בשער הכרך הראשון 
חתימה "ק' ]קודש[ למדרש בני משה י"ב ]יכון בצדק["; 
בשער הכרך השני רישומי בעלים "הצעיר אמן" ו"קניתי 
הכרך  בשער  קרישפין";  גמליאל  אברהם  הצעיר  אותו 
המובהק  הרב  מאת  נתנה  "מתנה  הקדשה  השלישי 
קוני[  ]לעבודת  לע"ק  חזן  אליהו  כמה"ר  כברק  המאיר 
הצעיר אהרן ששון ס"ט"; בשער הכרך החמישי חתימת 

"סי' ]סיניור[ דוד אלגאזי יצ"ו ס"ט". 
תק"א,  נולד   ,8976 הרבנים  )אוצר  חזן  רפאל  יוסף  רבי 
נפטר תקפ"א(. מגדולי תלמידי החכמים באיזמיר. עלה 
לירושלים בשנת תקע"ג, בשנת תקע"ה התמנה ל"ראשון 

לציון".
בחלקי הספר נדפסו גם תשובות מרבי יוסף חזן, מבניו 
ישראל  מרבי  פאלאג'י,  חיים  רבי  מנכדו  המחבר,  של 
דוד  רבי  הסכמות  א'  בחלק  ועוד.  מהמליץ  משקלוב, 

פארדו ומהרי"ט אלגאזי. 
6 כרכים 18.5 ס"מ בממוצע. מצב טוב. נזקי-עש קלים, 

כתמים. בלאי קל בשולי הדפים.

פתיחה: $280

159. Chikrei Lev – Salonika-
Livorno, 1787-1817 – 6 Volumes
Chikrei lev, innovative commentaries and 
debates, questions and answers organized like 
the four parts of the Shulchan Aruch, by Rabbi 
Yosef Refael Chazan. Salonika-Livorno, [1787-
1817]. Volumes 1-6 only (out of eight). 
Owner’s handwritten signature Sephardic style. 
On the title page of the first volume, the signa-
ture reads “Kodesh Le-midrash Bnei Moshe”. On 
the title page of the second volume, the owner’s 
inscriptions say “Hatsa’ir A.M.N” and “I bought 
this Avraham Gamliel Krishpin”. On the third 
volume’s title page there is a dedication “A gift 
given from the great Rabbi Elyahu Chazan, 
[signed] Aharon Sasson”. The fifth volume’s title 
page is signed by “[Senior] David Algazi”.
Rabbi Yosef Refael Chazan (Otzar Harabanim 
8976, born in 1741, passed in 1821) was among 
Izmir’s greatest Torah scholars. He emigrated 
to Jerusalem in 1813 and was appointed Chief 
Rabbi in 1815.
Parts of the book were printed with answers 

from Rabbi Yosef Chazan, from sons of the 
author, from Rabbi Chaim Palagi (author's 
grandson), Rabbi Israel from Shklov, Ha-melitz 
and more. In the first volume there are appro-
bations from Rabbi David Pardo and Maharit 
Algazi.
About 18.5cm. Good condition. Light moth 
damage, stains. Slightly worn margins.

Opening Price: $280

160. שו"ת הרשב"א – ליוורנו – תי"ז / 
תקפ"ה

1. ספר תולדת אדם, שאלות תשובות הרשב"א. ליוורנו, 
הידועות  להרשב"א,  תשובות  ת"ה  כולל   .]1657 ]תי"ז 

כ"חלק שני" של תשובותיו. 
ס"מ.   27 דף,  קד  ד-ח[,  המפתחות,  דפי  ]חסרים  דף  ג 
מצב בינוני. פגעי-עש, כתמים. פגיעה בדף השער, קרעים 

משוקמים שיקום גס.
]תקפ"ה  ליוורנו,  ה[.  ]חלק  ז"ל ח"ה  2. שו"ת הרשב"א 
1825[. כולל רצט ]צ"ל ש[ תשובות, עם הגהות רבי חיים 
פאלאג'י )"רחמים לחיים"( בתוך התשובות. בדף השער 
אברהם  ס"ט...  צעיר  "אי"ש  מטושטש  בעלים  רישום 
פרחי נר"ו... הכב היר"א" וחותמת ישיבת "מגן אברהם". 

]6[, פו דף, 28.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $120
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161. אבקת רוכל – שאלוניקי, תקנ"א
אבקת רוכל, שו"ת בעניני אורח חיים, יורה דעה וחושן 
 .]1791 ]תקנ"א  שאלוניקי,  קארו.  יוסף  מרבינו  משפט, 

מהדורה ראשונה. 
יצחק  רבי  מודעי,  חיים  רבי  איזמיר:  חכמי  הסכמות 

מאייו, רבי דוד אמאדו ורבי יצחק ארדיט. 
בדף השער רישום בעלים והקדשה "מנחה היא שלוחה 
מאת הגביר המקדיש נר"ו להחכם השלם הדיין המצויין 
שמו  יהי  נר"ו  שלמה...  כמוהר"ר  ורב[  ]עצום  עצו"ר 

לעולם אכי"ר". 
]2[, קנ דף, 29 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, פגעי עש. דף 

אחרון וכריכה מנותקים ובלויים.

פתיחה: $100

162. תשובות מהרד"ך – שאלוניקי, תקס"ג
תשובות מהרד"ך זלה"ה, רבי דוד בן חיים הכהן מקורפו. 

שאלוניקי, ]תקס"ג 1803[. מהדורה שניה.
מעבר לדף השער נזכרים "המשתדלים להוציא לאור", 

רבי יעקב חי ן' חסון ורבי שמואל חיים ס"ט. 
בדף השער רישום בעלים "את האור כי טוב הגביר הח' 

המ' שול"ם כמה"ר יצחק הכהן יצ"ו". 
]1[, קכ דף, 30 ס"מ. מצב טוב. פגעי-עש. כתמים. כריכת 

קרטון פשוטה.

פתיחה: $100

161. Avkat Rokhel – Salonika, 
1791
Avkat Rokhel, responsa on the topics of Orach 
Chaim, Yoreh De’ah and Choshen Mishpat by 
Rabbi Yosef Caro. Salonika, [1791]. First edition.
Approbations from the Torah scholars of Izmir: 
Rabbi Chaim Moda’i, Rabbi Yitzchak Mayo, 
Rabbi David Amado and Rabbi Yitzchak Ardit.
Ownership inscription and dedication on the 
title page.
[2], 150 leaves, 29cm. Fair condition. Stains, moth 
damages. Last leave and binding are detached 
and worn.

Opening Price: $100

162. Teshuvot Mahardakh 
– Salonika, 1803
Teshuvot Mahardakh, Rabbi David Ben Chaim 
Hacohen from Corfu. Salonika, [1803]. Second 
edition.
Credits to those who helped publish the book 
appear on the back of the title page: Rabbi Ya'akov 
Chai Ibn Chasson and Rabbi Shmuel Chaim.
Ownership inscription on the title page “…
Yitzchak Hacohen”.
[1], 120 leaves, 30cm. Good condition. Moth 
damages. Stains. Plain cardboard binding.

Opening Price: $100

160. Ha-Rashba Responsa 
– Livorno 1657 / 1825  
1. Toldot Adam, She'elot Tshuvot [Questions 
and Answers] Ha-Rashba. Livorno [1657]. 
Includes 405 answers by the Rashba, known as 
the “second volume” of his answers.
3 [leaves 4-8 missing – Index], 104 leaves, 27cm. 
Fair condition. Moth damage, stains. Inelegantly 
restored tears.
2. Fifth Volume of the Rashba Responsa. 
Livorno, [1825]. Includes 299 answers, with 
glosses by Rabbi Chaim Palagi (“Rachamim 
Le-Chaim”) in the answers. On the title page 
there is a blurred ownership inscription 
“…Avraham Parchi…” and a stamp from the 
“Magen Avraham” yeshiva.
[6], 86 leaves, 28.5cm. Good condition. Stains

Opening Price: $120
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163. אוסף ספרי שו"ת
הלוי  מרדכי  רבי  ותשובות  שאלות  נעם,  דרכי  1. ספר 
מצוה  מלחמת  קונטרס  נפרד,  שער  עם  ח"ב  ממצרים. 
מהדורה   .1697 תנ"ז  ונציה,  הלוי.  אברהם  רבי  מבנו 

ראשונה. )בחלק ב', חסרים 5 דף אחרונים במפתחות(.
לחלק  "הגיע  איטלקי:  בכת"י  בעלים  ורישומי  חתימות 
הנעלה כמה"ר רפאל רוויגו". "הצעיר אברהם ח' יצחק... 
"אני  מעליה  ונרשם  מחוקה,  זו  ]חתימה  יצ"ו"  אנקונא 
רשעים  ושם  הכתוב[  ]=עפ"י  עה"כ  זה  שם  את  מוחק 
בתוך  השתמד[.  או  הרשיע  שהחותם  כנראה   - ירקב" 
רבי   - נ"י"  בהר"א  מרדכי  "אלי'  חתימת  מסגרת השער 
ירושלים,  ופרנסי  מחכמי  אייזינשטיין,  מרדכי  אליהו 
רבי  של  זקוניו  בן  סלאנט.  שמואל  רבי  של  ביתו  נאמן 

אברהם מדראהביטש מחכמי צפת וירושלים.
תנ"ד  ונציה,  )מהריט"ץ(.  צהלון  טוב  יום  רבי  2. שו"ת 
]1694[. מהדורה ראשונה. )כולל את חמשת דפי המפי
תחות שאינם נמצאים ברוב העותקים. חסרים שער ו-2 

דפים אחרונים(.
מרבי  ותשובות  שאלות  הגרשוני,  עבודת  3. שו"ת 
גרשון אשכנזי. פרנקפורט דמיין, ]תנ"ט 1699[. מהדורה 
אייזינשטיין,  מרדכי  אליהו  רבי  )חתימות  ראשונה. 

מירושלים(.
בכרך.  חיים  יאיר  רבי  ותשובות,  שאלות  יאיר,  4. חות 
מהדורה   .]1699 ]תנ"ט  דמיין,  ]פרנקפורט[  ורנקפורט 
עתיקה  בעלים  חתימת  המחבר.  ע"י  שנדפסה  ראשונה 
 4 )חסר  מאויסטרליץ".  כהן  וואלף  איצק  "הק'  בשער: 

דף בהשמטות(. 
5-6. שו"ת פרשת מרדכי, מרבי מרדכי בנט. מ' סיגעט, 

תרמ"ט 1889. מהדורה ראשונה. 
צינץ  ליב  אריה  מרבי  חליצה,  טיב  ספר  עם:  כרוך 
עם  שניה  מהדורה   .1890 תר"ן  ווארשא,  )מהרא"ל(. 

הוספות. 
7. שו"ת מהרש"ל, מרבי שלמה לוריא. לעמברג, תרי"ט 
]תקפ"ה- ראבין",  אהרן  "שמואל  רבי  חותמת   .1859

תרל"ו, אב"ד קורוטשין ומגאוני גליציה. שהה בלמברג 
"דברי  הספר  את  ולהגיה  לערוך  כדי  תקופה  באותה 

חיים" ממורו ורבו רבי חיים מצאנז[.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

163. Collection of Books of 
Responsa
1. Darchei No’am, responsa by Rabbi 
Mordechai Ha’Levi from Egypt. Second section 
has a separate title page, Milchemet Mizvah 
pamphlet by his son, Rabbi Avraham Ha’Levi. 
Venice, 1697. First edition. (Last 5 pages of the 
index are missing from section 2). 
Ownership signatures and inscriptions in 
Italian handwriting: “Has reached the elevated 
level as Rabbi Refael Ravigo”. “The young 
Avraham C. Yitzchak… Ankona” [this sig-
nature is erased and above it is written “I am 
erasing this name as it is written ‘the name of 
the wicked shall rot’” – apparently the signer 
became wicked or converted to a different re-
ligion]. Within the frame of the title page the 
signature “Eliyahu Mordechai son of Rabbi 
Avraham” appears – Rabbi Eliyahu Mordechai 
Eisenstein, among the Torah scholars and sup-
porters of Jerusalem, faithful assistant of Rabbi 
Shmuel Salant, youngest son of Rabbi Avraham 
from Drahbitsh who was among the Torah 
scholars of the city of Safed and Jerusalem. 
2. Responsa by Rabbi Yom Tov Zahalon. 
Venice, [1694]. First edition. (Includes the five 
index pages which are missing from most of 
the copies. The title page as well as the last two 
pages are missing). 
3. Avodat Ha’Gershoni Responsum. Responsa 
from Rabbi Gershon Ashkenazi. Frankfurt 
Am Main, [1699]. First edition. (Signature of 
Rabbi Eliyahu Mordechai Eisenstein from 
Jerusalem). 
4. Chavat Ya’ir, responsa by Rabbi Ya’ir Chaim 
Bachrach. Verenkfurt [Frankfurt] Am Main, 
[1699]. First edition printed by the author. 
Ancient ownership signature upon title page: 
“The holy Itzik Wolf Cohen from Oisterlitz”. (4 
pages are missing). 
5-6. Parashat Mordechai responsa, by rabbi 
Mordechai Benett. M. Siget, 1889. First edition. 

Bound together with: Tiv Chaliza, by Rabbi 
Aryeh Leib Zinz. Warsaw, 1890. Second edition 
with additions. 
7. Rabbi Shlomo Luria Responsum. Lemberg, 
1859. Stamp of Rabbi Shmuel Aharon Ravin, 
[1825-1876, Av Beit Din of Krotshin and among 
the geniuses of Galicia. He resided in Lemberg 
during that period in order to edit and proof-
read the book Divrei Chaim written by his 
mentor and rabbi, Rabbi Chaim from Zanz. 
Various sizes and conditions

Opening Price: $200
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164. אוסף ספרי חזון איש
10 ספרי "חזון איש", מהגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ:
1. הלכות שביעית. ובסופו הערות פסחים חגיגה. ירושי

לים, תרצ"ז ]1937[.
ירושלים,  שונים.  ליקוטים  ובסופו  מעשרות.  2. דמאי, 

תרצ"ח ]1938[.
ירושלים,  שביעית.  איש  חזון  ובסופו  פרה.  3. נגעים, 

תרצ"ח ]1938[. 
4. חלק אבן העזר, הלכות אישות, יבום וחליצה. ירושי

לים, ]ת"ש 1940[. 
5. הלכות כלאים, ערלה. ובסופו ליקוטים שונים. ירושי

לים, ת"ש ]1940[. 
ירושלים,  שונים.  לקוטים  ובסופו  כתובות.  6. הלכות 

תש"א ]1941[. 
7. קדשים. ירושלים, תש"ה ]1945[. 

8. קדשים, ספר שני. בסופו קונטרס השיעורים. ירושי
לים, תש"ז ]1947[. 

9. יורה דעה, הלכות ע"ז, יי"ן; אורח חיים, הלכות פסח. 

165. מסכת יומא – אמשטרדם, תפ"ב
ותורה  והרא"ש  ותוספות  פירוש רש"י  יומא עם  מסכת 
אור ועין משפט... וחדושי מהרש"א. אמשטרדם, ]תפ"ב 

1722[ בדפוס יוסף דיין.
"נעשה בכרך קטן למען ישא איש בכנף מעילו וישים בו 

עינו גם בלכתו בדרך, לא ימוש ואמת יהגה חכו".
טוב.  מצב  ס"מ.   18 דף,  קצב-רג  צד-קא,  פט-צד,   ,]174[

כתמים. כריכת עץ וקלף עתיקה. 

פתיחה: $150
164. Collection of the books of 
the Chazon Ish
10 books of "Chazon Ish", by Rabbi Avraham 
Yesha'ayahu Karelitz:
1. Laws of Shemitta, followed by annotations 
on Pesachim and Chagigah. Jerusalem, 1937.
2. Demai, Ma'asrot followed by sundry an-
thologies. Jerusalem, 1938.
3. Nega'im, Parah followed by additions of the 
Chazon Ish to Shevi'it. Jerusalem, 1938.
4. Section of Even Ha'ezer, laws pertaining 
to marital relations, levirate marriage and 
Chalitzah. Jerusalem, 1940.
5. Laws of Kila'im, Orlah followed by sundry 
anthologies. Jerusalem, 1940.
6. Laws pertaining to the marriage contract 
followed by sundry anthologies. 
Jerusalem, 1941.
7. Kodshim. Jerusalem, 1945.
8. Kodshim, the second book, followed by a 
pamphlet on measures. Jerusalem, 1947.
9. Yoreh De'ah, Hilchot Avodah Zarah, Yayin 
Nesech; Orach Chayim, Hilchot Pesach, fol-
lowed by sundry anthologies. Jerusalem, 1951.
10. Choshen Mishpat, Book III followed by 
sundry anthologies. Jerusalem, 1954.
Total of 10 books. App. 34cm. Fair-good condi-
tion. All with moth-damages. Some of the bind-
ings are loose or torn.

Opening Price: $150

165. Yuma Tractate – Amsterdam, 
1722
Yuma Tractate including the interpretation 
of Rashi, the Tosfot and the Rosh as well as 
Torah Ohr and Ein Mishpat… and Chidushei 
Maharsha. Amsterdam, [1722] printing press of 
Yosef Dayan. 
“Published in a small-scale volume so that it 
can be carried in a coat pocket and easily be 
taken along on the way”. 
[174], 89-94, 94-101, 192-203 leaves, 18cm. Good 
condition. Stains. Ancient wood and parchment 
binding. 

Opening Price: $150

ובסופו ליקוטים שונים. ירושלים, תשי"א ]1951[. 
10. חשן המשפט, ספר שלישי. ובסופו לקוטים שונים. 

ירושלים, תשי"ד ]1954[. 

סה"כ 10 ספרים, 34 ס"מ בממוצע. מצב בינוני-טוב. כולם 
פגועים בנזקי-עש. בחלקם הכריכות רופפות או קרועות.

פתיחה: $150
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דפוסי המזרח
Books printed in the East

(Additional books printed in the east can be found in chapters: Responsa and Halachah, Glosses and Dedications )

166. שבט מוסר – קושטא, תע"ב 1712
שבט מוסר, חמישים ושניים פרקי מוסר ודרשות בעניין 
קושטנדינא  מאיזמיר.  הכהן  אליהו  רבי  התשובה, מאת 

)קושטא(, ]תע"ב 1712[. מהדורה ראשונה.
כולל נ"ב פרקי מוסר וכן דרושים וליקוטים אשר נדפסו 

בהוצאה זו בלבד, ונשמטו מן ההדפסות הבאות.
רבי אליהו הכהן האתמרי מאיזמיר ]אוצר הרבנים 2129[, 
בן רבי שלמה האתמרי. מגדולי חכמי איזמיר. נפטר שם 
בשנת תפ"ט. ספר זה הוא חבורו הראשון שנדפס. מחבר 

"מדרש תלפיות", "מעיל צדקה", "מדרש אליהו" ועוד. 
משני  ספרדי  בכתב-יד  בעלות  ורישום  חתימות  שרידי 
נח  כמוהר"ר   --- של  הספר  "זה   - השער  דף  עברי 

אשכנזי".
קז, קו, קי-קסה; נ, ]6[ דף, 19.5 ס"מ. מצב טוב. שוליים 
משוקמים  נזקים  כתמים.  ישר.  חתוכים  ואינם  קצוצים 
פגוע  השער  דף  הראשונים.  בדפים  מקצועי  שיקום 

ומשוקם. כריכת חצי עור חדשה.

פתיחה: $750

166. Shevet Mussar 
– Constantinople, 1712  
Shevet Mussar, 52 chapters of ethics and ser-
mons on the subject of repentance, from Rabbi 
Eliyahu Hacohen of Izimir. Constantinople, 
[1712]. First edition.
Includes 52 chapters of ethics and anthologies 
which are only printed in this edition, and 
omitted from following editions.
Rabbi Eliyahu Hacohen Ha'itmari of Izimir 
[Otzar Harabbanim 2129], the son of Rabbi 
Shlomo Ha'itmari. One of the greatest sages of 
Izimir. Passed away in 1729. This book was the 
first of his essays to be published. Authoured 
"Midrash Talpiyot", "Me'il Tzedakah", "midrash 
Eliyahu".
Remnants of signatures and ownership inscrip-
tions on both sides of title page – "This is the 
book of----Rabbi Noach Ashkenazi".
107, 106, 110-165; 50, [6] leaves, 19.5cm. Good con-
dition. Cropped margins, edges not cut straight. 
Stains. First leaves professionally restored. Title 
page restored. New semi-leather binding.

Opening Price: $750
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167. משיבת נפש – קושטא, תק"ג 1743
משיבת נפש, אזהרות רבי שלמה אבן גבירול עם פירוש 
בלאדינו, מאת רבי שבתי ויטאש. קושטנדינא )קושטא(, 

תק"ג ]1743[. חלק ראשון על מצוות עשה. 
]חלק שני, על מצוות לא תעשה, נדפס שנה לאחר מכן 

בקושטא תק"ד[. 
חתימות בעלים.

נד דף. 19 ס"מ. מצב טוב. שולי כמה מהדפים משוקמים. 
שולי מספר דפים חתוכים. כתמים.

פתיחה: $180

168. ספר זכרון דברים – שאלוניקי, תקי"ג
ספר זכרון דברים, מראי מקום על ארבעה טורים, מרבי 
אהרן הכהן פרחיה )בעל "פרח מטה אהרן"(. שאלוניקי, 

]תקי"ג 1753[.
חתימות וחותמות בעלים בדף השער. 

]2[, צ, ]4[ דף. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, קרע ללא 
חסרון בדף האחרון. כריכה מנותקת.

פתיחה: $120

167. Meshivat Nefesh 
– Constantinople, 1743
Meshivat Nefesh, precautions of Rabbi 
Shlomo Even Gabirol including an interpre-
tation in Ladino, by Rabbi Shabtai Vitash. 
Constantinople, [1743]. First section on the 
positive commandments. 
The second section, on the negative com-
mandments, was printed a year later in 
Constantinople, 1744. 
Ownership signatures. 
54 leaves. 19cm. Good condition. Restoration of 
margins on some of the pages. The margins of 
some of the pages are cut. Stains. 

Opening Price: $180

168. Sefer Zichron Devarim 
– Salonika, 1753
Sefer Zichron Devarim, on Arba'a Turim, by 
Rabbi Aharon Ha-Cohen Perahia (author of 
"Perach Mateh Aharon"). Salonika, 1753.
Ownership signatures and ink-stamps on title 
page.
[2], 90, [4] leaves. 20cm. Good-fair condition, 
stains, tear to last page with no text omission. 
Detached binding.

Opening Price: $120

169. ספר יוסף עליו – שאלוניקי, תק"ח
רבי  ודרושים,  אבות  פרקי  על  פירוש  עליו,  יוסף  ספר 
יוסף ב"ר יצחק משה מונטקיו. שאלוניקי, ]תק"ח 1748[.
פירוש על פרקי אבות ]עם הפנים[ וכמה דרושים "שלא 
באו בחיבורו משיח ה' שעדין לא בא על מזבח הדפוס". 

נכרך עם ספר נוסף ובו סדרי לימוד לשביעי של פסח, חג 
השבועות והושענא רבא.

]2[ עו דף. 19 ס"מ. ]חסר דף אחרון בסוף הדרושים. מן 
קרע  בינוני.  מצב  בלבד[.  ראשונים  דפים   - השני  הספר 

169. Sefer Yossef Alav – Salonika, 
1748 
Sefer Yossef Alav, commentary on Pirkei Avot 
and homiletics, Rabbi Yossef son of Yitzchak 
Moshe Montekiyo. Salonika, [1748].
Commentary on Pirkei Avot and a few homilet-
ics "not included in Mashiach Hashem which 
has not yet been printed".
Bound with an additional book on Seder Limud 
for Pesach, Shavu'ot and Hosha'ana Rabah 
[missing. First leaves only?].
[2] 76 leaves. 19cm. [last page of homiletics is 
missing]. Fair condition. Tear to one leaf with 
text omission. No binding. Signature and glosses 
in Sephardi handwriting.

Opening Price: $120

חתימה  כריכה.  ללא  טקסט.  חסרון  עם  הדפים  באחד 
והגהות בכתב יד ספרדי.

פתיחה: $120
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170. דפים ממסכת מועד קטן – הגהות בכ"י 
ספרדי

דפים מתלמוד בבלי, מסכת מועד קטן. מדפוסי טורקיה 
]שאלוניקי / איזמיר?[.

בשולי הדפים מספר הגהות בכתב-יד ספרדי. 
]22[ דף, 32 ס"מ. מצב גרוע. מנותקים, קרועים ומוכתמים, 

עם פגיעות בטקסט.

פתיחה: $150

171. תוכחת חיים על ספר בראשית – רבי 
חיים פאלאג'י – איזמיר, 1840

תוכחת חיים, דרשות על פרשיות ספר בראשית, לרבי 
חיים פאלאג'י. איזמיר, ]ת"ר 1840[.

חתימות בעלים בכת"י מזרחי: "יצחק הלוי" "חיים ישעיה 
הלוי", "לי הצעיר שמואל ישראל".

בשולי  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 קב(,  )צ"ל  קא  ז, 
הדפים. כריכה מעט רופפת. 

פתיחה: $100

170. Leaves of Tractate Moed 
Katan – Glosses in Sephardi 
Handwriting
Leaves of the Babylonian Talmud, Tractate 
Moed Katan, printed in Turkey [Salonika / 
Izmir?].
A few glosses in Sephardi handwriting on 
margins.
[22] leaves, 32cm. Poor condition. Detached, torn 
and stained with text omission.

Opening Price: $150

171. Tochachat Chaim on 
Chumash Bereshit – Rabbi Chaim 
Falagi – Izmir, 1840 
Tochachat Chaim, sermons on the Parshiot 
of Chumash Bereshit by Rabbi Chaim Falagi. 
Izmir, [1840]. 
Ownership signatures in Eastern handwriting: 
“Yitzchak Ha’Levi” “Chaim Yishaya Ha’Levi”, 
“Belongs to me, the young Shumuel Yisrael”. 
7, 101 (supposed to be 102), 20.5cm. Good condi-
tion. Stains on the margins of the pages. Slightly 
loose binding. 

Opening Price: $100

172. מנחם אבלים – איזמיר, תר"ם
מנחם אבלים, חידושי דינים והלכות אבלות בסדר א"ב, 

מרבי מנחם מרדכי. איזמיר, ]תר"ם 1880[.
הסכמת רבי אברהם פאלאג'י. 

בעל  של  בנו  מרדכי,  שמעון(  )בן  מנחם  רבי  המחבר, 
"מטה שמעון" ונכדו של בעל ה"חשק שלמה".

]2[, פד דף, 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נקבי-עש סמוך 
לשוליים הפנימיים. כריכה מנותקת. 

פתיחה: $120

172. Menachem Aveilim – Izmir, 
1880 
Menachem Aveilim, novella of laws of mourn-
ing according to the Aleph Bet, by Rabbi 
Menachem Mordechai. Izmir, [1880].
Approbation by Rabbi Avraham Falagi.
The author, Rabbi Menachem (ben Shimon) 
Mordechai, son of the author of Mate Shimon and 
the grandson of the author of Cheshek Shlomo.
[2], 84 leaves, 19.5cm. Good condition. Stains. 
Moth-pinholes near inner margins. Detached 
binding. 

Opening Price: $120
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173. ברכת אבות / הלולא רבא 
שניים מספריו הראשונים של רבינו יוסף חיים מבגדאד 

בעל "בן איש חי".
אבות.  מסכת  על  ורמזים  פשטים  אבות,  1. ברכת 

ליוורנו, ]תרכ"ה 1865[.
2. הלולא רבא, סדר לימוד לל"ג בעומר. ליוורנו, ]תרל"ז 
1877[. עריכה חדשה בשינוי סדר קטעי הזוהר והוספת 
קטעים, שירים ותפילות ]העריכה וההוספות הן מעשה 
לשון  בספרו  מגלה  שהוא  כפי  חיים,  יוסף  רבינו  ידי 

חכמים, חלק א, ירושלם תרס"ה, דף קא סימן נז[.

פב דף; ס דף. 18 ס"מ. מצב טוב, כתמי חלודה קלים. 
נראה כי נפלה טעות בפרט השנה וכי שני ספרים אלו 
נדפסו יחד באותו דפוס ובאותו סוג נייר, באותה השנה. 
]בתקליטור וינוגרד ורוזנפלד רשומה 48651 מתארכים 

בטעות את ספר ברכת אבות לשנת תר"ד 1844[.

פתיחה: $100

174. סידור פרחי – מצרים, 1917
סדור פרחי, סדר התפלות כפי מנהג ק"ק ספרדים יצ"ו, 
יעקב  הלל  מאת  ערביות,  באותיות  ערבי  תרגום  עם 

פרחי. מצרים )קהיר(, ]תרע"ז 1917[. 
עמודים  בספירת  עמוד,  מול  עמוד  וערבית  עברית 

מקבילה.
]2[, 305, יח-רם עמ'. 23.5 ס"מ. נייר יבש, מצב טוב-בינוני, 

פגעי בלאי. כריכה מקורית עם גב עור, משופשפת.

פתיחה: $120

173. Birkat Avot – Hilula Rabah
Two early books by Rabbi Yossef Chaim of 
Baghdad author of "Ben Ish Chai".
1. Birkat Avot, commentary and implications 
on Tractate Avot. Livorno, 1865.
2. Hilula Rabah, study order for Lag Ba'omer. 
Livorno, 1877. New editing altering the order 
of the Zohar sections and addition of liturgi-
cal poems and prayers [additions and editing 
by Rabeinu Avraham Yossef as revealed in his 
book Leshon Chachamim, Part I, Jerusalem 
1905, leaf 101 chapter 57].
82 leaves; 60 leaves. 18cm. Good condition, slight 
foxing marks.
It seems that the date is mistakenly noted and 
that both books were printed in the same print-
ing press, on the same paper, in the same year. 
[In Winograd and Rosenfeld CD record 48651 
the book Birkat Avot is wrongly referred to as 
published in 1844].

Opening Price: $100

174.  Siddur Farchi – Egypt, 1917
Siddur Farchi, prayers according to Sefardic 
custom. With Arabic translation in Arabic letters, 
by Hillel Ya'akov Farchi. Egypt (Cairo) 1917.
Hebrew and Arabic on facing pages, parallel 
page numbering.
[2], 305, 18-440 leaves. 23.5cm. Dry paper, 
good-fair condition, worn. Original binding with 
leather spine, rubbed.

Opening Price: $120
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175. דפוסי מצרים 
אוסף ספרים שנדפסו במצרים:

נא- צור.  אבן  יעקב  מרבי  פיוטים  חפץ,  לכל  1-2. עת 
אמון )אלכסנדריה(, ]תרנ"ג 1893[. כרוך עם ספר צלצלי 
, פיוטים מרבי משה אבן צור. אסכנדריה )אלכסנדי עשמ

ריה(, תרנ"ב )1892(.
להתרת  הלכתית  תשובה  נפש,  משיב  3. קונטרס 

יממזרת. מרבי יעקב משה טולידאנו. נא-אמון )אלכסנ
דריה(, תרצ"ו )1936(.

בן  יוסף  מרבי  למועדים,  דרושים  דיוסף,  4. שופריה 
אדהאן מטיטואן, עם דברי יוסף על התורה. אסכנדריה 

)אלכסנדריה(, ]תרנ"ז 1897[.
מרבי  מצרים,  מנהגי  א-ב,  חלקים  מצרים,  5-7. נהר 
 .]1908 תרס"ח  ]אלכסנדריה,  שמעון.  בן  אהרן  רפאל 
)חסרים שער ו-2 דפים בתחילת ח"א של נהר מצרים(. 
מרבי  מצרים,  רבני  שמות  מצרים,  טוב  ספר  עם:  כרוך 
רפאל אהרן בן שמעון. ירושלים, תרס"ח )1908(. שער 

צבעוני. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

175. Egyptian Prints  
Collection of books printed in Egypt:
1-2. Et Lechol Chefetz, piyuttim by Rabbi 
Ya'akov Ibn Zur. Na-Amon (Alexandria), 1893. 
Bound with the book Tzilzeley Shama, Piyuttim 
by Rabbi Moshe Ibn Zur. Alexandria, 1892.
3. Pamphlet Meishiv Nefesh, a Halachic re-
sponse to permitting a bastard, by Rabbi Ya'akov 
Moshe Toledano. Na-Amon (Alexandria), 1936.
4. Shufrei DeYosef, Homiletics for the festivals, 
by Rabbi Yosef ben Adahan from Tituan. With 
Divrei Yosef on the Torah. Alexandria, 1897.
5-7. Nahar Mitzrayim, Parts 1-2, Egyptian 
customs, by Rabbi Aharon ben Shimon. 
Alexandria, 1908. (Cover page and first 2 pages 
are missing from part 1 of Nahar Mitzrayim). 
Bound with Tuv Mitzrayim, name of Egyptian 
Rabbis, by Rabbi Refael Aharon ben Shimon. 
Jerusalem, 1908. Colored title page.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $180

176. זמירות ישראל – הדפסה עברית 
ראשונה בעדן

זמירות ישראל, שירים ופיוטים לשבתות, לחגי ומועדי 
השנה ולברית מילה. עדן, ]תרנ"א 1891[. 

 104 כולל  )תימן(.  הספר העברי הראשון שנדפס בעדן 
באותיות  בערבית  חלקם  שונים,  למועדים  פיוטים 

עבריות.
]2[, סח, ]2[, פורמט צר וארוך. 20X8 ס"מ. מצב טוב מאד. 

כריכת בד רקומה.

פתיחה: $150

176. Zmirot Yisrael – first 
Hebrew printing in Aden 
Zmirot Yisrael, songs and poems for Shabbat, 
the holidays and festivals and for a Brit Milah. 
Aden, [1891]. 
First Hebrew book which was printed in Aden 
(Yemen). Includes 104 poems for various fes-
tivals, some of which are in Arabic in Hebrew 
letters. 
[2], 68, [2], narrow and long format. 8X20cm. 
Very good condition. Embroidered fabric binding. 

Opening Price: $150
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177. ספרים נדירים מארם-צובה
דיין  ישעיה  רבי  של  מדפוסו  נדירים,  פרסומים  שלשה 

בארם-צובה )חאלב(, סוף המאה ה-19.
)הקדמת  ספרדים  ק"ק  כמנהג  חצות,  תקון  1. סדר 

המקובל רבי נסים הררי(. ארם-צובה, תרמ"ז 1887.
ערבי.  בל  צולטאן  אל  ודיעה   - הדברות  2. עשרת 

בערבית-יהודית. ארם-צובה, תרמ"ז 1887.
ירמיה, קצית  3. חרבן בית המקדש, קצית חנה, קצית 

זכריה. ]ארם-צובה[, תרמ"ט 1889.

18 ס"מ. נייר יבש, מצב טוב עד בינוני, שלשת הקונטרסים 
אינם כרוכים.

פתיחה: $150

177. Rare Books from Aleppo
Three rare books, of Rabbi Yesha'aya Dayan's 
printing press in Aleppo, late 19th century.
1. Seder Tikun Chatzot, Sephardi tradition 
(introduction by Rabbi Nissim Harari). Aleppo, 
1887.
2. Asseret Ha-Dibrot – Wade'a El Sultan Bel 
Arabi. Jewish Arabic. Aleppo, 1887.
3. Churban Beit Ha-Mikdash, Ketzat Hana, 
Ketzat Yirmiya, Ketzat Zecharya. [Aleppo], 
1889.
18cm. Dry paper, good to fair condition, unbound.

Opening Price: $150

178. סדר הסעודה וברכת המזון – טהראן, 
תשט"ו

אוצר  הוצאת  )לילדים(,  המזון  וברכת  הסעודה  סדר 
התורה וג'וינט איראן. טהרן, תשט"ו ]1955[.

חוברת מודפסת, עם צילומים ממקורות שונים ואיורים. 
ההוראות מופיעות גם בפרסית )באותיות עבריות(.

בשולי  קלים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   21 עמ',   18  ,]2[
העטיפה. 

פתיחה: $100

178. Order of the meal and Grace 
after Meals – Teheran, 1955
Order of the meal and Grace after Meals (for 
children), publication of Ozar Ha’Torah and 
the Iranian Joint. Teheran, [1955]. 
Printed pamphlet, including photographs and 
illustrations from various sources. The instruc-
tions appear is Persian as well (in Hebrew 
letters). 
[2], 18 pages, 21cm. Good condition. Minor stains 
on the margins of the cover. 

Opening Price: $100
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דפוסי ירושלים
Books printed in Jerusalem

179. תפלה בעד התורמים – ירושלים, 
תרכ"ט

תפלה, להתפלל אדם קודם לימודו בעד מחזיקיו ותומכי 
דפוס   .]1869 ]תרכ"ט,  ירושלם,  באה"ק.  בלימודו  ידיו 

ישראל בק. 
בתחתית הדף "תפלה לאחר הלימוד שיסד הגאון הגדול 
החסיד מו"ה אלי' ]גוטמכר[ הגאב"ד ור"מ בק"ק גרידץ". 

בתחתית הדף איור של בנין בית כנסת.
דף בודד, 30 ס"מ. נייר איכותי, מצב טוב.

ש' הלוי 152, עפ"י עותק מגנזי ד"ר מהלמן.

פתיחה: $120

179. Prayer for Donors 
– Jerusalem, 1869
Prayer before studying, for the sake of one's 
supporters and benefactors while studying in 
the Holy Land. Jerusalem, [1869]. Yisrael Bek 
printing.
On bottom of page is a prayer after studying 
which was initiated by Ha-Rav Eli' [Gutmacher] 
Av Beit Din Greiditz. An illustration of a syna-
gogue on bottom of page.
Single leaf, 30cm. Quality paper. Good condition.
S. Ha-Levi 152, using a copy from the Mehlmann 
collection.

Opening Price: $120

180. תרומת הקודש - מכתב רבני ליטא 
"תרומת הקודש". ירושלים, ]תרמ"ד? 1884 בקירוב[. 

מכתב מודפס מרבני ליטא, על התקנה הקדומה לתרום 
לקופות ארץ ישראל בימי ערב יום כיפור, הושענא רבא 

ופורים. 
אלחנן,  יצחק  רבי  כחותמים:  הרשומים  הרבנים  בין 

180. Terumat Ha-Kodesh – Letter 
by Lithuania Rabbis
Terumat Ha-Kodesh". Jerusalem, [c. 1884].
Printed letter by Lithuanian rabbis, regarding 
the ancient regulation to donate charity on Yom 
Kippur eve, on Hosha'ana Raba and Purim.
Amongst the signing rabbis: Rabbi Yitzchak 
Elchanan, Hanatziv, Rabbi Mordechai Gimple, 
Rabbi Yisrael Meir Ha-Cohen author of Chafetz 
Chaim. Vilna rabbis: Rabbi Yossef [Sakovitch] 
and Rabbi Ya'akov [Barit – died 1883]. Rabbi 
Shmuel Luptzer, Rabbi Shlomo Ha-Cohen, 
Rabbi Chaim Ozer Grodzinsky and others.
This document supports the author of "Chafetz 
Chaim"'s fame in the1880's, ten years after his 
book was published anonymously.
1 leaf, 18cm. printed in black and golden ink on 
heavy paper, good-fair condition, slight damages 
to borders.

Opening Price: $150

הכהן  מאיר  ישראל  רבי  גימפל,  מרדכי  רבי  הנצי"ב, 
בעהמ"ח ספר חפץ חיים. רבני ווילנא: רבי יוסף ]סקוביץ[ 
ורבי יעקב ]באריט - נפטר תרמ"ג[, רבי שמואל לופצער, 

רבי שלמה הכהן ורבי חיים עוזר גרודזינסקי ועוד.
מסמך זה מלמד על פרסומו הרב של בעל ה"חפץ חיים" 
ספרו  צאת  לאחר  שנים  כעשר  התר"ם,  בשנות  עוד 

ה'אנונימי' לדפוס.
1 דף, 18 ס"מ. הדפסה בדיו שחורה ודיו זהובה על נייר 

איכותי, מצב טוב-בינוני, פגיעות קלות בשוליים.

פתיחה: $150

180
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182. משמרת הברית – ירושלים, תר"ו
דעות  עם  וויכוח  אמונה,  בנושאי  הברית,  משמרת 
המינים, מאת רבי אביעזר בן יצחק מטיקטין. ירושלים, 

תר"ו ]1846[. דפוס ישראל ב"ק.
רבי אביעזר ב"ר יצחק מטיקטין )אוצר הרבנים 40(, רב, 
בשנת  לירושלים  עלה  אחדים,  ספרים  ומחבר  מקובל 

ת"ר. 
נשמת,  לעילוי  הספר  הקדשת  רישום  לשער:  מעבר 

תרע"ז. בחתימת "אברהם בר יעקב מן עכו".
קרע  בינוני.  מצב  ס"מ.   19 שני שערים.  עם  דף.  מ   ,]2[

בשער הראשון. כריכה בלויה. 

פתיחה: $150

182.  Mishmeret Ha’Brit 
– Jerusalem, 1846
Mishmeret Ha’Brit, on matters of faith, and 
debate with the heretics, by Rabbi Avi’ezer son 
of Yitzchak from Tiktin. Jerusalem, [1846]. 
Yisrael Bek Printing Press. 
Rabbi Avi’ezer son of Rabbi Yitzchak from 
Tiktin (Ozar Ha’Rabbanim 40), was a rabbi, a 
Kabbalist and author of a number of books. He 
immigrated to Jerusalem in the year 1840. 
On the other side of the title page: Inscription 
for the dedication of the book for the elevation 
of the soul, 1917. Signed: “Avraham Son of 
Ya'akov from Acre”. 
[2], 40 leaves including two title pages. 19cm. 
Fair condition. Tear on the first title page. Worn 
binding. 

Opening Price: $150

181. יברכך ד' מציון - עניי דגיסטן 
בירושלים 

, מכתב מודפס למען העולים לירושי ""יברכך ד' מציון
לים מדגיסטן. ירושלים, תרנ"- )189-(.

דגיסתן  מיהודי  ישראל  "עדת  עבור  למגבית  קריאה 
גשעזבו ארץ מולדתם ובאו להסתופף בעיר הקדוש ירו

שלים ת"ו... קהלה שלמה של נפשות ת"ח עניים וזקנים, 
ועולליהם מדוכאים עטופי רעב... אין תומך ואין מרחם 
עלינו, האשכנזים אומרים שאינם מקבלים כסף ממדינת 
ולמה  ידענוכם  לא  באחת,  המה  והספרדים...  דגיסתן. 

נזעקתם עלינו". 
בצפון-מערב  השוכנת  ]מחצ'קלה,  מדגיסטאן  העולים 
מקומם  את  מצאו  לא  מגרוזיה[,  מזרחית  הכספי,  הים 
בחלוקות הכוללים לעניי ירושלים, שכן אינם אשכנזים 

ואינם ספרדים. 
28 ס"מ. מצב טוב, בלאי בשולי הנייר.

פתיחה: $100

181. The Poor from Daghestan in 
Jerusalem  
“Yevarekhekha Hashem Mi Tzion”, a letter 
printed for the Daghestan immigrants in 
Jerusalem. Jerusalem, (C. 1890).
A fundraising for “the Jewish immigrants from 
Daghestan, who left their homeland to come 
and live in Jerusalem… A full community of 
poor and elderly with their hunger stricken 
children… We have no support and no one to 
care for us, the Ashkenazi community claims 
they’ve never received any donations from 
Daghestan and the Sepharadi community says 
they don’t know us and wonder why we turn to 
them for help.” 
The immigrants from Daghestan [located 
North West to the Caspian sea, on the East 
side of Gruzia (Georgia)] weren’t included in 
the kollelim help packages for the Jerusalem 
poor, since they are neither Sephardim nor 
Ashkenazim. 
28cm. Good condition, worn paper borders.

Opening Price: $100

182 181
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183. דפוסי ירושלים – תרמ"ב-תרמ"ו 
1882-1886

1. פרי הארץ, ביאורים לקרי וכתיב ועוד, בפסוקי נביאים 
מועד"[,  "אוהל  הספרים  מסדרת  שני  ]חלק  ראשונים 
)ש.   .]1882[ תרמ"ב  ירושלים,  ביק.  אברהם  רבי  מאת 

הלוי 390(.
שבת,  ברכות,  מסכתות  על  "שיטה"  יעקב,  2. שארית 
כתובות וב"מ, ליקוטים על הרמב"ם והשו"ע ועוד, מאת 
הלוי  )ש.   .]1881 ]תרמ"א  ירושלים,  ביבאס.  יעקב  רבי 

.)381
3. אזן אהרן, חידושי תורה מאת רבי אהרן עזריאל. ירוי
1886[. כולל: "מוסר אב" - צוואה. "אזן  שלים, ]תרמ"ו 
"ארעא  הא"ב.  סדר  על  וציונים  תורה  חידושי   - אהרן" 
סמיכתא" – הערות וציונים על ספר "ארעא דרבנן" לרי"י 

אלאגזי. )ש. הלוי 543(.

מצב טוב, גודל משתנה.

פתיחה: $100

183. Jerusalem Printings 
– 1882-1886 
1. Pri Ha’Aretz, explanations on the Kri and 
Ktiv and more, on the verses of the Nevi’im 
Rishonim [second section from the series of the 
“Ohel Moed” books], by Rabbi Avraham Bick. 
Jerusalem, [1882]. (S. Ha’Levi 390). 
2. She’erit Ya'akov, “Shita” [approach] on the 
tractates of Brachot, Shabbat, Ktuvot and Baba 
Metzia as well as a collection on the Rambam and 
the Shulchan Aruch and more, by Rabbi Ya'akov 
Bibas. Jerusalem, [1881]. (S. Ha’Levi 381). 
3. Ozen Aharon, Chidushei Torah by Rabbi 
Aharon Ezriel. Jerusalem, [1886]. Including: 
“Musar Av” – a will. “Ozen Aharon” – Chidushei 
Torah and references in alphabetical order. 
“Arah Smichta” – comments and references on 
the book “Arah Derabanan” of Ri [acronym] 
Elagzi. (S. Ha’Levi 543). 
Good condition, various sizes. 

Opening Price: $100

184. דפוסי ירושלים – ספרים שונים
תריסר ספרים וחוברות מדפוסי ירושלים:

רבי  לנבון,  דעת  ביאור  עם  לרמח"ל,  תבונות  1. דרך 
יהושע בישקוביץ. ]תר"ם 1880[. ש' הלוי 338.

רבי  מברסלב,  נחמן  רבי  מתורת  הנפש,  2. השתפכות 
משה יהושע בזשיליאנסקי. ]תרס"ד 1903[.

רבי  אבן-גבירול,  שלמה  מרבי  פנינים  לזהב,  3. כור 
שמואל צורף סג"ל. תרס"ד ]1904[.

ירושלים, תרס"ה  ותפילות.  ז' אדר  ליום  4-5. סליחות 
]1905[. כרוך עם: מאמר חסד ואמת, מרבי חיים יצחק 

אהרן המגיד מווילקאמיר. ירושלים, תרס"ה ]1905[.
הורוויץ,  צבי  שמעון  רבי  מבשר,  וקול  המאיר  6. אור 

תרס"ז ]1907[. דף אחרון חסר.
7. אגדת מהרש"כ, דרושים על התורה, רבי שילם הכהן, 

הרב דק"ק פרוזנא. תרפ"ו ]1926[.
רבי  ישראל,  וקדושת  טהרת  על  ישראל,  8. קודש 

אביעזר מטיקטין. ]תרצ"ב 1932[.
יעקב פיוטרקובסקי. תרצ"ד,  9. שו"ת עדת יעקב, רבי 

]1934[. חלק א' בלבד. 
10. בת ישראל הכשרה, חוברת לבאר מקצת דיני נידה 

וטבילה. תרצ"ד ]1934[.
תרצ"ה  מילצקי.  ראובן  רבי  והנפש,  הגוף  11. חיי 

.]1935[
12. פאת השולחן, מרבי ישראל משקלוב, חלק ב', עם 
הרב  וחתנו,  תאומים  רבינוביץ  דוד  אליהו  רבי  הערות 

קוק. תרע"ב ]1912[. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

184

183



104 | יוני 2010

185. תורה מציון / אור תורה – קבצים 
תורניים מירושלים

במשנה,  במקרא,  תורה  חידושי  קובץ  מציון,  1. תורה 
הלוי  שמואל  ודפוס  הוצאת  ושו"ת.  ואגדות  בהלכות 
שלש   .]1887-1888[ תרמ"ז-תרמ"ח  ירושלים,  צוקרמן. 
והחוברת  הראשונה  השנה  של  הראשונות  החוברות 
הראשונה של השנה השנייה, כרוכות יחד. )ש' הלוי 604(.

י דף, 20 ס"מ. מצב טוב. מעט  מח; מח, מט-נד; מ; ל, 
כתמים, קמטים בפינות הדפים. כריכה קרועה. 

ותשובות,  שאלות  בקרבו  "יכלכל  תורה,  אור  2. קובץ 
גאוני  יחדשו  אשר  ובאגדה,  בפלפול  בהלכה,  חידושים 
בעריכת  שבהישיבות".  התריסין  בעלי  וחריפי  ירושלם 
תרנ"ט  ירושלים,  זוננפלד.  אהרן  אברהם  רבי  והוצאת 
השניה  השנה  של  וחמישית  רביעית  חוברות   .]1899[
כרוכות  ושניה של השנה השלישית,  ראשונה  וחוברות 

185. Torah Mi-Tzion / Ohr Torah 
– Jerusalem Toranic Compilations 
1. Torah Mi-Tzion, a compilation of innovative 
commentaries on the Mikra, Mishna, Halakhot 
and Agadot and responsa. Shmuel Halevi 
Zuckerman edition and print. Jerusalem, 
[1887-1888]. The first three booklets from the 
first year are bound with the first booklet from 
the second year. (S. Halevi 604).
48; 48, 49-54; 40; 30, 10 leaves. 20cm. Good con-
dition. Few stains, wrinkles on the page corners. 
Torn binding.
2. Ohr Torah compilation with questions and 
answers, innovative commentaries on Halakha, 
debates and Agadah by the most brilliant 
Jerusalem Torah scholars, edition and print by 
Rabbi Avraham Aharon Zonenfeld. Jerusalem, 
[1899]. The fourth and fifth booklets from the 
second year are bound with the second and 
third booklets from the third year. Rare. 
6 pages, 50 leaves; 6 pages, 44 leaves; 22; 17 
leaves, 22cm. Good condition. Stains. Slightly 
worn binding.

Opening Price: $120

184. Jerusalem Printing Presses 
– Various Books 
Twelve books and pamphlets from Jerusalem 
printing presses:
1.  Derech Tvunot of the Ramchal [Rabbi Moshe 
Chaim Luzato], including the interpretation 
Da’at L’Navon, Rabbi Yehoshua Bishkowitz. 
[1880]. S. Ha’Levi 338. 
2. Hishtapchut Ha’Nefesh , of Rabbi Nachman 
from Breslev, Rabbi Moshe Yehoshua 
Bizshilianski. [1903]. 
3. Kur L’Zahav, precious sayings by Rabbi 
Shlomo Ibn Gabirol, Rabbi Shmuel Zoref Segal. 
[1904]. 
4-5. Slichot for the seventh day of Adar and 
prayers. Jerusalem, [1905]. Bound together with: 
article of Chessed V’Emet, by Rabbi Chaim 
Yitzchak Aharon the Magid from Vilkamir. 
Jerusalem, [1905]. 
6. Ohr Ha’Me’ir V’Kol Mevaser, Rabbi Shimon 
Zvi Horowitz, [1907]. Last page missing. 
7. Agadat Rabbi Shilem Ha’Cohen [acronym: 
Maharshach], Drushim on the Torah, Rabbi 
Shilem Ha’Cohen, rabbi of the holy congrega-
tion of Prozna. [1926]. 
8. Kodesh Yisrael, on the sanctity of the Jewish 
people, Rabbi Avi’ezer from Tiktin. [1932].
9. Adat Ya'akov Responsum, Rabbi Ya'akov 
Peuterkovsky, [1934]. Section 1 only. 
10. Bat Yisrael Ha’Ksheira, pamphlet explain-
ing some of the laws of menstruation and ritual 
cleanliness. [1934]. 
11. Life of the Body and Soul, Rabbi Reuven 
Miletzky. [1935]. 
12. Pe’at Ha’Shulchan, by Rabbi Yisrael from 
Shklov. Section 2, including comments by 
Rabbi Eliyahu David Rabinowitz Teomim and 
his son-in-law, Rabbi Kook. [1912]. 
Various sizes and conditions. 

Opening Price: $120

יחד. נדיר. 
6 עמ', נ דף; 6 עמ', מד דף; כב; יז דף, 22 ס"מ. מצב טוב. 

כתמים. כריכה מעט בלויה.

פתיחה: $120

185
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186. ספרים בהלכות ארץ ישראל
עניני  על  ז"ל,  הפרחי  אישתורי  לרבי  ופרח,  1. כפתור 
ארץ ישראל בהלכה ותיאורי המקומות. ירושלים, תרנ"ז. 

על-ידי אברהם משה לונץ. חלקים א-ב בכרך אחד. 
ישראל  ארץ  שמיטת  הלכות  בירור  מבוררת,  2. הלכה 
ותרומות ומעשרות מהאתרוגים והיין מארץ ישראל, רבי 

מרדכי רוזנטל. ווארשה, תרנ"ה 1895. 
3. פאת השלחן, רמב"ם עם פירוש רבי ישראל משקלוב, 
רבי  ישראל. הערות  ושני, מהלכות ארץ  חלקים ראשון 
אליהו דוד רבינוביץ תאומים וחתנו הרב קוק. ירושלים, 

תרע"א-תרע"ב ]1911-1912[.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

186. Books on Hilkhot Eretz 
Israel
1. Kaftor Vaferach, by Rabbi Eshtori HaParchi, 
geographic descriptions and Halakhot related 
to Eretz Israel. Jerusalem, 1897 by Avraham 
Moshe Luntz. Part one and two in one volume.
2. Halakha Mevoreret, a clarification of Hilkhot 
Shemita in Eretz Israel, Terumot and Ma’aserot 
on citrons and wine from Eretz Israel, by Rabbi 
Mordechai Rosenthal. Warsaw, 1895.
3. Pe'at Hashulchan, Maimonides with the 
commentary of Rabbi Israel from Schklov, 
first and second volumes from Hilkhot Eretz 
Israel. Includes remarks by Rabbi Elyahu David 
Rabinowitz Teomim and his son in law Rabbi 
Kook. Jerusalem, [1911-1912].
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $100

187. ספרים שנדפסו בירושלים 
1. תקון מדות הנפש, רבי שלמה אבן גבירול. ירושלים, 
]תרמ"ג 1883[. בדף השער רישום בעלים של רבי אליהו 

אהרן כהנא מירושלים. ש' הלוי 438. 
2. אזן אהרן, חידושי תורה מרבי אהרן עזריאל. ירושי
1886[. עם ציורי הכתל המערבי. ש' הלוי  לים, ]תרמ"ו 

 .543
3. ערוגת הבושם, מילי דאגדתא ]לסיומי מסכתות[, רבי 
 .]1903 ]תרס"ג  ירושלים,  הלוי.  יהושע  עזרא  יחזקאל 

מעטפת ושער בדיו זהובה. 
כל  סיום  ולחבר  לקשר  הדרנים,  שמחות,  4. שובע 

בורנש מיכל  יחיאל  רבי  ימסכתות הש"ס עם התחלתן, 
טיין. ירושלים, תרע"ג 1913. 

סה"כ 4 ספרים, גודל משתנה, מצב בינוני-טוב. 

פתיחה: $100

187. Books printed in Jerusalem
1. Tikun Midot Hanefesh, by Rabbi Shlomo 
Ibn Gabirol. Jerusalem, [1883]. Owner’s inscrip-
tion on title page from Rabbi Eliyahu Aharon 
Kahana from Jerusalem. S. Halevi 438.
2. Ozen Aharon, Torah innovative com-
mentaries by Rabbi Aharon Azriel. Jerusalem, 
[1886]. With illustrations of the Western Wall. 
S. Halevi 543.
3. Arugat Habosem, Milei DeAgadata [for 
tractates completions], by Rabbi Yechezkel Ezra 
Yehoshua Halevi. Jerusalem, [1903]. Golden ink 
on cover and title page.
4. Sova’ Semachot, Hadranim linking all of 
the Shas’ tractates’ ends to their beginnings, by 
Rabbi Yechiel Michal Borenstein. Jerusalem, 
1913.
4 books, varying sizes, good-fair condition.

Opening Price: $100 187
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188. זמרת הארץ / שערי ירושלים - על 
עניני ארץ ישראל

1. זמרת הארץ, עניינים נפלאים מקדושת ארץ ישראל, 
)לבוב(,  למברג  מברסלב.  מוהר"ן  מספרי  מלוקטים 

]תרל"ו[ 1876.
2. שערי ירושלים, דברים חדשים נפלאים מעניני אה"ק 
למברג  ריישר.  משה  רבי  וטבעה,  ותכונתה  ומעמדה 

)לבוב(, ]תרל"ט[ 1879. 
חותמות בעלים ורישום בכתב-יד.

18 ס"מ. מצב טוב- ]56[ דף, כרוכים יחד בכרך  עו דף; 
מנותק  הארץ  זמרת  שער  הדפים.  בשולי  קרעים  בינוני. 

חלקית. כריכת קרטון קרועה ובלויה. 

פתיחה: $100

189. זמרת הארץ – צפת, תרל"ו
זמרת הארץ לרבי יעקב בירב. צפת, תרל"ו ]1876[. 

אבועלעפיע  חיים  הרב...  עם  ונפלאותיו...  ה'  "מעשה 
חידוש ההתיישבות  סיפור  יושבי טבריא".  כל  ועם  ז"ל 
חיים  רבי  ]1740[ על-ידי  היהודית בטבריה בשנת ת"ק 
אבולעפיה. ציורי הכותל המערבי, מערת המכפלה, קבר 
]מהספרים  הנס.  בעל  מאיר  רבי  קבורת  ומקום  רחל 
הבודדים שנדפסו בצפת בדפוס שפיגלמן, ראה קטלוג 

"קדם", מכירה 6, פריט 438[.
חתימה וחותמת בעלים בדף השער "מנחם ב"ר ראובן" 

ואחרי העמוד האחרון "מנחם ז-------".
רופפת.  כריכה  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   17.5 דף,  טז 

קרעים חסרים בדף אחרון.

פתיחה: $100

188. Zimrat Ha-Aretz / Sha’arei 
Yerushalayim – on Topics Related 
to Eretz Israel
1. Zimrat Ha-Aretz, words of wonder about 
the Holiness of Eretz Israel, compiled from 
the books of Rabbi Nachman from Breslev. 
Lemberg (Lvov), 1876.
2. Sha’arei Yerushalayim, innovative words of 
wonders on Eretz Israel, its special position, 
attribute and nature, by Rabbi Moshe Reisher. 
Lemberg (Lvov), 1879.
Owner’s stamps and handwritten inscription.
76 leaves; [56] leaves, bound together in a 18cm. 
volume. Good-fair condition. Tears on the bor-
ders of the leaves. The Sha’arei Yerushalayim 
title page is partially detached. Worn and torn 
cardboard binding.

Opening Price: $100

189. Zimrat Ha'aretz – Safed, 1876
Zimrat Ha'aretz by Rabbi Ya'akov Berab. Safed, 
1876.
"Ma'aseh Hashem V'niflaotav… with the Rav… 
Chaim Abulafia z"l and all the inhabitants of 
Tiberias". The story of the renewal of the Jewish 
settlement in Tiberias in the year 1740 by Rabbi 
Chaim Abulafia. Illustrations of the Western 
Wall, Me'arat Hamachpeila, Rachel's Tomb 
and the gravesite of Rabbi Meir Ba'al Hanes. 
[Among the only books which were printed 
in Safed, Spiegelman printing, See "Kedem" 
Catalogue, Auction 6, item 438].
Signature and ownership stamp upon title 
page: “Menachem son of Rabbi Reuven” and on 
the page following the last page: “Menachem 
Z-----“. 
16 leaves, 17.5cm. Fair condition. Stains. Loose 
binding. Pieces of last page torn and missing. 

Opening Price: $100

188189
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Books printed in US and Britain

190. תהלים מאת דניאל ישראל לופז לגונה - ג'מייקה - לונדון
"עיבוד"   ,Espejo fiel de Vidas que contiene los psalmos de David en verso
 Daniel Israel Lopez( לספר תהלים בתרגום ספרדי מאת רבי דניאל ישראל לופז לגונה

Laguna(. לונדון, ]ת"ף 1720[. 
לפני דף השער דף תחריט עם ציורי גפן, כתר, דולפין וציורים נוספים. בדף השער תחריט 

)7x7 ס"מ( המתאר את דוד המלך פורט בנבל )מעוטר בדמות אדם( . 
הסכמה מרבי דוד ניטו ]אוצר הרבנים 4926, נולד תי"ד, נפטר תפ"ח. דיין, דרשן ורופא 
בליוורנו, רב לק"ק ספרדים בלונדון, מחבר "כוזרי השני", "מטה דן" ועוד[. בדפי ההקדמה 

חישובי גימטריאות וכן שיר מאת רבי יוסף ן' דאנון. 
רבי דניאל ישראל לופז לגונה )1653-1730 בקירוב(, משורר פורטוגזי, בן אנוסים. למד 
לכנסיה.  נאמנות"  "להביע  שנאלץ  לאחר  ושוחרר  האינקוויזיציה  בידי  נעצר  בספרד, 
לאחר שנמלט מידי האינקוויזיציה התיישב בג'מייקה, שם קיים את יהדותו באופן גלוי 

ואף כיהן בה ברבנות. 
בספר שלפנינו מופיעות פרפראזות )עיבודים ברוח המקור( למזמורי תהלים, אותם כתב 
לגונה במשך 23 שנים, בעת שהותו בג'מייקה וכהונתו ברבנות שם. בחלק מן המזמורים 

ירומז לגונה לימי האינקוויזיציה ולעינויים. הספר נדפס בלונדון בסיוע מרדכי נוניס אל
מיידה, ידיד משפחת לגונה. 

ספרדית, עברית ושפות נוספות.
]50[, 286, ]2[ עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קרעים קלים בשולי הדפים הראשונים 

והאחרונים. כריכת קלף עבה, מפוארת.

פתיחה: $3500

190. Tehillim by Daniel Israel Lopez Laguna from 
Jamaica – London
Espejo fiel de Vidas que contiene los psalmos de David en verso. Paraphrases 
of Sefer Tehillim Spanish translation by Rabbi Daniel Israel Lopez Laguna. 
London [1720]. 
Prior to the title page an engraved page with illustrations of a grapevine, a 
crown, a dolphin as well as other illustrations appear. Upon the title page 
an engraving (7X7cm.) which outlines King David strumming the harp 
appears (adorned with the image of a person). 
Approbation by Rabbi David Neito [Ozar Ha’Rabbanim 4926, born in 
1653, passed away in 1728. Served as Dayan, Darshan (sermonizer) and 
doctor in Livorno as well as rabbi of the Sephardic holy congregation in 
London, author of “Kuzari Ha’Sheini, Mateh Dan and others]. Upon the 
pages of the introduction numerical value calculations as well as a poem by 
Rabbi Yosef Ibn Danun appear.
Rabbi Daniel Israel Lopez Laguna (approximately 1653-1730), was a 
Portuguese poet and son of a Marrano. He studied in Spain, was imprisoned 
during the Inquisition and released after being coerced to vow "loyalty to 
the Church". After escaping the perpetrators of the Inquisition he resided 
in Jamaica, where he observed his Judaism openly and even served in the 
Rabbinate. 
The following book is paraphrases of Tehillim, which Laguna spent 23 years 
composing while serving as Rabbi in Jamaica. In some of the Tehillim Laguna 
hints to the days of the Inquisition and the tortures. The book was published 
in London with the assistance of Mordechai Nunis Almida, a friend of the 
Laguna family. Spanish, Hebrew and additional languages. 
[50], 286, [2] pages. 23.5cm. Good condition. Stains, slight tears in the margins 
of the first and last pages. Magnificent thick parchment binding. 

Opening Price: $3500
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191. מחזור שפתי צדיקים – פילדלפיה, 
תקצ"ח

תפלות  סדר  כולל  שלישי,  חלק  צדיקים,  שפתי  מחזור 
ן'  אורי  בן  יצחק  בהגהת  כמנהג הספרדים,  כיפור  ליום 

יאליעזר, ש"ץ דק"ק מקוה ישראל בפילאדילפיא. פילד
לפיה, ]תקצ"ח 1838[, מהדורה ראשונה.

עמודים  בספירת  עמוד,  מול  עמוד  ואנגלית  עברית 
מקבילה.

עש  פגעי  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   23 דף.   246 רמה,   ,]4[
קלים. מספר דפים מנותקים. כריכת עור מקורית, בלויה.

פתיחה: $250

192. סידור מיניאטורי להנוסעים למדינת 
אמעריקא

סידור תפילה, "מנחה קטנה, להולכי דרך ולעוברי ימים 
להנוסעים למדינת אמעריקא", פיורדא, תרט"ו )1855(.

לאמריקה,  למהגרים  מיוחדת  מיניאטורית  מהדורה 
"איינע מינאטור אויזגאבע, אויף פיינער פערל שריפט" 

]=הוצאה מיניאטורית בכתב פנינים יפה[.
7.5 ס"מ. נייר איכותי, מצב טוב מאד, חיתוך דפים מוזהב, 

כריכה מקורית מפוארת, מנותקת וקרועה. 

פתיחה: $400

191. Machzor Siftei Tzadikim 
– Philadelphia, 1838  
Machzor Siftei Tzadikim, Part Three, including 
prayers for Yom Kippur according to Sephardi 
custom, glosses by Yitzchak Ben Uri Ibn Eliezer, 
of Mikveh Yisrael congregation in Philadelphia. 
Philadelphia, 1838. First edition. Hebrew and 
English page facing page, parallel pagination.
[4], 155, 246 leaves. 23cm. Good-fair condition, 
slight moth damages. A few detached leaves. 
Original leather binding, detached.

Opening Price: $250

192. Miniature Siddur for 
Travelers to the State of America
A prayer book, “a small present, for travelers to 
the State of America”, Fürth, 1855.
A miniature edition for immigrants to America, 
in a fine pearl script.
7.5cm. Good quality paper, very good condition, 
golden cutting, original elaborate binding, de-
tached and torn.

Opening Price: $400

193. שארית ישראל – אמשטרדם, תקל"א 
כתר מלכות והוא חלק שני מספר יוסיפון בלשון אשכנז. 
ונקרא שמו בישראל, ספר שארית ישראל. מרבי מנחם 
שניה  מהדורה   .]1771 ]תקל"א,  אמשטרדם,  הלוי.  מן 

ומעודכנת.
שני  בית  חורבן  מתקופת  ישראל  עם  של  היסטוריה 
1768(. תיאור היסטורי  ועד שנת חיבור הספר )תקכ"ח 
מפורט על המדיניות ומצב היהודים בארצות תבל, כולל 
גילוי  סיפור  ופורטוגל,  ספרד  יהודי  גירוש  סיפור  את 

אמריקה, ופרטים אודות יהודי הודו וקוצ'ין. 
בהוצאה זו נוסף פרק ל"ו הממשיך לספר קורות אחינו 
בשנות  אמשטרדם  בקהלת  ובפרט  בעולם  ישראל  בני 
לא  אלו  הוספות  תקל"א(.  שנת  )עד  תק"ה-תקכ"ט, 

192
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193. She'erit Yisrael 
– Amsterdam, 1771
Keter Malchut, Part 2 of Yusifun book in German. 
It is called She'erit Yisrael. By Menachem Man 
HaLevi. Amsterdam, [1771]. Second updated 
edition. 
The history of the Jewish people from the period 
of the destruction of the Second Temple until the 
year the book was written (1768). A detailed his-
toric description of the policy and condition of 
the Jews in countries around the world, includ-
ing the story of the expulsion from Spain and 
Portugal, the story of the discovery of America, 
and details about the Jews of India and Cochin.
In this edition Chapter 36 was added continuing 
to tell of the history of our Jewish brothers around 
the world especially the Jews of Amsterdam 
during 1745-1769, (until 1771). These additions 
were not printed in most of the many editions 
of the book which were printed according to the 
first edition (Amsterdam, 1743).
Yiddish-Deitsch.
[1], 151 leaves, 18cm. Good condition, old binding 
with leather spine, worn.
Rare and Does not appear on the Bibliography 
institute CD.

Opening Price: $300

194. אור מאיר – ביבליוגרפיה - אפרים 
דיינארד - ניו יורק, 1896 

יאור מאיר, רשימת ספרי ישראל, כתבי-יד ונדפסים, הנ
זולצבערגער  מצאים בבית אוצר ספרים של רבי מאיר 
בפילדלפיה, מאת אפרים דיינארד. ניו-יורק, תרנ"ז 1896. 
ספרים  ו-394  כתבי-יד   28 של  ביבליוגרפיות  רשומות 

מודפסים מספרייתו של החכם מאיר זולצברגר. 
בגרמניה  נולד  )תר"ד-תרפ"ג(,  זולצברגר  מאיר  השופט 
שמורים  היו  בספרייתו  לפילדלפיה.  הוריו  עם  והיגר 
45 אינקוי -ספרים עבריים נדירים ויקרי-ערך, וביניהם כ
נבולות. מגדולי התורמים והשתדלנים להקמת ספריית 

ספ את  לה  תרם  ואף  בניו-יורק,  לרבנים  המדרש  יבית 
רייתו הפרטית.

100 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. 
סינגרמן 5095, גולדמן 255. 

פתיחה: $150

194. Ohr Meir – Bibliography - 
Ephraim Deinard – New York, 1896
Ohr Meir, a list of Jewish manuscripts and 
printed books, found in Rabbi Meir Soltzberger's 
library in Philadelphia, by Ephraim Deinard. 
New York, 1896.
Bibliographic lists of 28 manuscripts and 
394 printed books from the scholar Meir 
Soltzberger's library.
The Judge Meir Soltzberger (1844-1923), was 
born in Germany and immigrated with his 
parents to Philadelphia. In his library rare and 
valuable Hebrew books were kept, amongst 
them approximately 45 incunabulum. Of the 
greatest contributors and lobbyists for establish-
ing the library of the Beit Midrash L'Rabbanim 
in New York, and he even contributed his pri-
vate library. 
100 pages, 21cm. Good condition.
Singerman 5095, Goldman 255.

Opening Price: $150

נדפסו ברוב המהדורות הרבות של הספר, שנדפסו עפ"י 
מהדורה ראשונה )אמשטרדם, תק"ג(. 

יידיש-דייטש.
]1[, קנא דף. 18 ס"מ. מצב טוב. כריכה ישנה עם גב עור, 

בלויה.
נדיר ואינו מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $300
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195. מגלת אסתר מאוירת על קלף – ארה"ב
הוצאת  בקליט.  עשוי  בנרתיק  קלף,  על  אסתר  מגלת 
 .Union of American Hebrew Congregations

ארצות-הברית, 1940.
צבעו איורים  לאנגלית,  בתרגום  מאוירת  אסתר  ימגלת 

.(Nelson Ronsheim( ניים מאת נלסון רונסהיים
נתונה בנרתיק בקליט עם שתי לוחיות חרוטות, באחת 
 Presented by the" ובשניה  אסתר"  "מגלת  נכתב 
 sisterhood in memory of Ivan L. (bud) Block,

."October 29, 1943
]19[ עמודות על 4 יריעות קלף מעובד )18 ס"מ(. המגלה 

על מוט עץ. 35 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $200

195.  Illustrated Scroll of 
Esther upon parchment – United 
State of America 
Scroll of Esther upon parchment, placed 
inside a Bakelite case. Publication of Union 
of American Hebrew Congregations. United 
States of America, 1940. 
Illustrated Scroll of Esther with a translation 
into English, colorful illustrations by Nelson 
Ronsheim. 
Placed inside a Bakelite case with two engraved 
plates; one reading “Scroll of Esther” and the 
second one reading “Presented by the sisterhood 
in memory of Ivan L. (bud) Block, October 29, 
1943”. 
[19], columns spread out over 4 sheets of parch-
ment (18cm.). The scroll is attached to a wooden 
rod. 35cm. Good condition

Opening Price: $200

196. Toraht Chaim – London 
Toraht Chaim, “Tikun Leil Shishi [certain 
prayers to be recited on Thursday night] for the 
four weeks of the month… as was customary in 
the Western cities…”. London, [1792]. 
Tikun Leil Shishi, includes wisdom from the 
Zohar as well as prayers to be recited before and 
after the learning. 
This is the first book by Rabbi Moshe son of 
Rabbi Yitzchak Adra’i (passed away in the year 
1829, Ozar Ha’Rabbanim 14388), a rabbi and a 
Kabbalist, among the greatest Torah scholars of 
Mugdur in Morocco. Towards the end of his life 
he immigrated to Jerusalem. 
[3], 52 leaves. 19cm. Good condition. New 
binding. 

Opening Price: $150

196. תורת חיים – לונדון 
שבועות  לארבעה  הששי  לליל  "תיקון  חיים,  תורת 
תקנ"ב  לונדון,  המערב...",  בערי  נהגו  כאשר  שבחדש... 

.]1792[
תיקון ליל שישי, כולל לימודים מהזוהר ותפילות לפני 

הלימוד ואחריו. 
זהו ספרו הראשון של רבי משה ב"ר יצחק אדרעי )נפטר 
14388(, רב ומקובל, מחכמי מוי  תקפ"ט, אוצר הרבנים

גאדור שבמרוקו, בסוף ימיו עלה לירושלים.
 ]3[, נב דף. 19 ס"מ. מצב טוב. כריכה חדשה.

פתיחה: $150
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Books printed in Austria

197. סידור קרבן מנחה – וינה, תקצ"ט – 
כריכת עור מפוארת

אחרית  עד  מראשית  התפלות  כל  כולל  מנחה,  קרבן 
השנה, עם תרגום אשכנזי צח ונקי )יידיש-דייטש(. וינה, 

]תקצ"ט[ 1839, בדפוס אנטון שמידט. 
נתון בכריכת עץ ועור עבה מאד, עם עטורים מוטבעים 

בחזיתה ובגבה וכיתוב מוטבע )"קרבן מנחה"(.
לפני דף השער רישום תאריכי פטירת קרוביו של בעל 

הסידור בכתב-יד. 
XIV עמ', שפ דף )דפים שעז-שעח-שעט כרוכים בשיבוש(; 
20 ס"מ. מצב טוב. בלאי בשולי הדפים הראשוא  קלו דף,

נים. מעט כתמים. נזקי-עש קלים בשולי הכריכה, חלקים 
מהכריכה שחוקים.

פתיחה: $300

197. Siddur Korban Mincha 
– Vienna, 1939 – Fancy Leather 
Binding
Korban Mincha, including all the prayers 
from the beginning to the end of the year, 
with an Ashkenazic translation lucid and 
clear (Yiddish-Deutsch). Vienna, 1839, Anton 
Schmidt printing.
Very thick wood and leather binding, with dec-
orations impressed on the front and on the back 
and impressed lettering (Korban Mincha).
Before the front leaf a handwritten list of dates 
of death of the relatives of the siddur's owner.
XIV pages, 380 leaves (leaves 377-378-379 are 
bound incorrectly); 136 leaves, 20cm. Good con-
dition. Wear to edges of first leaves. A few stains. 
Slight moth-damage to edge of binding, parts of 
binding are worn. 

Opening Price: $300

198. אלבום-זכרון לנפטרים – וינה, תרצ"ה
 1935 וינה,  לנפטרים.  זכרון  אלבום   ,Trauer Album

בערך. 
את  בכ"י  למילוי  מקום  עם  מאויר,  אלבום  של  הדפסה 

ישם הנפטר ולוח יאהרצייט לעשרות שנים ]לפי תארי
כים לועזיים[, מילוי בכת"י - לזכר נפטרת ביום כ"ט ניסן 

תרצ"ה, 1935. 
כולל תפלות קדיש, סדר הזכרת נשמות ותפלות נוספות, 

ונוסחים שונים למועדים )פורים, חנוכה( ועוד. 
23 עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. נייר דבק בין 

הדף הראשון לשני. 

פתיחה: $120

198. Commemorative Album for 
the Deceased – Vienna, 1935
Trauer Album, commemorative album for the 
deceased. Vienna, c. 1935.
Illustrated album printed with spaces to be filled 
by hand: name of the deceased and Yohrtzeit 
calendar for decades [secular dates], filled with 
handwritten inscriptions commemorating the 
passing of a woman, Spring 1935. 
Includes Kadish prayers, Seder Hazkarat 
Neshamot, additional prayers, various festival 
adapted versions (for Purim and Hanukah) and 
more.
23 pages, 23.5cm. Good condition. Few stains. 
Tape between the first and second leaves. 

Opening Price: $120
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200. אוהב שלום – קולומיאה, תר"ם – 
דרשות שליח כי"ח וינה

נסיעתי  מיוסד על דרשות שדרשתי בעת  אוהב שלום, 
]![ החבורה... כל ישראל חברים מוויען, מאת  בפקידת 
)אוקראינה(,  קולומיאה  אייזנר.  אבוש  אברהם  רבי 

]תר"ם[ 1880.
בפתח הספר שיר לכבוד "אצילי העדה וראשי חברת 'כל 
ישראל חברים' בקרית וויען", מאת רבי משה פעסלער. 

נכד  )תר"ו-תרמ"א(,  אייזנר  אבוש  אברהם  רבי  המחבר, 
לבעל "מאיר נתיבים".

58, ]1[ עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים. חותמות. 
כריכה לא מקורית. 

פתיחה: $100

200. Ohev Shalom – Kolomea, 1880 
– Sermons of an Emissary of Kol 
Yisrael Chaverim Vienna
Ohev Shalom, based upon sermons which I 
delivered on my journey before the group… 
Kol Yisrael Chaverim from Vienna, by Rabbi 
Avraham Abush Eisner. Kolomea (Ukraine), 
1880.
At the preface of the book a poem in honor 
of “the honorable members and the chairmen 
of the Kol Yisarel Chaverim organization in 
Vienna”, by Rabbi Moshe Pessler. 
The author, Rabbi Avraham Abush Eisner 
(1846-1881), was a grandson of the author of 
Meir Netivim. 
58, [1] page, 21cm. Good condition. Minor tears. 
Stamps. Unoriginal Binding. 

Opening Price: $100

199. אמנות יהודית עממית – 
וינה וירושלים, תרצ"ז

 Jüdische Volkskunst… von Dr. Max diamante
]אמנות יהודית-עממית, בתוספת: הכוזרים והתיישבות 
היהודים במזרח אירופה, מאת ד"ר מקס דיאמנט[. וינה 

וירושלים, ]תרצ"ז 1937[.
על אמנות עממית בקרב היהודים, עם תצלומים רבים 

של מצבות מעוטרות.
84 עמ', 36 לוחות ומפה מקופלת, 21.5 ס"מ. מצב בינוני. 

עטיפה קדמית חסרה, קונטרסים מנותקים חלקית.

פתיחה: $120

199.  Folkloric Jewish Art 
– Vienna and Jerusalem, 1937
Jüdische Volkskunst… von Dr. Max diamante 
[Folkloric Jewish art, with the addition of The 
Kuzarim and the Jewish Settlements in Eastern 
Europe]. Vienna and Jerusalem, [1937].
About Folkloric art amidst the Jews, with many 
photos of decorated tombstones.
84 pages, 36 plates and a folded map, 21.5cm. 
Fair condition. Front jacket missing, partially 
detached booklets.

Opening Price: $120

200
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201. שלום – קובץ תפלות – וינה, תרפ"ב
וינה,  דראך.  יוסף  רבי   ,Unser Vademecum שלום, 

]תרפ"ב[ 1922.
ברכות  קדיש,  נשמות,  הזכרת  הכולל  תפילות  קובץ 
וכן  שבת  ליל  קידוש  המטה,  על  שמע  קריאת  התורה, 
לוח א"ב של אותיות עבריות וגרמניות. עברית וגרמנית.

חתימת ידו של העורך, יוסף דראך.
]9[ דף, 12 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים וכתמים. 

פתיחה: $120

201. Shalom – Collection of 
Prayers – Vienna, 1922
Shalom, Unser Vademecum, Rabbi Yosef Drach. 
Vienna, 1922. 
Collection of prayers which includes Hazkarat 
Neshamot [remembrance of departed souls], 
Kaddish, blessings on Torah learning, reciting 
of Shema Yisrael before bedtime, Kiddush for 
Friday night as well as a chart of the alphabet in 
Hebrew and German. Hebrew and German. 
Including the signature of the editor, Yosef 
Drach. 
[9] leaves, 12cm. Good condition. Few creases 
and stains. 

Opening Price: $120

202. תקנת עגונות לחיילי הצבא – וינה, 
 1915

ולהאנשים  ואתר...  אתר  בכל  והמורים  "להרבנים 
מכתבי  של  מודפס  דף  המלחמה".  לצבא  היוצאים 
העולם  ]במלחמת  החיילים  עגונות  לתקנת  הרבנים 

הראשונה?[. וינה, העת"ר ]1915?[.
איש  כל  "אשר  פילזנא,  אבד"ק  זינגר  דוד  רבי  מכתב 
היוצא לצבא יגיד לפני ב' עדים וסופר, אני פב"פ מצוה 
אתכם שתכתבו ותתנו גט לאשתי... ובשעת הדחק יש 
בוטי אבד"ק  אראק  מאיר  מרבי  הלכתי  מכתב   . "להקל
וכונתו  פילזנא  אבד"ק  הרה"ג  דברי  ראיתי  "כן  שאטש, 
הטובה להציל בנות ישראל מעיגון...", וכן מכתב הלכתי 

מרבי יוסף ענגעל.
34 ס"מ. מצב טוב-בינוני, קרעים ללא חסרון טקסט.

אינו רשום בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $400

202. Regulations for Agunot of 
Army Soldiers – Vienna, 1915
“To all Rabbis and teachers… and people who are 
conscripted into the army”. A printed page of the 
rabbinical letters with regulations for the soldiers 
agunot [during World War I?]. Vienna, [1915?].
Letter by Rabbi David Zinger Rabbi in Pilzna, 
“each man who goes into the army should 
make a statement in front of two witnesses and 
a scribe that he commands them to write a get 
and give it to his wife… in an emergency one 
can be lenient”. Letter by Rabbi Meir Arak, 
Rabbi in Buchach, “I have seen what the Rav 
of Pilzna wrote, and his intentions are good to 
save Jewish ladies from becoming agunot…”, 
and a halachic letter by Rabbi Yosef Engel.
34cm. fair to good condition, tears with no 
damage to text.
Doesn't appear in the Bibliography Institute 
CD.

Opening Price: $400

201
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204. אונזער וועג - וינה תרפ"ג
ירחון אונזער וועג, בעריכת שבתי שעהנפעלד. חוברות 

1, 3, 5, 6, 7. וינה, תרפ"ג 1922-1923.
אגודת  אנשי  של  ירחון  שלנו[  ]=הדרך  וועג  אונזער 
מר'  מאמרים  הגדולה,  הכנסיה  על  מאמרים  ישראל, 
ר'  שענירער,  שרה  פרידמאן,  א"ז  ר'  אייז,  ישראל  חיים 

י"ל גערשט, ועוד.
4 חוברות, 24 ס"מ. נייר יבש, מצב בינוני, פגיעות וקרעים 

קלים.

פתיחה: $150

203. A. Yelinek – Four Pamphlets 
– Vienna, 1878
Four assorted essays by Aharon (Adolph) 
Yelinek (1821-1893), Jewish-German scholar, 
bibliographer and Judaism researcher, one of 
the leaders of "Chochmat Yisrael" movement 
and establisher of Beit Midrash Le-Rabanim in 
Vienna; Edited the Midrashim and Kabbalah 
collections "Beit Ha-Midrash”:
1. Kuntres HaMazkir, concerning the names 
of cities and rivers, men and women for writing 
a get (divorce). Vienna, 1877.
2. Kuntres HaMaggid, about Midrashim. 
Vienna, 1878.
3. Kuntres Taryag, about the 613 mitzvot. 
Vienna, 1878.
4. Kuntres HaKlalim, about the rules of the 
Mishna and Talmud. Vienna, 1878.
21.5cm. Good condition.

Opening Price: $220

204. Unser Weg – Vienna, 1923
Unser Weg monthly journal, edited by 
Shabtay Shenfeld. booklets 1,3,5,6,7. Vienna, 
1922-1923.
Unser Weg [=Our Way] monthly journal pub-
lished by the people of Agudat Israel, it has 
articles about the great gathering (Haknessiah 
Hagedolah), articles by Rabbi Chaim Israel Eis, 
Rabbi A.Z. Friedman, Sarah Schneirer, Rabbi 
Y.L. Gersht and more.
4 booklets, 24cm. Dry paper, fair condition, light 
damages and tears.

Opening Price: $150

203. א' ילינק - ארבעה קונטרסים – וינה, 
 1878

ילינק  )אדולף(  אהרן  מאת  שונים,  חיבורים  ארבעה 
ביי יהודי-גרמני,  מלומד   ,)1821-1893  )תקפ"א-תרל"ג
בליוגרף וחוקר יהדות, מראשי תנועת "חכמת ישראל" 
ומייסד בית המדרש לרבנים בוינה, אשר ערך את קובצי 

המדרשים והקבלה "בית המדרש":
ונהרות,  עיירות  שמות  בענין  המזכיר,  1. קונטרס 

אנשים ונשים בסדר הגט. וינה, תרל"ז 1877.
2. קונטרס המגיד, על המדרשים. וינה, תרל"ח 1878.

3. קונטרס תרי"ג, על תרי"ג מצוות. וינה, תרל"ח 1878.
וינה,  והתלמוד.  כללי המשנה  4. קונטרס הכללים, על 

תרל"ח 1878.

21.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $220

204
203
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206. לוח – צעירי אגודת ישראל – וינה, 
תר"ץ

לוח בלעטער דער צעירי אגודת ישראל ווין. וינה, תר"ץ 
.]1930[

ומספר  פרסומות  בגרמנית,  תר"ץ, מאמרים  לשנת  לוח 
איורים מאת אוריאל בירנבאום, לרגל הכנסיה הגדולה 

של צעירי אגודת ישראל בעיר וינה. 
63; ]21[ עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים. עטיפה 

מנותקת חלקית. 

פתיחה: $150

205. רשימות-ספרים – אוסטריה
1. רשימת ספרים הנמצאים בבית מסחר ר' יוסף שלעי
זינגער בעיר וויען. וינה, תרנ"ו 1896 )נדפס בפרשבורג(. 
 Kleiner Fuhrer durch die Palastina-Literatur .2

גול ליאו  ד"ר  מאת  פלשתינה[,  לספרות  קטן  י]מדריך 
דהאמר. וינה, 1919. 

3. רשימה קצרה. רשימת ספרים בבימ"ס לספרים של 
יוסף שלזינגר, וינה. 

מסחר  בבית  למכירה  הנמצאים  ספרים  4. רשימת 
הספרים David Frankel ]דוד פרנקל[, וינה. 

סה"כ 4 חוברות, גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $350

206. Calendar – Tze'irei Agudat 
Yisrael – Vienna, 1930
Calendar Bleter der Tze'irei Agudat Yisrael 
Wien. Vienna, 1930.
Calendar of 1930, articles in German, adver-
tisements and a number of illustrations by 
Uriel Birnbaum, on the occasion of the great 
assembly of Tze'irei Agudat Yisrael in the city 
of Vienna. 
63; [21] pages, 23cm. Good condition. Slight 
creases. Partially detached jacket.

Opening Price: $150

205. Lists of Books – Austria
1. List of books found in the bookstore of Rabbi 
Yoseph Schlesinger in the city of Wien. Vienna, 
1896 (printed in Pressburg). 
2. Kleiner Fuhrer durch die Palastina-Literatur 
[small guide of Palestine literature], by Dr. Leo 
Goldhammer. Vienna, 1919.
3. Short list. List of books in Yoseph 
Schlesinger's bookstore, Vienna. 
4. List of books for sale in David Frankel's 
bookstore, Vienna. 
4 booklets, varied sizes and conditions.

Opening Price: $350206 205
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207. ארבעה ספרים - טרום שואה 
1. מסכת קידושין מתלמוד בבלי. הוצאת "שופר", מיי

שקהולץ, ]תש"ב 1942 בערך[.
2. מגיני ארץ, שו"ע אורח חיים. בודפשט, תש"א 1942. 
אהרן  רבי  המועדים,  על  שני  חלק  אהרן,  3. קדושת 

ישעי' פיש. מטסלקה, ת"ש ]1940[.
4. ישמח לב, על חמשה חומשי תורה, רבי יצחק זלמן 

גינסברגר. בודפשט, תש"ג ]1943[. 

סה"כ 4 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

207.  Four books – Pre-Holocaust 
1.  Tractate of Kiddushin from the Talmud 
Bavli. Published by "Shofar", Mishkeholtz, [c. 
1942]. 
2. Maginei Eretz, Shulchan Aruch Orach 
Chaim. Budapest, 1942.
3. Kedushat Aharon, Part 2 on the holidays, 
Rabbi Aharon Yeshaya Fish. Matselka, [1940]. 
4. Yismach Lev, on the Pentateuch, Rabbi 
Yitzchak Zalman Ginsberger. Budapest, [1943].
Total of 4 books, varied sizes and conditions.

 Opening Price: $120

Holocaust and She'erit Ha-Pleita

208. חומש לשארית הפליטה – ועד ההצלה 
במינכן, תש"ז

חמשה חומשי תורה מתנה מאת ועד ההצלה לשארית 
הפליטה, בהוצאת רבני ועד ההצלה רבי נפתלי בארוך 

ורבי אביעזר בורשטין. מינכן, תש"ז ]1947[.
רש"י  פירוש  עם  וקהלת,  איכה  רות,  ומגלות  חומש 
ואונקלוס. לפני דף השער מכתב תודה לעם האמריקני 
ולנשיאו, מאת רבני ועד ההצלה, עם ציור דגל ארה"ב. 

שער צבעוני בדפוס ליטוגרפי.
]2[, ס; נה; ]1[, נו-צז; מח; ]1[, מט-צז דף, 17 ס"מ. מצב 

טוב. כתמי-חלודה.

פתיחה: $220

208. Pentateuch for She'erit 
Ha-Pleita – Va'ad Hahatzala in 
Munich, 1947
Pentateuch, gift of Va'ad Hahatzala to She'erit 
Ha-Pleita, published by the rabbis of the Va'ad 
Hahatzala Rabbi Naftali Baruch and Rabbi 
Aviezer Burstein. Munich, [1947].
Pentateuch and Megillot Ruth, Eichah and 
Kohelet, with Rashi's commentary and Onkelos. 
Before the front leaf appears a letter of thanks 
to the American people and their president, 
from the rabbis of the Va'ad Hahatzala, with a 
drawing of the US flag. A colorful title page in 
lithographic print. 
[2], 60; 55; [1], 56-97; 48; [1], 49-97 leaves, 17cm. 
Good condition. Foxing. 

Opening Price: $220

208 207
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209. אוסף הגדות לשארית הפליטה
שמונה הגדות של פסח מהשנים תש"ו-תש"ח, שנדפסו 

עבור שארית הפליטה במחנות העקורים בגרמניה.
מחנה  הבעש"ט.  מתלמידי  ליקוטים   – לפסח  1. הגדה 
צילום  עם   .]1946[ תש"ו  )גרמניה(,  פרנוולד  העקורים 
כתב יד של הלכות הסדר ביידיש. שער מעטפת. )אוצר 

ההגדות 4019(.
פירוש  עברי-טייטש,  פירוש  עם   – פסח  של  2. הגדה 
ומשלים מהמגיד מדובנא, משלי דוד וספורי נסים, כולם 
ביידיש. לונדון, ]תש"ו[ 1946. )יערי 2327; אוצר ההגדות 

.)4003
"משלי  עברי-טייטש,  תרגום  עם   - פסח  של  3. הגדה 
חכמים" ו"ספורי גאולת מצרים". פרנוולד, תש"ו ]1946[. 
2636; אוצר ההגדות  מעטפת קרטון עם איורים. )יערי 

.)4018
ומשלי  – עם העתקת עברי-טייטש  4. הגדה של פסח 
שער   .]1947[ תש"ז  מינכן,  ביידיש.  מדובנא  המגיד 

מעטפת. )אוצר ההגדות 4053(.
בערך[.   1947 ]תש"ז  ירושלים   – פסח  של  5. הגדה 
שער מעטפת. בהוצאת הועד היהודי האמריקאי לסיוע 

)ג'וינט(. )אוצר ההגדות 4039(.
יעקב  לרבי  חיים  דרך  פירוש  עם   – לפסח  6. הגדה 
ההצלה  ועד  מאת  "מתנה   .1947 תש"ז  מינכן,  מליסא. 
ההגדות  )אוצר  קרטון.  מעטפת  הפליטה".  להשארית 

.)4052
יעקב  לרבי  חיים  דרך  פירוש  עם   – לפסח  7. הגדה 
ועד ההצלה  "מתנה מאת   .1948 מינכן, תש"ח  מליסא. 
להשארית הפליטה". מעטפת לא מקורית. )יערי 2361; 

אוצר ההגדות 4092(.
8. הגדה של פסח – מינכן, ]תש"ח[ 1948. שער מעטפת: 
הדרך  את  מראה  רבינו  ומשה  ארץ-ישראל  מפת  ציור 

לארץ ישראל. )אוצר ההגדות 4091(.

מצב טוב, גודל משתנה.

פתיחה: $400

209. Collection of Hagadot for 
She’erit Ha-Pleita
Eight Hagadot for Pesach from the years 1946-
1948, which were printed for the refugees of the 
displaced persons camps in Germany.
1. Hagada for Pesach – collection from the 
disciples of the Ba’al Shem Tov. Forenwald 
Displaced Persons Camp (Germany), [1946]. 
Including a photocopied manuscript of the laws 
of the Seder in Yiddish. Jacket title page. (Ozar 
Ha’Hagadot 4019). 
2. Hagada for Pesach – including German in 
Hebrew letters interpretation, interpretation 
and allegories from the Magid from Duvna, 
David’s Proverbs and stories of wonder, all 
in Yiddish. London, 1946. (Ya’ari 2327; Ozar 
Ha’Hagadot 4003). 
3. Hagada for Pesach – including German 
in Hebrew letters translation, “Proverbs of 
the Sages” and “Stories of the Redemption 
from Egypt”. Forenwald, [1946]. Cardboard 
jacket with illustrations. (Ya’ari 2636; Ozar 
Ha’Hagadot 4018). 
4. Hagada for Pesach – including German in 
Hebrew letters and the proverbs of the Magid 
from Duvna, in Yiddish. Munich, [1947]. Jacket 
title page. (Ozar Ha’Hagadot 4053].
5. Hagada for Pesach – Jerusalem, [approxi-
mately 1947]. Jacket title page. Published by 
the American Jewish Distribution Committee 
(Joint). (Ozar Ha’Hagadot 4053). 
6. Hagada for Pesach – including the inter-
pretation of Derech Chaim by Rabbi Ya'akov 
from Lisa. Munich, 1947. “Gift from Va’ad 
Ha’Hazalah to the refugees”. Cardboard jacket. 
(Ozar Ha’Hagadot 4052).
7. Hagada for Pesach – including the inter-
pretation of Derech Chaim by Rabbi Ya'akov 

from Lisa. Munich, 1948. “Gift from Va’ad 
Ha’Hazalah to the refugees”. Jacket not origi-
nal. (Ya’ari 2361; Ozar Ha’Hagadot 4092). 
8. Hagada for Pesach – Munich, 1948. Jacket 
title page. Drawing of a map of Israel and 
Moshe Rabbeinu directing the way to Israel. 
(Ozar Ha’Hagadot 4091).
Good condition, various sizes and conditions

Opening Price: $400

209
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210. ספרי שארית הפליטה
"שארית  אנשי  עבור  השואה  לאחר  שנדפסו  ספרים 

הפליטה" במחנות העקורים בגרמניה:
ספרד.  נוסח  הכפורים,  ויום  השנה  ראש  1. מחזור 

"הודפס והופץ ע"י הגוינט". ]מינכן[, תש"ז 1946.
ועשה  סור מרע  ודרך לעץ החיים, הנקרא  2. הקדמה 
הוספות  עם  מזידיטשויב  מהרצ"א  מהאדמו"ר  טוב, 
שנת  ללא  ]גרמניה,  כתר.  דפוס  מדינוב.  מהרצ"א 

הדפסה[.
3. שו"ת שאגת אריה. הוצאת ועד ההצלה. מינכן, תש"ז 

.1947
יהודה  מרבי  יהדות,  פאר  בוך  לערן  לעבן,  4. יידיש 
לייב ארלעאן. בהוצאת ש' דזילאווסקי, לונדון ]1946?[ 
המחנות  לילדי  "מתנה  ומודבקת:  מודפסת  פתקה   -
ישראל, משרד המרכזי  אגודת  בגולה, מאת הסתדרות 
רשומה  הביבליוגרפיה  מפעל  )בתקליטור  בלונדון". 

0321550, נרשמה רק מהדורה משנת 1955 בערך(.
5. משניות, ששה סדרי משנה בכרך אחד. הוצאת יפה, 

פרענוואלד. תש"ז )1947(.
]דירלי מסורה,  הוצאת  פסח.  קוואל,  תורה  6. דער 

סהיים[, תש"ח 1948.

גודל ומצב משתנים. כריכות מקוריות, פגועות.

פתיחה: $150

210. She’erit Ha-Pleita - Books 
The following books were printed after the 
Holocaust for the members of the She’erit Ha-
Pleita [refugees] in the displaced persons camps 
in Germany: 
1. Machzor for Rosh Ha’Shana and Yom 
Kippur, Sephardic version. “Printed and dis-
tributed by the Joint”. [Munich], 1946.
2. Introduction and Path to Eitz Ha’Chaim [the 
tree of life], which is called Sur Me’ra V’Aseh 
Tov, from the Admor Rabbi Zvi Elimelech 
from Ziditshov including additions from Rabbi 
Zvi Elimelech Shapira. Ketter Printing Press. 
[Germany, year of print not specified]. 
3. Sha’agat Aryeh Responsa. Va’ad Ha’hazalah 
publication. Munich, 1947. 
4. Yiddish Leben, Leren Buch Fohr Ya’hadut by 
Rabbi Yehuda Leib Erlen. S. Jalovsky Publication. 
London, [1946?] – printed and glued note: “Gift 
to the children of the camps in the Diaspora, 
from the Agudat Israel Organization, central 
office in London”. [In the Bibliography Institute 
CD, record no. 0321550, only an edition from 
approximately the year 1955 is listed). 
5. Shisha Sidrei Mishna, Mishnayot in one 
volume. Yaffe Publication, Ferrenwald, (1947).
6. Der Torah Kval, Pesach. Mesorah Publication 
[Direlsheim], 1948.
Various sizes and conditions. Original bindings, 
defected. 

Opening Price: $150
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211. שארית הפליטה בגרמניה – ארבעה 
ספרים

1. קונטרס כתבי קודש, כולל מכתבי קודש מאדמו"רי 
סלאנים. הוצאת חסידי סלונים, גרמניה, תש"ח.

2. חכמת אדם, ובינת אדם, דיני יורה דעה. לרבי אברהם 
בשואה,  לנספים  יזכור  דף  השער  לדף  מעבר  דנציג. 
חתום בדפוס "המו"ל שמואל זלמן פלאטט חופ"ה ברגן-

בלזן יצ"ו". 
אברהם  רבי  טהרת-המשפחה,  איבער  3. פארטראג 
דובער כהנא-שפירא. הוצאת "מרכז בנות אגודת ישראל 

ובית יעקב" בגרמניה, שנות הת"ש ]194-[.
בוי אברהם  רבי  מסוכוטשוב  מהאדמו"ר  טל,  4. אגלי 
השער:  לדף  מעבר   .]1949[ תש"ט  גרמניה,  רנשטיין. 
"נדפס בגרמני'... ע"י השתדלות הרבנים... לזכר נשמת 

קרוביהם שנהרגו ונשרפו על קדוש השם, הי"ד!". 

סה"כ 4 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

211. She'erit Ha-Pleita in 
Germany – Four Books
1. Booklet Kitvei Kodesh, including holy letters 
by the Admorim of Slonim.  Germany, 1940.
2. Chochmat Adam and Binat Adam, laws of 
Yoreh Deah. By Rabbi Avraham Danzig. On 
the other side of the title page, a page of yizkor 
(memorial) for those who died in the holocaust, 
signed by the printer "the publisher Shmuel 
Zalman Plott here Bergen Belsen."
3. Fartrag Iber Family Purity, Rabbi Avraham 
Duber Kahana-Shapira. Publisher "Mercaz 
B'not Agudat Yisrael V'Beit Ya'akov" in 
Germany, 1940's.
4. Egle Tal by the Admor of Sochotshov, 
Rabbi Avraham Bornstein. Germany, 1949. 
On the second side of the title leaf: "printed in 
Germany… by the Rabbis' efforts… in memory 
of the souls of their relatives that were killed 
and burned in the sanctification of Hashem's 
name."
Total of 4 books, varied sizes and conditions.

Opening Price: $200 211



120 | יוני 2010

212. ספרא דצניעותא עם ביאור הגר"א - 
הגהות בכת"י

ספרא דצניעותא, עם פירוש הגר"א. ווילנא והוראדנא, 
)1820(. מהדורה ראשונה של ביאור הגר"א, עם  תק"ף 
הקדמת תלמידו רבי חיים מוואלוז'ין והקדמת בן בנו של 

הגר"א.
חתימות בעלים בשער: "רפאל דוד טעבלי הלוי" ]מראשי 
רבי  של  חתום  בעלות  רישום  בירושלים[.  הו"ד  כולל 
"אריה ב"ר זאב" שקנה את הספר. חתימות של ר' אליהו 
בירושלים,  הציבורית  הספריה  ]ממייסדי  כהנא  אהרן 
ומייסד לשכת אחוה ביפו[ אשר ירש את הספר מאביו 
רבי חיים משה אריה ליב כהנא מקאלוואריע ]ממקורבי 
המהרי"ל דיסקין וממקימי ישיבת מאה שערים - ראה 

אודותיו חומר מצורף[.
"אריה  חתומה  מהן  אחת  בספר,  רבות  קבליות  הגהות 

ליב" - בכת"י הדומה לחתימת "אריה ב"ר זאב" בשער.
]6[, נט, ]3[ דף. 21.5 ס"מ. שוליים רחבים, חלק מההערות 
קצוצות. מצב בינוני, נקבי עש וכתמים. ללא כריכה, חלק 

מהדפים מנותקים.
יסדר ההסכמות מתאים לעותק הוואריאנט המוזכר בת

קליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0177999, שנדפס 
עם שוליים רחבים במיוחד.

פתיחה: $400

212. Sifra D’Tzniuta Including 
the Interpretation of the Vilna 
Gaon – Handwritten Glosses 
Sifra D’Tzniuta including the interpretation of 
the Vilna Gaon. Vilna and Horadna (1820). First 
edition of the explanation of the Vilna Gaon, 
with an introduction by his disciple Rabbi 
Chaim of Voloz’in as well as an introduction by 
the Vilna Gaonndson of the Vilna Gaon. 
Ownership signatures upon title page: “Refael 
David Tabli Ha’Levi” [from Jerusalem]. Signed 
ownership inscription of “Rabbi Aryeh son 
of Rabbi Ze'ev” who purchased the book. 
Signatures of Rabbi Eliyahu Aharon Cahana 
[among the founders of the public library of 
Jerusalem and establisher of the Achva Bureau 
in Jaffa] who inherited the book from his father 
Rabbi Chaim Moshe Aryeh Leib Cahana from 
Kalveri [who was closely associated with the 
Maharil Diskin and among the establishers of 
the Me’ah She’arim Yeshiva – see attached ma-
terial related to him]. 
Many Kabbalistic glosses throughout the book, 
one of which is signed Aryeh Leib – in hand-
writing similar to the signature of Aryeh son of 
Rabbi Ze'ev which appears upon the title page. 
[6], 59, [3] leaves. 21.5cm. Wide margins, some 
of the comments are cut off. Fair condition, moth 
holes and stains. Missing binding, some of the 
pages are detached. 
The order of endorsements is compatible with 
the Variant copy which is mentioned in the 
Bibliography Institute CD, record no. 0177999, 
which was printed with exceptionally wide 
margins. 

Opening Price: $400

The Vilna Gaon and his disciples

212
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213. ירושלמי שקלים – "תקלין חדתין" – 
מהדורה ראשונה

הגר"א  פירושי  עם  ירושלמי,  מתלמוד  שקלים  מסכת 
רבי  מתלמידו  חדתין"  "תקלין  ופירוש  אליהו"  "משנת 
מהדורה   .]1812[ תקע"ב  מינסק,  משקלוב.  ישראל 

ראשונה.
והגהותיו,  הגר"א  נוסחת  לפי  נדפס  הירושלמי  נוסח 
בשולי העמודים נדפסו "נוסחאות ישנות" )במקום שהן 

שונות מנוסחת הגר"א( ו"מסורת הש"ס". 
הסכמת תלמידי הגר"א רבי חיים מוואלוז'ין ורבי מנדל 
חיים  רבי  הקדמת  נדפסו:  הספר  ]בתחלת  משקלוב. 
מרבי  תשובה  למשניות,  הגר"א  ביאורי  על  מוואלוז'ין 
מוואלוז'ין.  חיים  מרבי  נגדית  ותשובה  אייגר  עקיבא 
מהגר"ח  נוספת  תשובה  נדפסה  האחרון  בעמוד 

מוואלוז'ין[.
חכמי  מגדולי   – לופס"  "אליהו  רבי  בעלים:  חתימת 
החלבים בירושלים. דיין וראש ישיבה. נולד בארם-צובה, 

תר"ן-תרצ"ח.
תלמידי  עליית  ראש  משקלוב,  ישראל  רבי  המחבר, 
הגר"א לארץ ישראל, כבר גר בצפת בזמן הדפסת הספר, 
ושמו מופיע בשער ובהסכמות כמי שהיה "מלפנים מ"מ 

בעיר שקלאב ועתה קבע דירתו בגליל העליון ת"ו". 
מורו  לתולדות  ערך  רב  חומר  מובא  המחבר,  בהקדמת 
ורבו הגר"א ותלמידיו. "רבינו הגדול והקדוש רשכבה"ג 
הוא החסיד האמיתי מרנא ורבנא אליהו נ"ע מווילנא". 

יהוא גם מזכיר בהערצה ובהתבטלות את גדול התלמי
דים רבי חיים מוואלוז'ין "תלמידו המובהק פאר הדור... 
הגדול בדורו בנגלה ובנסתר... מוהר"ר חיים נ"י האב"ד 
רבינו  לפני  עמד  אשר  הרבים  שבימים  וולאזין...  ור"מ 
הגדול, הודיע לו דרכיו... כי לא חסר משולחנו כלום". 

213. Jerusalemite Shekalim 
– "Taklin Chadatin" – First Edition
Tractate Shekalim of the Jerusalemite Talmud, 
with commentaries by the Vilna Ga'on "Mishnat 
Eliyahu" and commentary "Taklin Chadatin" 
by his disciple Rabbi Yisrael of Shklov. Minsk, 
[1812]. First edition. The Jerusalemite was print-
ed according the Vilna Ga'on's version with his 
glosses, on the margins "old versions" have been 
printed (wherever they differ from the Vilna 
Ga'on's one) and the "Mishnah tradition".
Approbations by disciples of the Vilna Ga'on 
Rabbi Chaim of Volozhin and Rabbi Mendel 
of Shklov. [the book opens with: foreword by 
Rabbi Chaim of Volozhin on the Vilna Ga'on 
commentaries, response by Akiva Eiger and 
counter-response by Rabbi Chaim of Volozhin. 
On last page is an additional response by Rabbi 
Chaim of Volozhin].
Ownership signature" "Eliyahu Lopes" of 
Aleppo sages in Jerusalem. Dayan and Rosh 
Yeshivah. Born in Aleppo, 1890-1938.
The writer, Rabbi Yisrael of Shklov, head of the 
Vilna Ga'on disciples' aliya to Eretz Yisrael, 
lived already in Safed when the book was print-
ed, and his name appears on the title page and 
amongst the approbations as "one who formerly 
lived in Shklov and now resides in the Upper 
Galilee".
Important material concerning the Vilna 
Ga'on and his disciples is included in author's 
introduction. Rabbi Chaim of Volozhin is men-
tioned with much admiration. The writings in 
the introductions are known to be a source of 
information regarding the Vilna Ga'on and his 
disciples.
[5], 33 leaves, [1 leaf of additions and dictations]. 
Blue paper, white and greenish. Wide margins, 
fair condition, moth-damages.
Rare.

Opening Price: $360

בהקדמתו,  מוואלוז'ין  הגר"ח  ודברי  זו  בהקדמה  דבריו 
ישנדפסו בספר שלפנינו, ידועים כאחד המקורות החשו

בים לידיעת דרכי הגר"א ותלמידיו.
לבן  כחול,  נייר  והוספות[.  השמטות  דף   1[ דף,  לג   ,]5[

וירקרק. שוליים רחבים, מצב בינוני, נזקי-עש.
השוליים  נקצצו  שראינו,  אחרים  בעותקים  נדיר! 

הרחבים.

פתיחה: $360
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215. קונטרס הראיות / ספר הפרד"ס – 
קניגסברג, תקי"ט - הגהות בכת"י

1. הלכה אחרונה וקונטרס הראיות, מהגאון הקדוש רבי 
]תקי"ט  קניגסברג,  הפרדס[.  ]בעל  אפשטיין  ליב  אריה 
1759[. "הלכה אחרונה" הוא פסק ההלכה וסביבו "באר 
 – הראיות"  ו"קונטרס  אחרונים,  חידושי   – האחרונים" 

חידושי המחבר. 
הסכמות: רבי יהונתן אייבשיץ ורבנים נוספים.

]1[, כט-מב דף ]במקור ב, ]1[ – חסרים שער ודף נוסף[. 
ספירת הדפים נמשכת מ"קונטרס הראיות" שנדפס בשנת 

תקי"ד ובו כח דף.
נדפס ונכרך במקור עם:

2. ספר הפרד"ס, לרבי אריה ליב אפשטיין. קניגסברג, 
פגינציה  עם  טפסים  ידועים  זה  מספר   .1759 ]תקי"ט[ 
ד-כג,  ח,  הוא  הדפים  מספור  שלפנינו  בעותק  שונה, 

יא-כב, פא-פו והוא איננו כולל את דפים קכז-קמד הנ
מצאים בטפסים אחרים )ייתכן כי חסרים דפים לאחר 8 

דף ראשונים(. סה"כ בעותק שלפנינו ]56[ דף.
מספר הגהות בעניני קבלה, בכתב-יד עתיק בשולי ספר 

הפרד"ס. 
להרב  שייך  הספר  "זה  בעלים  רישום  השער  דף  לפני 
המאוה"ג מו"ה יואל ב"ר יצחק ק"ב רב דשאד". חותמות 

בעלים. 
21 ס"מ, מצב טוב. מעט כתמים וקרעים קלים בשוא  כרך

ליים. כריכה מעט בלויה עם שדרת עור. 
נדיר ביותר.

פתיחה: $500

214. הר הכרמל – פראג, תקע"ב - וואריאנט
להלכות  כהן"  "שפתי  פירוש  עם  ביאורים  הכרמל,  הר 
יו"ד,  ערוך  לשולחן  הגר"א  ביאור  ועל  ומקוואות,  נדה 
תקע"ב  פראג,  אופנהיים.  קרומינא  שמעון  רבי  מאת 

1812. מהדורה יחידה.
ווילנא  אלי'  הגאון...  של  לפירושו  מספיק  פי'  "וגם... 
עד  בלשונו....  קיצר  הוא  גם  והנה  דעה...  ביורה  זצ"ל 

אשר לא ידענו... לכווין מחשבותיו...". 
דמי  ]נותני  "פערנומראנטען"  רשימות  הכרך  בראש 

קדימה[ מערי מורביה והונגריה.
המחבר רבי שמעון אופנהיים ]אוצר הרבנים 19803[, בן 
רבי דוד קרומינא וחתן רבי אריה ליב אופנהיים. דומ"ץ 
בקיצע וראב"ד בפעסט, בעל "הר המוריה", "נזר הקדש". 
]9[, ג-לא דף, 21.5 ס"מ. נייר דק. מצב טוב. מעט כתמים. 
חסר  קרע  הפנימיים,  השוליים  בתחתית  גדול  דיו  כתם 

214. Har HaCarmel – Prague, 1812 
- Variant
Har HaCarmel, explanations with the com-
mentary of "Siftei Kohen" on the laws of Niddah 
and Mikvahs, and on the explanations of the 
Vilna Gaon to the Yoreh Deah part of the 
Shulchan Aruch, by Rabbi Shimon Krumina 
Oppenheim. Prague, 1812. Single edition.
"And also… a sufficient commentary on the 
commentary of the Gaon… Eliyahu Vilna, on 
Yoreh Deah… And here, too, he is brief in his 
writing… to the extent that we do not know… 
to interpret his thoughts correctly…".
At the beginning of the volume there are lists 
of "Pernumeranten" [those who payed for the 
book in advance] from the cities of Moravia 
and Hungary.
The author, Rabbi Shimon Oppenheim [Otzar 
HaRabbanim 19803], son of Rabbi David 
Krumina and son in law of Rabbi Aryeh Leib 
Oppenheim. Rabbinical leader and judge in 
Bekitze and Head of Rabbinical Court in Fest, 
author of "Har HaMoria", "Nezer HaKodesh".
[9], 3-31 leaves, 21.5cm. thin paper. Good 
condition. Minor staining. Large ink stain on 
bottom of inner margins, a torn piece missing 
from title page. New cover.
Variant including additional pages. In the 
Bibliography Institute CD record no. 0108200, ap-
pears as 37 pages, in the Winogard and Rosenfeld 
CD appears as 36 pages, but this one is 38 pages.

Opening Price: $200

בדף השער. כריכה חדשה.
יוואריאנט המכיל דפים נוספים. בתקליטור מפעל הביב

37 דף, בתקליטור  0108200 מופיעים  ליוגרפיה רשומה 
וינוגרד ורוזנפלד מופיעים 36 דף ואילו לפנינו 38 דף. 

פתיחה: $200
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216. ברייתא מעשה תורה עם פירושי הגר"א 
– ורשה, תרכ"ד 

מהגר"א.  מאמרות,  עשרה  תורה,  מעשה  ברייתא 
ווארשה, ]תרכ"ד 1863[. 

לבוב  אב"ד  נתנזון  הלוי  שאול  יוסף  רבי  הסכמות: 
]הכותב על הגר"א "מאורנו ומורינו כוכב המזהיר אשר 
כל העולם עומד עליו התנא אלקי..." - יש לציין כי רבי 
יוסף שאול נמנה על חוגי החסידים[ ורבי יצחק אלחנן 

ספקטור אב"ד נאווהרדאק. 
רישום בעלים: ר' נחום יצחק ב"ר יעקב בצלאל.

]1[, כב דף. כרך 17 ס"מ. מצב טוב, כתמים.
אליעזר  לרבי  המיוחס  השכל,  מאמר  ספר  עמו:  כרוך 
משפטים   .]1862 ]תרכ"ב  פרוסיה(,  )מזרח  ליק  נתן.  בן 
 - צנזורה?  ]ע"י  שחור  בצבע  נמחקו  הספר  מן  שלמים 

ראה חומר מצורף[. 
 ,]1[ וחסרים:  עוד  נמצאים  ]במקור  דף  כח-עד  כח,   ,3

עה-עז דף[.

פתיחה: $100 215. Kuntras Ha-Reayot / Sefer 
Hapardess – Koenigsberg, 1759 – 
Handwritten Glosses
Aryeh Leib Epstein [author of the Pardess]. 
Koenigsberg, [1759]. “Halakha Acharona” is the 
Halakhic decision, the “Be’er Ha-Acharonim” is 
an innovative commentary by the Acharonim 
and the “Kuntres Ha-Reayot” is the author’s in-
novative commentary [both commentaries are 
on the “Halakha Acharona”].
Approved by: Rabbi Yehonathan Eibshitz and 
more rabbis.
[1], 29-42 leaves [originally 2, [1] – missing one 
leaf and title page]. Page count from “Kuntres 
Ha-Reayot” printed in 1754, 28 leaves.
Originally printed and bound with:
2. Sefer Hapardess, by Rabbi Eliyahu Leib 
Epstein. Koenigsberg, 1759. Some copies of this 
book are known to have a different pagination, 
in the present copy the leaves are numbered 8, 
4-23, 1-22, 81-86 and do not include leaves 127-

216. Baraita Ma'aseh Torah with 
the Vilna Ga'on's Commentaries  
1. Baraita Ma'aseh Torah, ten compositions, by 
the Vilna Ga'on. Warsaw, [1863].
Approbations: Rabbi Yossef Shaul Ha-Levy 
Natansohn Av-Beit-Din Lvov and Rabbi 
Yitzchak Elchanan Spektor Av-Beit-Din 
Novardok.
Ownership inscription: Rabbi Nachum 
Yitzchak ben Ya'akov Bezalel.
[1], 22 leaves. Volume 17cm. Good condition, 
stains.
Bound with: Sefer Ma'amar Haskel, attributed 
to Rabbi Eliezer ben Natan. Lyck (East Prussia), 
[1862]. Sentences were deleted with black ink 
[censorship? – see attached material].
3, 28, 28-74 leaves [originally there were more, 
missing: [1], 75-77 leaves].

Opening Price: $100

144, which can be found in other copies. (Leaves 
maybe missing after the first eight leaves). In 
the present copy, there are [56] leaves.
Few antique handwritten glosses in the margins 
of the Pardess.
Owner’s inscription before the title page: “This 
book belongs to… Yoel son of Yitzchak Rabbi 
of Sad”. Owner’s stamps.
Volume 21cm., good condition. Few stains and 
light tears on the borders. Slightly worn binding 
with leather spine.
Very rare.

Opening Price: $500
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218. הגר"א – שלושה ספרים
סדר  משניות  על  פירוש  ראשון.  חלק  רבא,  1. אלי' 
טהרות מהגר"א. ברין, תקס"ב ]1802[. מהדורה ראשונה. 

י"ל ע"י תלמידו רבי מאיר משאד.
בני  בהקדמת  ראה  זה,  פירוש  של  מהימנותו  אודות 
על  שערערו  תק"ס(  )וילנא  יונה"  על  ל"פירוש  הגר"א 
פירוש זה. לעומת זאת ררנ"נ רבינוביץ בהקדמתו לספר 
יעקב  רבי  הגאון  כי  כותב,  תרכ"א(  )למברג  יעקב  גאון 
זה  היה  בער,  יששכר  רבי  הגר"א  אחי  של  חתנו  כהנא, 
רבי  שכתב  קצרות  רשימות  פי  על  הספר  את  שכתב 

מאיר משאד כשישב לפני הגר"א.
וכן  למחבר,  מהגר"א  המלצה  מובאת  הספר  בפתח 
הסכמות רבי מרדכי בנעט אב"ד ניקלשבורג ורבני בית 
הדין של פראג: רבי אלעזר פלעקלש ורבי שמואל סג"ל 
בער.  יששכר  רבי   – הגר"א  מאחי  המלצה  וכן  לנדא. 

חותמות בעלים. 
]תרט"ז  ]קניגסברג[,  הגר"א.  הנהגות  רב,  2. מעשה 

1856[. )ללא מעטפת(. 
ראשונים  נביאים  על  הגר"א  ביאורי  אליהו,  3. אדרת 
)כפי   .]1938[ תרצ"ח  ירושלים,  הארץ.  חלוקת  וסדר 
שנדפסו בספר צורת הארץ לגבולותיה, שקלוב תקס"ב, 
עם הפנים אך ללא פירוש רש"י. בשער הספר "נביאים 
וכתובים", אך משום מה נדפס רק על נביאים ראשונים(. 
– על מסעות בני  מסעות ישראל  נדפס ונכרך עם ספר 
ישראל ועוד. על פי הגר"א, מאת נכדו - רבי יעקב משה 

מסלונים )שער נפרד(. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350

217. עלים לתרופה / שערי קדושה – ארם-
צובה, תרכ"ו

ספר שערי קדושה, למהרח"ו - רבי חיים ויטאל. ארם-
צובה, ]תרכ"ו 1865[. 

מהרמב"ן,  מוסר  אגרת  לתרופה,  עלים  ספר  עם:  כרוך 
אגרת הגר"א וארחות חיים להרא"ש. ארם-צובה, ]תרכ"ו 

 .]1866
 ,)1836( תקצ"ו  בשנת  לראשונה  נדפסה  הגר"א  אגרת 
בצירוף אגרת הרמב"ן תחת השם "עלים לתרופה". מאז 

שלפ המהדורה  רבות.  במהדורות  והודפסה  ינתפשטה 
צובא,  בארם  העברי  הדפוס  חידוש  עם  שנדפסה  נינו, 
תרמה להתפשטות האגרת גם בין עדות המזרח. בנוסף, 

217.  Alim Letrufah / Sha'arei 
Kedushah – Aleppo, 1865
Sefer Sha'arei Kedushah – Rabbi Chaim Vital, 
Aleppo, 1865.
Bound with: sefer Alim Letrufah, Igeret 
Mussar by Ramban, Igeret from the Vilna Gaon 
and Orchot Chaim by Harosh. Aleppo, 1866.
The Igeret from the Vilna Gaon was first printed 
in 1836, with Igeret Ha-Ramban under the title 
"Alim Letrufah". Ever since many editions have 
been printed. The edition in front of us, printed 
while Hebrew printing in Aleppo was resumed, 
contributed to distribution of this Igeret 
amongs Jews in Eastern countries. Moreover, 
this edition differs significantly from previous 
editions. (Many essays were written about this 
edition of the Igeret from the Vilna Gaon). 
There are also changes in Igeret Ha-Ramban 
and Orchot Chaim in the Aleppo version.
[4], 48 leaves; 8 leaves. 14cm. Very good condi-
tion. Few stains. Damages to binding.

Opening Price: $180

זו שונה מהקודמות לה באופן משמעו ינוסח מהדורה 
תי. )מאמרים רבים נכתבו אודות מהדורה זו של אגרת 
להרא"ש  חיים  ובאורחות  הרמב"ן  באגרת  גם  הגר"א(. 

ישנם שינויים ב"נוסח ארם-צובה". 
]4[, מח דף; ח דף. 14 ס"מ. מצב טוב מאד. מעט כתמים. 

פגמים בכריכה.

פתיחה: $180
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219. אדרת אליהו – שתי מהדורות
1. אדרת אליהו, פירוש על התורה מאת רבינו הגר"א. 
1859-1860[. נדפס עם העי  הלברשטאט, ]תרי"ט-תר"ך
ירותיו של רבי אורי שרגא פייבוש, המו"ל של הוצאת דו
בראוונא הנזכרת בשער, בהשמטת הקדמת בני הגר"א. 

]1[, קכח דף, 22 ס"מ. נייר לבן ונקי. מצב טוב. כתמים 
בדפים ראשונים ואחרונים.

2. אדרת אליהו, פירוש על נביאים וכתובים, מאת רבינו 
1905?[. אינו כולל את התרי  הגר"א. ירושלים, ]תרס"ה
שימים "צורת הארץ" ו"צורת הבית", כולל בסופו "לוח 

סדר שנות השופטים והמלכים שעמדו להן לישראל". 
טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   22 עמ',   3-14 דף,   ,]62[ ג-ו,   ,]1[
קרעים קלים. נזקי-עש בשוליים פנימיים. כריכה קרועה. 

פתיחה: $180

218. The Vilna Gaon– Three Books
1. Eli' Raba, part I. Commentary on Seder 
Taharot by the Vilna Gaon. Brin, 1802. First 
edition. Published by his disciple Rabbi Meir 
Mashad.
About the credibility of this commentary, 
see introduction by the Vilna Gaon's sons to 
"Peirush al Yonah" (Vilna 1800) who doubted 
this commentary. However, Rabbi Rabinovitz 
in his introduction to Sefer Gaon Ya'akov 
(Lemberg 1861) writes that the Ga'on Rabbi 
Ya'akov Kahana, son in law of the Vilna Ga'on's 
brother of Rabbi Yissachar Ber was the one 
who wrote the book according to notes taken 
by Rabbi Meir Mashad when he studied with 
the Vilna Gaon.
The book opens with a recommendation by 
the Vilna Gaon to the writer as well as approba-
tions by Rabbi Mordechai Benet of Nikolsburg 
and the rabbis of Prague: Rabbi Elazar Fleklesh 
and Rabbi Shmuel Segal Landa. An addi-
tional recommendation by the Vilan Gaon's 
brother, Rabbi Yissachar Ber. Owndership 

219. Aderet Eliyahu – Two 
Editions
1. Aderet Eliyahu, commentary on the Torah 
by the Vilna Gaon. Halberstadt, [1859-1860]. 
Printed with comments by Rabbi Uri Shraga 
Feivush of Dobrovna Publishing house men-
tioned on title page, omitting the Vilna Gaon's 
sons' introduction.
[1], 128 leaves, 22cm. White clean paper. Good 
condition. Stains to first and last leaves.
2. Aderet Eliyahu, commentary on Nevi'im 
and Ketuvim, by the Vilna Gaon. Jerusalem, 
[1905?]. Excluding the sketches "Tzurat Ha-
Aretz" and "Tzurat Ha-Bayit", including in the 
end "Luach Seder Shnot Ha-Shoftim ve-Ha-
Melachim she-Amdu Lahen Le-Yisrael".
[1], 3-6, [62] leaves, 3-14 pages, 22cm. Slight tears. 
Moth damages to inner margins. To    rn binding.

Opening Price: $180

signatures: "Shimon Alexander ben Baruch" of 
Copenhagen and another ink stamp.
2. Ma'asseh Rav, the Vilna Gaon Hanhagot. 
[Kenigsberg], [1856]. No binding.
3. Aderet Eliyahu, commentaries by the Vilna 
Gaon on Nevi'im Rishonim and Seder Chalukat 
Ha'Aretz. Jerusalem, 1938.
(As printed in the book Tzurat Ha-Aretz 
Legvuloteha, Shklov 1802, without Rashi com-
mentary. The title reads "Nevi'im U-Ketuvim" 
but for some reason only Nevi'im Rishonim 
were printed). Printed and bound with Sefer 
Masa'ot Yisrael – on the journeys of Bnei Yisrael 
according to the Vilna Gaon by his  grandson 
– Rabbi Ya'akov Moshe of Slonim (separate title 
page).
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $350
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220. הספד ראש ישיבת וואלוז'ין על רבי 
עקיבא אייגר

כתב יד, "הספד גדול אשר קונן הרב הגאון הגדול הר"מ 
וואלאזין,  קודש[  דקהלת  מתיבתא  ]=הראש  דק"ק 
זללה"ה".  אייגער  עקיבא  ר'  הצדיק  הגאון  פטירת  על 

]וואלוז'ין, 1838 בקירוב[.
הדברים  בתוך  ומשלים,  אגדה  בדברי  הספד  דרוש 
"אדוג  מובאים דברי הערכה ועובדות רבות על חייו של

נינו רבי עקיבא אייגער", בהתבטלות רבה. 
תקופה  באותה  שנפטרו  הרבנים  נזכרים   9 בעמוד 
"הגאון רבי דוד מנאוואהרדאק. הגאון החסיד רבי ליב 
מבריסק" ]נפטרו בשנת תקצ"ז[. "אבדנו בזה השנה הרב 
ר' ברוך מינסקער, ר' אברהם גאון וחסיד מקראז, מחו' 
של ר"ע אייגר ז"ל, ר' וואלף בלומקעס ממינסק א' קרוב 
אלי ר' משה נישווייעזער ]חתנו של רבי חיים מוולוז'ין, 
וסבו של רבי זלמן סנדר שפירא[ אחד מבני חבורה שכן 
ווישנאווער".  עקיבא  ר'  הגדול  הרב  האיש  לנו  וקרוב 
מוזכרים גם המתים במגפת חולירע ובמלחמות באותה 
הרעה  מפני  "כי  אייגר  עקיבא  רבי  פטירת  לאחר  שנה 

נאסף הצדיק". 
נאמר  ההספד  כותבים.  שני  ידי  על  נכתב  היד  כתב 
1838, רבי  כנראה בין ראש השנה ליום כיפור ]תקצ"ט 
עקיבא אייגר נפטר בי"ג תשרי תקצ"ח 1837[. המספיד 
הוא כנראה, ראש הישיבה, רבי איצל'ה מוואלוז'ין. ]על 
גורל כתבי ידו הרבים של רבי איצל'ה מוואלוז'ין רווחו 
שמועות שונות: שאבדו בשריפות המרובות שפקדו את 
וואלוז'ין, או שנגנזו בבית אחד מניניו שסירב להראותם 

220. Eulogy by Rosh Yeshiva of 
Volozhin on Rabbi Akiva Eiger
Manuscript, “Great eulogy which the Gaon 
the Rosh Mativta of the holy congregation of 
Volozhin, lamented following the demise of the 
Gaon Rabbi Akiva Eiger. [Volozhin, c. 1838]. 
Homiletic eulogy of Aggadah and allegories. 
Throughout the eulogy words of praise as well 
as many facts about the life of “our master 
Rabbi Akiva Eiger” are inserted in a very 
humble manner. 
On page 9 the rabbis who passed away during 
that period are mentioned: “The Gaon Rabbi 
Dovid from Nevardok, the Gaon the Hassid 
Rabbi Leib from Brisk [they both passed away 
in the year 1837]. “This year we suffered the 
loss of Rabbi Baruch Minsker, Rabbi Avraham 
the Gaon and Hassid from Kraz who was 
the Mechutan of Rabbi Akiva Eiger, Rabbi 
Wolf Blumkes from Minsk, Rabbi Moshe 
Neushweiser [son in law of Rabbi Chaim of 
Volozhin, and grandfather of Rabbi Zalman 
Sander Shapira], one of the members of the 
Chavura; a neighbor and close friend; the 
esteemed Rabbi Akiva Veishenaver”. People 
who died in the cholera epidemic and in wars 
during that year after the death of Rabbi Akiva 
Eiger are mentioned as well “since the Taddik 
was taken due to evil”. 
The manuscript was written by two writers. 
Apparently the eulogy was said sometime be-
tween Rosh Ha’Shana and Yom Kippur [1838, 
Rabbi Akiva Eiger passed away on the 13th of 
Tishrei, 1837]. The eulogizer is probably Rabbi 
Itzaleh of Volozhin, the Rosh Yeshiva. [Many 
rumors were spread regarding the destiny of 
Rabbi Itzaleh of Volozhin’s many manuscripts: 
that they were lost in the many fires which 
Volozhin encountered, or that they were stored 
in one of his great grandchildren’s home who 
refused to show them to anyone. See the intro-
duction of the complete Peh Kadosh, Jerusalem 

Volozhin and Brisk 

Edition 1995, pages 12-14]. 
12 written pages. 23.5cm. Fair condition. 
Damaged margins. Tears in the folds of both last 
pages, text barely defected

Opening Price: $500

מהדורת  השלם,  קדוש"  "פה  הקדמת  ראה  לאחרים. 
ירושלים תשנ"ה, עמ' יב-יד[.

בשוליים.  בלאי  בינוני.  מצב  ס"מ.   23.5 כתובים.  עמ'   12
אקרעים בקפלים של שני דפים אחרונים, כמעט ללא חס

רונות טקסט.

פתיחה: $500
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221. הספד הנצי"ב )?( על הרד"ל 
"מגדול דוד, הספד על הגאון רבי דוד לוריא,  יד,  כתב 
בעל הגהות המדרש ובאור פרקי דר"א. זכותו יגן עלינו. 
ביום צום העשירי ]עשרה בטבת[ בעזרו ית"ש, תרט"ז 
ובתוך הדברים מובאים  לפ"ק". דרוש בהלכה ובאגדה 
רבינו  מאת  הרד"ל,  חיי  על  ועובדות  הערכה  דברי 

הנצי"ב)?(.
"שר וגדול נפל בישראל הרד"ל, אשר עליו יכולין לומר 
התלמודים  בשני  בקי  שהיה  ה',  בעבודת  מהיר  סופר 
בלום  אוצר  וכדומה,  זוהר  מפוזרים  מדרשות  ובכל 
על  ביאור  ובס'  ופלא,  הפלא  המדרש  בהגהות  כידוע 
פרקי דר"א. ומלבד שהיה משיב בכמה שו"ת וגם בידי 
ילדותו היו  יש שני שו"ת בבקיאות נפלא... עוד בימי 
לו דברים לפני הגאון מוהר"ח זצ"ל והשיב בענין פ"ד 

בחריפות ובקיאות".
רבות  תוספות  עם  מחבר,  של  אוטוגרפית  כתיבה 
לאחר  כחודש  נכתב  ומחיקות.  השורות(  בין  )תלויות 
את  שדרש  מי  ע"י  כסלו,  בה'  שנפטר  הרד"ל  פטירת 

הדברים ברבים בי' בטבת. 
לא ברור לנו בוודאות, מיהו הכותב. הוא מספר כי קיבל 
"היה  הרד"ל  כי  כותב  וכן  מהרד"ל  בהלכה  תשובות 

מגדיל ישיבתנו, בכל עוז חושש לקיומה". המחבר מזכיר את ה"מחלוקת בעירנו", "יצאה 
אש המחלוקת, וכל אחד מכוין לש"ש, ומי נאכל, גדיש היינו ת"ח שבתוכינו כ"א מבזה 

אותם לצד המנגדו... ולא נוכל לשער סוף הדבר" ומביא דברים בשם "חותני זצ"ל".
מסתבר לשער מתוכן ההספד, כי זהו כתב ידו של ראש ישיבת וואלוז'ין, רבינו הנצי"ב, 
וואלוז'ין.  בישיבת  המחלוקת  בתקופת  הרד"ל  מאת  רבים  ועידוד  תמיכה  קיבל  אשר 
]לפי המסופר, גם מינוי הנצי"ב לראשות הישיבה היה בעקבות התכתבותו עם הרד"ל, 
כשחותנו רבי יצחק מוואלוז'ין, מצא את תשובתו של הרד"ל לחתנו הצעיר, שהצניע את 
גדלותו בתורה. ואכן לפנינו יש סמך היסטורי לתשובות אלו, כמו שהוא מזכיר "וגם בידי 

יש שני שו"ת בבקיאות נפלא"[.
רבי דוד לוריא - הרד"ל )תקנ"ח - תרט"ז, אוצר הרבנים 4890(, מגדולי גאוני דורו. נולד 
בשנת פטירת הגר"א, ונחשב לגדול תלמידי תלמידיו. בשל גאונותו הרבה סמכו את ידיו 
לאחריות על הדפסת תורת הגר"א ורוב כתבי הגר"א היו תחת ידיו. חיבר חיבורים רבים, 

שו"ת בהלכה. הגהות וביאורים על שני התלמודים, המדרשים וספרי הזהר.
]1 שער[, 16 עמ'. 23 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $1000

221. Hanatziv's (?) Eulogy in 
Memory of the Rada"l
Manuscript. Halachic and Aggadic homiletics 
with appreciation words and facts about the 
Rada"l's life, by the Natzi"v(?).
Autographic writing with many additions and 
deletions. Written about a month after the 
Rada"l passed away on 5th of Kislev, by the 
person who delivered the speech in public on 
10th of Tevet.
It is not absolutely clear to us who the writer 
was. The writer mentions having received 
halachic responsa from the Radal and notes 
the "disagreement in our city" as well as quotes 
his "Father in law".
It is possible to assume by the contents of the 
letter that the handwriting is of Rosh Yeshivat 
Volozhin, Hanatziv, who was supported and 
encouraged by the Radal during the days of 
disagreement in the Yeshivah.
Rabbi David Lurie – Radal (1798-1855, Otzar 
Ha-Rabanim 4890), an outstanding genius 
in his generation. Was born on the year that The Vilna Gaon died, and 
was considered his foremost disciple of disciples. Due to his genius he was 
awarded the responsibility for printing The Vilna Gaon's writings. Radal 
composed many essays, halachic responsum. Glosses and commentaries 
on the Babylonian and Jerusalemite Talmud, Midrashim and the Zohar.
[1 title page], 16 pages. 23cm. Good condition

Opening Price: $1000
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223. התמונה המקורית של בעל "בית 
הלוי", תר"ן 

"תואר פני הרב הגאון ר' יוסף דוב אב"ד דק"ק בריסק 
הדפוס  ומקום  המדפיס  פרטי  תרמ"ט".   - דליטא 

באותיות קיריליות, ]תר"ן[ 1890. 
הדפסה צבעונית ליטוגרפית של ציור בעל ה"בית הלוי", 
אשר צויר בחייו בשנת תרמ"ט חמש שנים לפני פטירתו, 

ואשר נדפסה בחייו.
יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק  ה"בית הלוי" - הגאון רבי 
דורו  מגדולי  8755א[,  הרבנים  אוצר  ]תק"ף-תרנ"ד, 
כיהן  מוואלוז'ין,  חיים  רבינו  של  נכדו  המפורסמים, 
בעצמו מספר שנים בראשות ישיבת וואלוז'ין. רבן של 
הערים סלוצק ובריסק. נודע בחריפותו הרבה, בתורה, 
בדרוש ובהנהגת הציבור. בנו הוא הגאון רבי חיים הלוי 

אב"ד בריסק. 
יתמונתו זו של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק מפורס

222. ספר התהלים - של הנצי"ב מוואלוז'ין
ספר תהלים, עם פירוש באר אברהם, מרבי אברהם בן 
שמחת  סדר  )בקשות,  ועוד  מהגר"א  וליקוטים  הגר"א 
בית השואבה כמנהג הגר"א, פירושי התפילה(. ווארשא, 

תרמ"ז 1887. מהדורה ראשונה.
בעמ' האחרון: "הודאה ואזכרת זכות" מאת המו"ל רבי 
שמואל לוריא, בה הוא מזכיר את "הרה"ג החו"ב בנגלה 
ונסתר" רבי שלמה עליאשאוו ]בעל ה"לשם"[, שבעזרתו 

נדפס הספר ועוד ספרים קדושים.
נפתלי  רבי  הנצי"ב,  הגאון  של  חותמות  שתי  בשער: 
יהודא צבי ברלין 'ר"מ דק"ק וולאזין' וחתימת יד בנו רבי 

מאיר ברלין ]בר-אילן[.
וואלוז'ין  ישיבת  ראש  )תקע"ז-תרנ"ג(,  הנצי"ב  רבנו 
ומגדולי דורו, חתנו של רבי יצחק מוואלוז'ין. היה ידוע 
גם בכוח תפילתו, לבקש מעומק הלב להצלחה בתורה 

222. The Natziv of Volozhin 
Tehilim Book  
Tehilim, with Be'er Avraham commentary by 
Rabbi Avraham ben son of The Vilna Gaon, 
likutim by The Vilna Gaon and more. Warsaw, 
1887. First edition.
On last page: "credit note" by the publisher 
Rabbi Shmuel Luria, mentioning Rabbi Shlomo 
Elyashav [author of "Leshem"], with whose as-
sistance this book and other holy books were 
printed.
On title page: two ink-stamps of the Gaon 
Natziv, Rabbi Naftali Yehudah Zvi Berlin of 
Volozhin and signature of his son Rabbi Meir 
Berlin [Bar-Ilan].
Rabeinu the Natziv (1817-1893), Rosh Yeshivat 
Volozhin and a foremost rabbi in his genera-
tion, son in law of Rabbi Yitzchak of Volozhin. 
Was known for the power of his sincere prayers 
for success in piety. His son in law Rabbi 
Soloveichik of Brisk, used to tell that Rabbi 
Hirsch Leib (The Netziv's Yiddish name), his 
grandfather, prayed with such devotion that 
while praying his chair was filled with tears. 
Herewith is a Tehilim book of the Rabbi that 
prayed from the depth of his crying heart.
270, [14], [53]-68 pages. 21cm. Dry paper, good 
condition, detached binding, torn spine.

Opening Price: $1000

מבריסק,  הרב  סולובייצ'יק  הגרי"ז  נכדו  שמים.  ויראת 
היה מספר, שכשהסבא ר' הרש לייב ]כינויו של הנצי"ב 
היה השקע  רבה"  "אהבה  היה מתפלל תפילת  ביידיש[ 
ספר  לפנינו  עיניו.  בדמעות  מתמלא  כסאו  שבמושב 
הלב  בכוונת  תפילתו  את  שופך  שהיה  מי  של  תהלים, 

ודמעות.
טוב,  מצב  יבש,  נייר  ס"מ.   21 עמ'.   68-]53[  ,]14[  ,270

כריכה מנותקת, שדרה קרועה.

פתיחה: $1000

222
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224. מכתב בכת"י וחתימתו של הגרי"ז 
סולובייצ'יק אב"ד בריסק

מכתב למען בנית בנין לישיבת "פורת יוסף" ברחובות, 
בכת"י וחתימתו של רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק - 

הרב מבריסק. ירושלים, תש"ז )1947(. 
של  מרבה  תש"ה,  משנת  מודפס  מכתב  גבי  על  נכתב 
 5 הגרי"ז  צירף  דבריו  ועל  שטיינמן.  צבי  רבי  רחובות, 
"יבאו גם דברי למלא אחר  שורות בכתב ידו וחתימתו: 
היא  ברחובות  הישיבה  כי  למעלה,  האמורים  הדברים 
מצוינת... ודבר גדול עשה ביסדו ישיבה לבני התימנים... 
נאם יצחק זאב באאמו"ר הגאון החסיד רשכבה"ג מרן 
התש"ז  אייר  כ"ב  סאלאוויציק,  זצקללה"ה  הלוי  חיים 

ירושלם תובב"א".
הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק )תרמ"ז-תש"ך -1886
ה"בית  ונכדו של  בנו של הגר"ח הלוי מבריסק,   ,)1959
הלוי", ממלא מקום אבותיו ברבנות בריסק, וכבר מגיל 
ניצל  השואה  בימי  הדור.  מגדולי  כאחד  נחשב  צעיר 

224. Letter Handwritten and 
Signed by Rabbi Yitzchak Ze'ev 
Soloveitchik of Brisk  
Letter for constructing a building to house 
Yeshivat "Porat Yossef" in Rechovot, handwrit-
ten and signed by Rabbi Yitzchak Ze'ev Ha-
Levy Soloveitchik – Rabbi of Brisk. Jerusalem, 
(1947).
Written on a printed letter of 1945, by the 
Rabbi of Rechovot, Rabbi Zvi Steinman, Rabbi 
Soloveitchik added 5 handwritten and signed 
lines.
The Gaon Rabbi Yitzchak Ze'ev Soloveitchik 
(1886-1959), son of the Gaon Rabbi Chaim 
Ha-Levy of Brisk, son in law of "Beit Ha-Levy", 
replaced his ancestors in Brisk rabbinate, and 
since young age was considered one of the great 
rabbis of his generation. Survived the holocaust 
with some of his children and made aliya to 
Jerusalem where he re-established his Yeshivah. 
Was an authority throughout the rabbinical 
world. His books "Novellae by Rabbi Yitzchak 
Ze'ev Ha-Levy" on the Rambam and the Torah. 
Writings of his novellae were published in the 
books "Rabbi Yitzchak Ze'ev's Novellae" and are 
considered to this day a cornerstone of studies 
in Yeshivot.
Leaf 23cm, good condition. Folding marks and 
slight tears, restored. Stains

Opening Price: $3000

223. The original picture of the 
author of the “Beit Halevi”, 1890
“A portrait of the Gaon Rabbi Yosef Dov, Av Beit 
Din of Brisk, Lithuania – 1889”. Printer’s place 
and details written in Cyrillic letters, 1890.
Color lithographic print of an original portrait 
made of the Beit Halevi during his lifetime in 
1889, five years prior his passing, which was 
printed while he was still alive.
The “Beit Halevi” – The Gaon Rabbi Yosef 
Dov Halevi Soloveitchik [1820-1894, Otzar 
Harabanim 8755a], was one of the greatest, most 
well known Torah scholars of his generation. 
He was Rabbi Chaim from Volozhin’s grand 
son and personally served a few years as head 
of the Volozhin Yeshiva. Served as the Rabbi of 
Slotzk and Brisk. Famous for his tremendous 
acuity in Torah, speech and public leadership. 
His son is the Gaon Rabbi Chaim Halevi Av 
Beit Din of Brisk.
This picture of Rabbi Yosef Dov Halevi 
Soloveitchik is famous and is the only known 
picture of him, it was reproduced and drawn 
many times based on this original. The present 
print is the original that was printed during his 
lifetime.
Rare, copy from the original print.
55cm leaf. Good condition. Folding marks, 
stains on the borders. Light tears, professionally 
restored.

Opening Price: $2000

מת והינה התמונה היחידה הידועה ממנו, שנעשו ממנה 
העתקות וציורים רבים. לפנינו ההדפסה המקורית של 

התמונה, שנדפסה בחייו. 
נדיר, עותק מן ההדפסה המקורית. 

בשוליים.  כתמים  סימני-קיפול,  טוב.  מצב  ס"מ.   55 דף 
קרעים קלים משוקמים שיקום מקצועי.

פתיחה: $2000

עם חלק מילדיו ועלה לירושלים, בה הקים מחדש את 
ספריו  התורני.  העולם  בכל  הוכרה  סמכותו  ישיבתו. 
"חידושי מרן רי"ז הלוי", על הרמב"ם ועל התורה. כתבי 
שמועות חידושיו יצאו לאור בספרי "חידושי הגרי"ז" ועד 
היום תורתו מהוה אבן-יסוד בלימוד המעמיק בישיבות. 
23 ס"מ, מצב טוב. סימני-קיפול וקרעים קלים, משוא  דף

קמים. כתמים.

פתיחה: $3000

224
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226. מכתב הגאון רבי יעקב שפירא ראש 
ישיבת וואלוז'ין

מכתב מרבי יעקב שפירא, ראש ישיבת "עץ חיים" ]גיסו 
של הגר"ח מבריסק[. וואלוז'ין. תרצ"ה.

הרבנים  אוצר  )תרל"ד-תרצ"ו,  שפירא  יעקב  רבי  הגאון 
רבי  הגאון  של  בנו  תורה,  ומרביץ  מופלא  גאון   ,)9973
שעמד  מוואלוז'ין,  הנצי"ב  של  חתנו   - שפירא  רפאל 
פטירת  לאחר  מחדש  והקימה  וואלוז'ין  ישיבת  בראש 
הישיבה  גלתה  הראשונה,  העולם  במלחמת  הנצי"ב. 
למינסק, שם גם נפטר רבי רפאל. לאחר המלחמה חזר 
הריסותיה  את  וקומם בשלישית  יעקב שפירא  רבי  בנו 
והחל  עליה  בני  תלמידים  סביבו  קיבץ  הישיבה,  של 
למסור להם שיעורים בעמקות ובישרות נפלאים. חלק 
קטן מחידושיו ומכתביו ששרדו בשואה ראו אור בספר 
של  החומרי  קיומה  על  רב  בקושי  נלחם  יעקב".  "גאון 

225. מכתב היסטורי מרבי ישראל גרשון 
סולובייצ'יק ובני משפחתו

מכתב מרבי ישראל גרשון סולובייצ'יק ]בנו בכורו של 
רבי חיים מבריסק[, לבנו רבי משה, עם מכתבים מבני 

המשפחה וחברים. בריסק, אב תרצ"ח )1938(.
זאב  רבי  מאחיו  מכתב  אחדים:  מכתבים  דף  באותו 
צבאית  תעודה  לקבל  מתעתד  אתה  "אימתי  השואלו: 
בדעתו  מה  ]שטיינמן[,  ליב  לאהרן  פ"ש  ונתראה... 
לעשות, יטייל קצת בעולם ונתראה"; מכתב מהאב רבי 

יישראל גרשון הכותב לו ברמזים מחוכמים על ההשת
במכתב  מוזכרים  לצבא,  מהגיוס  פטור  להשיג  דלויות 
ענינים משפחתיים שונים; מכתב ביידיש מהאמא; מכתב 
שנה טובה מידידו אליקים יעקב שצעדראוויצקי; מכתב 
מידידו בצלאל פאניבעריע הכותב לו "מה שלומך ומה 

שלום חבירך היקר אהרן לייב ]שטיינמן[".
)תרל"ה- הי"ד  סולובייצ'יק  גרשון  ישראל  רבי  הגאון 
תש"א(, בנו בכורו של רבי חיים מבריסק, נולד בוואלוז'ין 
רבות את סבו ה"בית הלוי" בעיר בריסק.  וזכה לשמש 
ותלמיד  לצדיק  ונודע  בריסק  בעיר  דר  נישואיו  לאחר 
בני משפחתו בשואת  רוב  נהרג עם  ובקי בהלכה.  חכם 

העיר בריסק, ע"י הנאצים.
בנו הגאון רבי זאב )ועלוויל(, גדול בתורה ופרוש מעניני 
העוה"ז, קיבל על עצמו עול גלות לכמה שנים, בהם למד 

את כל הש"ס.
בנו הגאון רבי משה סולובייצ'יק )תרע"ו-תשנ"ה(, נמלט 
בבחרותו לשוייץ ]יחד עם רעו רבי אהרן לייב שטיינמן 
כדי  שלפנינו[  החברים  במכתבי  המוזכר   - שליט"א 
להנצל מהגיוס לצבא הפולני, והוא הנצר היחידי לבית 
אביו שנהרגו כולם בשואה, הי"ד. לאחר השואה הרביץ 
בכל  העליונה  התורנית  הסמכות  והיה  בשוויץ  תורה 

עולם התורה באירופה.
נייר מכתבים רשמי, 28 ס"מ. כתוב משני צידיו. מצב טוב.

פתיחה: $500

225. Historic Letter from Rabbi 
Yisrael Gershon Soloveitchik and 
his Family
Letter from Rabbi Yisrael Gershon Soloveitchik, 
to his son Moshe, with letters from family 
members and friends. Brisk, 1938.
A few letters on the same leaf: letter from Rabbi 
Ze'ev, his brother; letter from Rabbi Yisrael 
Gerson, the father, who writes using sophisti-
cated hints about the efforts to achieve an ex-
emption from military service, different family 
matters; letter in Yiddish from the mother; New 
Year greetings from his friend Elyakim Ya'akov 
Shedrowicki; letter from another friend Bezalel 
Poniberie, who mentions the friend Aharon 
Leib Steinmann.
The Gaon Rabbi Yisrael Gershon Soloveitchik 
(1875-1941), firstborn of Rabbi Chaim of Brisk, 
born in Volozhin and served his grandfather 
"Beit Ha'Levy" in Brisk. After his marriage 
dwelled in brisk and became a well known 
scholar. Murdered with most of his family by 
the Nazis.
The Gaon Rabbi Ze'ev (Velvele), his son, an 
exalted scholar retired from earthly matters, 
exiled himself for a few years during which he 
studied all of the Mishnah.
The Gaon Rabbi Moshe Soloveitchik (1916-
1995), son of Rabbi Yisrael, fled to Switzerland 
as a young man [with his friend Rabbi Aharon 
Leib Steinman – mentioned in the letters here-
with] in order to avoid being recruited to the 
Polish army and was the only descendant of 
the family who survived the holocaust. After 
the war taught in Switzerland and became the 
highest rabbinical authority in Europe.
Official stationery, 28cm. Written on both sides. 
Good condition.

Opening Price: $500
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227. שו"ת בית הלוי - הטופס של רבי רפאל 
שפירא מוואלוז'ין 

הלוי  דוב  יוסף  מרבי  ראשון,  חלק  הלוי,  בית  שו"ת 
ווילנא,  מוואלוז'ין.  חיים  רבי  סולובייצ'יק, עם תשובות 

תרכ"ג 1863. מהדורה ראשונה.
ליב  מוהר"א  בהגאון  "רפאל  רבי  של  רבות  חותמות 

שפירא. העובד עבודת התורה בוולאזין".
הגאון רבי רפאל שפירא ראש ישיבת וואלוז'ין )תקצ"ז-
תרפ"א( בנו של רבי אריה ליב אב"ד קובנא וחתנו של 
כיהן  ובהתמדתו.  בגאונותו  נודע  מוואלוז'ין.  הנצי"ב 
פרש  הלוי"  שה"בית  לאחר  וואלוז'ין,  ישיבת  בראשות 
מראשות הישיבה ועבר לכהן כרבה של סלוצק. לימים 
"בית הלוי", כשבתו  נעשה רבי רפאל מחותנו של בעל 
מחבר  )הגר"ח,  סולובייצ'יק  הלוי  חיים  לרבי  נישאה 

"חידושי רבינו חיים הלוי"( בנו של ה"בית הלוי".
ופגעי  כתמים  בינוני,  מצב  יבש,  נייר  ס"מ.   30 דף.  פח 

שימוש ונייר דבק. פגעי עש קלים. כריכה חדשה.

פתיחה: $180

227. Bet Ha-Levi Responsum – Copy 
of Raphael Shapira of Volozhin
Bet Ha-Levi Responsum, Part One, by Rabbi 
Yosef Dov Ha-Levi Soloveitchik. With respons-
es by Rabbi Chaim of Volozhin. Vilna, 1863. 
First Edition.
Many ink stamps by Rabbi "Raphael Leib 
Shapira… Volozhin".
The Gaon Rabbi Raphael Shapira Rosh Yeshiva 
of Volozhin (1836-1921) Son of Rabbi Aryeh Leib 
Av-Beit-Din Kovna and son in law of the Natziv 
of Volozhin. An outstanding Gaon known for 
his diligence. Became Rosh Yeshiva in Volozhin, 
after the Beit Ha-Levi moved to serve as Rabbi 
of Slutzk. Later, Rabbi Raphael's daughter mar-
ried the Beit Ha-Levi's son, Rabbeinu Chaim 
Ha-Levi Soloveitchik (Hagrach, author of 
"Chidushei Rabbeinu Chaim Ha-Levi").
88 leaves. 30cm. Dry paper, fair condition, stains 
and usage damages and some scotch- tape. Slight 
moth damages. New binding.

Opening Price: $180

226. Letter by the Gaon Rabbi 
Ya'akov Shapira Rosh Yeshiva of 
Volozhin
Letter by Rabbi Ya'akov Shapira, Rosh Yeshiva 
of the “Eitz Chaim” Yeshiva. Volozhin, 1935. 
The Gaon Rabbi Ya'akov Shapira (1874-1936, 
Ozar Ha’Rabbanim 9973) was an exceptional 
genius and teacher of Torah, he was the son of 
the Ga’on Rabbi Refael Shapira – son-in-law of 
the Natziv from Volozhin who served as Rosh 
Yeshiva of Volozhin and reestablished it after 
the demise of the Natziv. During World War I 
the Yeshiva was exiled to Minsk where Rabbi 
Refael passed away. After the war his son, Rabbi 
Ya'akov Shapira, returned and reestablished 
the Yeshiva for the third time, gathered an elite 
group of young men and began teaching them 
with great depth and lucidity. A small portion 
of his Chidushim and letters which were recov-
ered from the Holocaust were published in the 
book “Gaon Ya'akov”. He diligently struggled 
for the financial sustenance of the yeshiva. This 
letter which was sent to America was written 
as part of his efforts in this area. (See attached 
material related to him).
Official stationary paper. 28cm. Fair condition. 
Tear along the middle fold. 

Opening Price: $100

במסגרת  נכתב  לאמריקה  שנשלח  זה  מכתב  הישיבה, 
השתדלותו זו. )ראה אודותיו חומר מצורף(.

לאורך  קרע  בינוני.  מצב  ס"מ.   28 רשמי.  מכתבים  נייר 
הקפל האמצעי.

פתיחה: $100
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228. כתב יד – הרא"ם הכהן – מחאה נגד 
עסקני הציונים

רבי  הרבנים",  נגד  שהעיזו  הציונים  "באספת  יד,  כתב 
אהרן מנדל )הרא"ם( הכהן. קהיר )מצרים(.

הכהן  הרא"ם  של  ידו  בכתב  חריף  פולמוסי  קונטרס 
"...בכל  הציונים:  וראשי  עסקני  נגד  קשה  ביקורת  ובו 
דור ודור יש חכמים ויש בריונים... ומעולם לא נשתנו 
אלה השתי כתות... גם עתה... כת החפשים ובתוכם גם 

228. Manuscript – RA"M Ha-
Cohen – Protest Against Zionist 
Activists  
Manuscript, "The Zionists who Opposed the 
Rabbis", Rabbi Aharon Mendel (RA"M) Ha-
Cohen. Cairo, Egypt.
An extremely polemic pamphlet handwritten 
by RA"M Ha-Cohen with radical criticism 
against the Zionist activists.
The Gaon Rabbi Aharon Mendel son of Natan 
Ha-Cohen (RA"M Ha-Cohen, 1866- 1927, Otzar 
Ha-rabanim 1836), Gaon and writer, Ashkenazi 
Rabbi of Cairo for thirty years, well known for 
his attempt to renew the "Smicha" and establish 
the  Sanhedrin and for founding "Agudat Ha-
Rabanim" (see about him: Yad RA"M, Tel Aviv, 
1960).
[5] pages. 21cm. Fair condition. Damages to 
paper with text omission. Stains.

Opening Price: $250

Polemics

229. ספר אור הישר - על כשרות הגט 
מקליווא

וכתבים  פסקים  ותשובות,  שאלות  הישר,  אור  ספר 
אמשטרדם,  מקליווא.  הגט  על  תקכ"ו-תקכ"ח  משנות 

תקכ"ט )1769(. מהדורה יחידה.
על פולמוס אותו הגט שנעשה ע"י רבי ישראל ליפשיץ 
באותו  הרבני  העולם  את  שהרעיש  קליווא,  של  רבה 

ידור, נכתבו מאמרים רבים. בספר זה שלפנינו התפרס
תשובות  הגט,  דיני  על  הדור  אותו  מגדולי  תשובות  מו 
בבתי  ברזל של הפסיקה ההלכתית  צאן  לנכסי  שהפכו 

הדין במשך כל הדורות.
]7[, קיא, ]1[ דף. 17.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $180

ציונים...  בשם  לעצמם  וקראו  מהיראים  מזעיר  מעט 
הם שופכים בוז וקלון על היראים שלא נתחברו עמהם 

וביותר דברתם על צדיקי ורבני הדור בגאוה ובוז...".
הכהן,  )הרא"ם  הכהן  נתן  ב"ר  מנדל  אהרן  רבי  הגאון 
תרכ"ו-תרפ"ז, אוצר הרבנים 1836(, גאון ומחבר ספרים, 
התפרסם  שנה,  כשלושים  קהיר  של  האשכנזי  רבה 
הסנהדרין  והקמת  ה"סמיכה"  לחידוש  בנסיונו  במיוחד 
תל  רא"ם,  יד  אודותיו:  )ראה  הרבנים"  "אגודת  ובייסוד 

אביב תש"ך(.
חסרון  עם  בנייר  פגעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   21 עמ'.   ]5[

טקסט. כתמים.

פתיחה: $250
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229.  Sefer Ohr Ha-Yashar 
– About the Validity of the Kleve 
Divorce
Sefer Ohr Ha'Yashar, responsum, rulings and 
writings of 1766-1768, concerning the divorce 
of Kleve. Amsterdam, 1769. Only edition.
Many essays were written about the polemic re-
garding a divorce ruled by Rabbi Yisrael Lifshitz 
of Kleve, that disturbed the rabbinical world of 
the time. In the book herewith appear responses 
by leading rabbis. These responses turned to be 
indispensable basics of Halachic ruling con-
cerning divorce throughout the generations.
[7], 111, [1] leaves. 17.5cm. Very good condition

Opening Price: $180

230. אגרת רשפי קשת – הנובר, 1831
קערנער  זלאטא  משה  מרבי  קשת,  רשפי  אגרת 

מהורודנא. הנובר, ]תקצ"ב[ 1831.
'רשפי' מסבת  יסופר מהתלאה אשר מצאתני שנת  "בו 
קנאת זדים... חשבו לדחות פעמי". יומן אירועים אישי, 
הנותן פרטים רבים על מאורעות תקופתו. על הנדיבים 

בעם ועל אלו שלא...
מכתבי רבני פרנקפורט, רשימות מנויים להדפסת הספר. 

בעמ' 92-93 הקדשה ושיר לכבוד הברון רוטשילד.
VIII ,104 עמ'. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמי זמן. 

פתיחה: $200

230. Igeret Rishpei Keshet 
– Hannover, 1831
Igeret Rishpei Keshet, by Rabbi Moshe Zlata 
Koerner from Horodna. Hannover, 1831.
“In which I tell about the tribulations I endured 
during the year 1830 [the “Rishpei” year] 
suffering from the jealousy of evil people… 
who plotted against me”. A personal diary, 
which provides numerous details about the 
events contemporary to the author’s lifetime. 
Contains information about the members of 
the community who were righteous and those 
who weren’t… 
Includes letters from the Frankfurt Rabbis and 
a list of the book’s print subscribers. On pages 
92-93, there is a dedication and a poem in honor 
of Rothschild.
VIII, 104 pages. 20cm. Good-fair condition with 
time marks.

Opening Price: $200

231. תומך כבוד - פולמוס נגד ה"חתם 
סופר"

ומאנשי  הדור  וגדולי  מגאוני  ה'  "מלחמות  כבוד,  תומך 
מדע הנקובים בשם, נגד אנשי ריבי אשר רדפוני חנם". 
 .)Alexandersohn( מאת הרב יהונתן בן אלכסנדר הלוי
עם  שניה  מהדורה   .]1847 ]תר"ז  מ.  א.  פרנקפורט 

תוספות.
הגיע  לפוזנא,  הסמוכה  משווערין  יונתן  רבי  המחבר 
להונגריה בשנת תקצ"א ונתמנה לרב בטשאבא הסמוכה 
למישקהולץ. לאחר תקופה קצרה הבחינו בני הקהילה 
כי הרב הוא קל-דעת המזלזל בהלכה ובמוסר הדת. הם 
קראו לרבני הדור ולרבי אלעזר לעוו מסאנטוב שהושיב 
בית דין שהחליט כי יש להדיחו מן הרבנות. בצר לו פנה 
של  בהדחתו  למצדדים  שהצטרף  סופר"  ל"חתם  הרב 
הרב )ראה תשובות חת"ס, חו"מ סימן קס"ב וסימן ר"ז(. 

יאלכסנדרזון יצא למלחמה לטהר את שמו ופנה במכת
כי  בטענותיו  צידדו  שחלקם  העולם,  מכל  לרבנים  בים 
הוא נפל קרבן לעלילות שוא. מלחמה זו מיררה את חיי 

ה"חתם סופר" בשנותיו האחרונות )ראה חומר מצורף(.
רבי  בהם:  רבים  מכתבים  אלכסנדרזון  מביא  זה  בספרו 
עקיבא איגר )הכותב כי אין ראוי לו לקבל עול הוראה 
רבי  סופר,  נוספות(, החתם  שנים   3 תורה  לפני שילמד 
מאיר א"ש, רבי צבי הירש הלר מזאמושטץ, ועוד רבנים 

רבים.
שני חלקים: עברית וגרמנית.

XXXI ,]1[ ,158 ;62 עמ'. 18 ס"מ. מצב טוב, פגיעות קלות 
חדשה  עבה,  עור  כריכת  מקצועי.  שיקום  משוקמות 

ומפוארת.

פתיחה: $200
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231. Tomekh Kavod - A polemic 
against the “Chatam Sofer” 
Tomekh Kavod, by Rabbi Yehonathan ben 
Alexander Halevi (Alexandersohn), Frankfurt 
A.M. [1847]. Second edition with additions.
The author, Rabbi Yonathan from Schwerin, lo-
cated near Posen, came to Hungary in 1831 and 
was appointed rabbi of Tshaba, which is located 
near Miskolc. After a short while, members of 
the community realized that their rabbi was 
light-headed and did not respect the Jewish 
Law and Ethics. 
They summoned the rabbis of that generation 
as well as Rabbi Elazar Lev from Szantov. The 
Rabbinical Court put together by Rabbi Elazar 
Lev concluded that the author was to be re-
moved from the rabbinical office. 
Rabbi Yonathan turned to the Chatam Sofer for 
help (the Chatam Sofer had sided with those 
in favor of Rabbi Yonathan’s removal from the 
rabbinical office).
Alexandersohn sent numerous letters to rabbis 
worldwide in an attempt to clear his name. 
Some of them supported his plea and actually 
believed that he had fallen victim to false claims. 
This conflict considerably embittered the end of 
the Chatam Sofer’s life (see enclosed material).
In his book, Alexandersohn gathered many 
letters among which he brings ones from Rabbi 
Akiva Eiger (who writes that Alexandersohn 
shouldn’t be teaching unless he learned Torah 
for another three years), The Chatam Sofer, 
Rabbi Meir A.S., Rabbi Tzvi Hirsch Heller from 
Zamoshtz and many more rabbis.
2 parts: Hebrew and German.
62; 158, [1], XXXI pages. 18cm. Good condition, 
light, professionally restored wear and tears. New 
luxurious thick leather binding.

Opening Price: $200

232. נזד הדמע - מעמעל, תרכ"ב - רישום 
מעניין בכת"י 

ספר נזד הדמע, תוכחת מגולה, מרבי ישראל במוהר"ר 
 .)1862( תרכ"ב  ]מעמעל[,  מזאמשט.  זצ"ל  סג"ל  משה 

מהדורה שניה.
לתוכן  המתייחס  בכת"י,  מעניין  רישום  לשער  מעבר 
קנקניו  על  תהיתי  ולהתגלות...  "להתוודע  הספר: 
מוסר...  ספר  בשם  לא  הזה  הספר  כי  יי"ש...  המלאים 
חמוד  ספר  כי  המשכילים...  ספרי  שאר  בתור  אינו  גם 
הנהו". הכותב חותם בפסבדון "אצ"ד", בעיר לידא בשנת 

תרל"ח )1878(. 
ספרותית,  פרוזה  בכתיבת  שנכתב  זה,  ספר  מטרת  על 
נחלקו הדעות. היו שסברו שהספר עוסק בפולמוס נגד 
 ;81-73 עמ'  תשט"ו,  כ,  ציון,  )ראה:  ומנהיגיה  החסידות 
בס'  ומנהיגיה  החסידות  על  הפולמוס  שלום,  ג'  מאמר 
נזד הדמע(, אך הביבליוגרף החב"די ח' ליברמן במאמרו 

י"כיצד חוקרים חסידות בישראל", הוכיח שדברי הפול
מוס אינם נגד החסידות, אלא הוקעת מומי הדור, בעיקר 
ניו  א,  רח"ל,  )אהל  לחברו.  אדם  בעניינים שבין  הזלזול 

יורק תש"ם, עמ' 49-12(. 
]2[, סו עמ'. 16 ס"מ. נייר איכותי, מצב טוב, כתמים קלים. 

כריכת קרטון ישנה.

פתיחה: $200

232. Nezed Ha-dema’ – Memel, 
1862 – Interesting handwritten 
inscription  
Nezed Ha-dema’ is an open admonition by 
Rabbi Israel son of Rabbi Moshe Segal from 
Zamosc. [Memel], 1862. Second edition.
On the back of the title page, there is an inter-
esting handwritten inscription which relates 
to the book’s content. The book is written in a 
literary prose style and there have been differ-
ent opinions concerning what purpose it was 
meant to serve. Some believed this book was a 
polemic against the Chassidic movement and 
its leaders. However, the Chabad bibliographer 
H. Lieberman proved that the polemic isn’t 
against the Chassidic movement, rather a de-
nouncement of that generation’s shortcomings, 
essentially in matters of Bein Adam La-chavero 
(Jewish social code).
[2], 66 pages. High quality paper. Good condition, 
light stains. Old cardboard binding.

Opening Price: $200

233. נחלת יהודה – קראקא, תרכ"ח
יהודה  שלמה  רבי  ומחקר,  מדרש  כתבי  יהודה,  נחלת 

הכהן רפפורט )שי"ר( מפראג. קראקא, ]תרכ"ח[ 1868.
ספר זה, שיצא זמן קצר לאחר פטירתו של שי"ר, כולל 
"אגרת  שני חיבורי פולמוס: "נר מצוה" – נגד החסידים, 
עם  חלקו  שם  אשר...  בתורה...  גדול  צעיר...  איש  אל 
אנשים המכנים עצמם חסידים...". "אור תורה" – ביקורת 

על ספרו של אברהם גייגר, ממייסדי תנועת הרפורמה.
אוצר  תק"ן-תרכ"ח,  )שי"ר;  רפפורט  יהודה  שלמה  רבי 
הרבנים 18841(, רב גאון וחוקר בתורה ובמדע, חתנו של 
גליציה  משכילי  מראשוני  החושן",  "קצות  בעל  הגאון 

חי כתב  ישראל".  "חכמת  תנועת  וממייסדי  יהמתונים 
בורים ומאמרים רבים בתולדות גדולי ישראל ובמחקר 
התנגד  שם  פראג,  העיר  כרב  כיהן  ימיו  בסוף  היהדות. 

לאנשי תנועת הרפורמה ולדרכם. 232
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233. Nachlat Yehudah – Krakow, 
1868 
Nachlat Yehudah, writings of study and re-
search, Rabbi Shlomo Yehudah Cohen Rapoport 
(SHI"R) of Prague. Krakow, 1868.
This book, published shortly after the writer's 
death, includes two polemic compositions: "Ner 
Mitzvah" against the Chassidim, and "Or Torah" 
– criticism on the book by Avraham Geiger, one 
of the Reform Movement's founders.
Rabbi Shlomo Yehudah Rapoport (SHI"R; 
1790-1867, Otzar Ha-Rabanim 18841), an out-
standing rabbi and researcher of Torah and sci-
ence, son in law of the Gaon author of "Ketzot 
Ha-Choshen", of the first moderate intellectuals 
of Galicia and of the "Chochmat Yisrael" move-
ment's founders. Wrote many compositions 
and essays about the leading Jewish figures and 
about research of Judaism. At an older age he 
served as Rabbi of Prague where he opposed 
the Reform movement's ideology.
[10], 26; [2], 242, pp. 21.5cm. Good condition. 
Library stamos. Modern binding.

Opening Price: $180

234. . Igeret Teiman Hashenit 
Sefer Igeret Teiman Hashenit, by Rabbi Ya'akov 
Halevy Sapir, Rabbi Yechiel Bri"l printing press. 
Mainz, 1873 (The word Vilna is emphasized on 
the title page).
Missives of polemic concerning two messiah 
claimants active in Yemen in the 19th cen-
tury during the years 1859-1874, Yehudah Bar-
Shalom named in Arabic Mari Shuker el Kachil 
and his successor the claimant "Shuker Kachil" 
the second. Including a special missive written 
by the famous traveler Rabbi Ya'akov Halevy 
Sapir to the rabbis of Sana'a, supported by the 
rabbis of Jerusalem who attached their recom-
mendation, as well as missives from different 
figures, amongst them the messiah claimants 
themselves.
Part of the missives were published in the 
newspaper "Ha-Levanon", published by Rabbi 
Yechiel Bri"l (son in law of Rabbi Sapir). First 
printed under the title "Igeret Le-Teiman", Paris 
1869. This edition included a short letter by the 
rabbis of Jerusalem, Rabbi Meir Auerbach and 
the Rishon Le-Zion Rabbi Avraham Ashkenazi, 
to Rabbi Yechiel Bril "to expedite the printing 
of the missive".
62, [2] leaves. 17.5cm. Very good condition. 
Slight wear and stains to title and to back page. 
Ex-Libris.

Opening Price: $100

234. אגרת תימן השנית
דפוס  ספיר,  הלוי  יעקב  רבי  השנית,  תימן  אגרת  ספר 
הספר  )בשער   ]1873 ]תרל"ג  מיינץ  ברי"ל.  יחיאל  ר' 

הובלטה המילה ווילנא(.
שפעלו  השקר  משיחי  שני  סביב  הפולמוס  מן  אגרות 
בתימן במאה ה-19 בין השנים תרי"ט-תרל"ה, יהודה בר 
שלום המכונה בערבית מארי שוכר אל כחיל וממשיכו 
המתחזה "שוכר כחיל" השני. כולל אגרת מיוחדת שכתב 
צנעא  לרבני  ספיר  הלוי  יעקב  רבי  המפורסם  הנוסע 
בעניין זה, בעידוד רבני ירושלים שצירפו את המלצתם 
משיחי  ביניהם  שונים,  מאישים  אגרות  וכן  לאיגרת, 

השקר עצמם. 
חלק מן האגרות פורסמו בעיתון "הלבנון" שיצא לאור 
ע"י ר' יחיאל ברי"ל )חתנו של ר"י ספיר(. נדפס לראשונה 
תחת השם "אגרת לתימן", פריז, תרכ"ט 1869. בהוצאה 
רבי  הגאונים  ירושלים,  רבני  מאת  קצר  מכתב  נוסף  זו 
אשכנזי,  אברהם  רבי  לציון  והראשון  אויערבאך  מאיר 

לרבי יחיאל בריל "להחיש הדפסת האגרת".

חותמות  טוב.  מצב  ס"מ.   21.5 עמ'.   ,242  ,]2[  ;26  ,]10[
ספריה. כריכה מודרנית. 

פתיחה: $180

62, ]2[ עמ'. 17.5 ס"מ. מצב טוב מאד. בלאי קל וכתמים 
קלים בשער ובעמוד אחורי. אקס-ליבריס.

פתיחה: $100

233
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235. אור בהיר - סיגעט, תרס"ח - פולמוס 
המקוה בקלויזנבורג

משה  מרבי  מקוואות,  עניני  על  בהיר,  אור  קונטרס 
שמואל גלאזנער אבדק"ק קלויזענבורג. סיגעט, תרס"ח 

 .]1908[
אלימלך  צבי  רבי  של  בעלות  חותמת  בעלים.  חתימות 
 ,17480 הרבנים  אוצר  ]תרס"ו-תש"ב,  בלנדווין-שפירא 

ינכד ה"בני יששכר" וה"נעם אלימלך". ראש ישיבה במו
נקאטש. נהרג בשואה הי"ד. ראה אודותיו מ' וונדר, אנצי' 

גליציה ה' עמ' 532[.
ספר זה נכתב בפולמוס ההלכתי של המחבר עם חסידי 
כשרות  על  לעז  שהוציאו  קלויזנבורג,  בעיר  צאנז 
המקוה המפואר שהוקם בפיקוח הרב. הרקע לפולמוס 
המקוה היה בכך שלא בנו את המקוה עפ"י דעת רבם 
ה"חתם  שיטת  לפי  אלא  מצאנז,  חיים"  ה"דברי  בעל 
חכמי  כהן,  י'  י'  )ראה:  גלאזנר  רמ"ש  של  זקנו  סופר" 
התפלגה  דברים,  של  בסופם  נג(.  עמ'  טרנסילווניה, 
הקהלה האורתודוקסית בקלוז' לשתי קהלות, אשכנזית 

וחסידית. 
רבי משה שמואל גלאזנער )תרט"ז-תרפ"ה, אוצר הרבנים 
15664(, בן רבי אברהם גלאזנער אב"ד קלויזנבורג, )חתן 
סופר"(.  ה"חתם  חתן  מפרשבורג  ערנפלד  צבי  דוד  רבי 

כיהן ברבנות קלויזנבורג )קלוז'( 45 שנה.
]14[, יב דף. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ופגיעות עש 

קלות. כריכה חדשה.

235. Ohr Bahir - Siget, 1908 - 
Polemic Regarding the Mikveh in 
Klausenburg
Ohr Bahir pamphlet, concerning the matters 
of Mikvaot, by Rabbi Moshe Shmuel Glazner 
Av Beit Din of the holy congregation of 
Klausenburg. Siget, [1908]. 
Owner signatures. Ownership stamp of Rabbi 
Zvi Elimelech Blandvin-Shapira [1906-1942, 
Otzar Ha’Rabbanim 17480, grandson of the 
Bnei Yisaschar and of the Noam Elimelech. 
Rosh Yeshiva of Munkatch. Was killed in 
the Holocaust, See M. Wonder, Galicia 
Encyclopedia E, page 632 related to him]. 
This book was written during the Halachic con-
troversy of the author with the Zanz Hassidim 
in the city of Klausenburg, who spoke against 
the Kashrut of the magnificent Mikveh which 
was established under the rabbi’s supervision. 
The Mikveh controversy erupted in view of the 
fact that the Mikveh was not built according to 
the opinion of their Rabbi, author of the Divrei 
Chaim from Zanz, but rather in adherence 
to the custom of the Chatam Sofer, grandfa-
ther of Rabbi M.S. Glasner (See: Y.Y. Cohen, 
Chachmei Transylvania, page 53). Eventually, 
the Klausenberg Orthodox congregation split 
into two groups, Ashkenazic and Hassidic. 
Rabbi Moshe Shmuel Glasner (1856-1925, Otzar 
Ha’Rabbanim 15664), was the son of Rabbi 
Avraham Glasner Av Beit Din of Klausenburg 
(son in law of Rabbi David Zvi Ehrenfeld from 
Pressburg, son in law of the Chatam Sofer). He 
served in the Klausenburg Rabbinate (Klauz’sh) 
for 45 years. 
[14], 12 leaves. 20cm. Good-fair condition. stains 
and minor moth damages. New binding. 

Opening Price: $120

236. אמת מארץ + הד הרים – חוברות 
פולמוס – ירושלים, תרנ"ד

אמת מארץ תצמח, במחברות יוצאות לע"ע ]לעת עתה[ 
ידי  על  קצובה  בלתי  ובכמות  קבועים  בלתי  לפרקים 
בית ישראל, מאת ]יחיאל מיכל פינס[. ירושלים, ]תרנ"ד 

1894[. חוברת ראשונה.
שער נפרד ל"מאמר הד הרים", תגובה לאגרת השטנה 

על עדת האשכנזים יצ"ו בירושלים.
חלק מסדרה בת שש מחברות, אשר נדפסו בתקופה בה 
פרשו רבי מיכל הכהן וחתנו רבי חיים מיכלין ממוסדות 
"משגב  החולים  בית  את  והקימו  האשכנזיים  הציבור 

לדך" של קהלת הספרדים.
50 עמ', 13.5 ס"מ. מצב טוב מאד. חלק מהדפים מנותקים.

פתיחה: $100

236. Emet Me-Eretz + Hed Harim – 
Polemic Booklets – Jerusalem,1894
Emet Me-Eretz Titzmach, notebooks which 
are presently published as irregular chapters 
in undetermined quantities by Beit Israel, by 
[Yechiel Michael Pines]. Jerusalem, [1894]. First 
booklet.
Separate title page for the “Hed Harim” essay, 
a response to the hateful letter against the 
Ashkenazi community published in Jerusalem.
This present booklet belongs to a series of six 
notebooks printed at the time when Rabbi 
Michal Hacohen and his son in law Rabbi 
Chaim Michlin left the Ashkenazi public in-
stitutions and founded the “Misgav Ladakh” 
hospital for the Sephardic community.
50 pages, 13.5cm. Very good condition. Some 
detached pages.

Opening Price: $100
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237. ברית עולם קמא – ירושלים, תרס"ב
ספר ברית עולם קמא, ויכוח בענייני אמונה, מאת רבי 
1903- ירושלים, ]תרס"ב-תרס"ג  יוסף שלזינגר.  עקיבא 

1902[. דפוס י"ד פרומקין.
ויכוח "החוקר" ו"החכם" בענייני אמונה ודעות.

תקצ"ה- ])עי"ש(;  שלזינגר  יוסף  עקיבא  רבי  הגאון 
16803[, בעל "לב העברי" ו"בית  תרפ"ב, אוצר הרבנים 
וגדול  הונגריה  רבני  גדולי  של  תלמידם  חדש",  יוסף 
תר"ל  בשנת  ובהשכלה.  ברפורמה  הלוחמים  הקנאים 
באפיקורסים  מאבקו  את  המשיך  בה  לירושלים,  עלה 
ברחבי  יהודית  התיישבות  לטובת  פעל  וב"מחדשים". 
הארץ, ואף נקלע למחלוקת חריפה ולחיכוכים עם אנשי 
ובפרשיות  ה"חלוקה"  שיטת  נגד  כשיצא  הישן  היישוב 

ופולמוסים אחרים.
22 עמ'; מט דף. 18.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. חותמות 

ספריה ורישום בעלים. אקס-ליבריס. כריכה מנותקת.

פתיחה: $150

237. Brit Olam Kama – Jerusalem, 
1902
Sefer Brit Olam Kama, dispute comcerning 
faith, by Rabbi Akiva Yossef  Schlesinger. 
Jerusalem, [1902-1903]. Y.D. Frumkin Printing 
Press. Dispute between the "Researcher" and 
the "Sage" concerning faith and ideas.
The Gaon Rabbi Akiva Yossef Schlesinger 
[AY"SH; 1835-1922, Otzar Ha-Rabanim 
16803], author of "Lev Ha-Ivry" and "Beit Yossef 
Chadash", disciple of leading Hungarian rabbis 
and an extreme fighter against the reform and 
the Enlightenment movement. Made aliya 
to Jerusalem in 1870, where he continued his 
struggle against the heretics and the "renewers". 
Was active for Jewish settlement in the country, 
and was involved in an extreme disagreement 
and argument with the "old settlement" people 
when he protested against the "Chalukah" 
system and in other polemics and matters.
22 pages; 49 leaves. 18.5cm. Fair condition. 
Stains. Library stamps and ownership inscrip-
tion. Exlibris. Detached binding.

Opening Price: $150

238. כתבי קודש, מלחמת מצוה החדש - 
פולמוס בעלז-מונקאטש

כתבי קודש, מלחמת מצוה החדש, "מכתבים מאת... מרנן 
ורבנן... כנגד כת המחרחרי ריב... יצאו מהעדה הקדושה 

הארטה' בעיר מונקאטש". מונקאטש, תרפ"ח 1928.
חסידי בעלז בעיר מונקטש הקימו בעיר קהלה נפרדת 
בשם "כנסת היראים" עם מערכת כשרות עצמאית. נגד 
העיקרית,  ]הטענה  שלם  פולמוס  התעורר  זו  קהילה 
האורתודוקסיות  הקהלות  לארגון  השתייכה  לא  שהיא 
בהונגריה אלא לארגון "מחזיקי הדת" בגליציה[. מכתבים 

מעשרות רבנים מפורסמים אודות פרשה זו.
]8[, קכ עמ'. 20.5 ס"מ. מצב טוב, פגיעות קלות בשולי 

הדפים. ללא כריכה.

פתיחה: $100

238. Kitvey Kodesh, Milchemet 
Mitzvah Ha-Chadash – Belz-
Munkatch Polemic  
Kitvey Kodesh, Milchemet Mitzvah Ha-
Chadash, Munkatch, 1928.
Belz Chassidim in Munkatch established in 
the city a separate community by the name 
of "Knesset Ha-Yere'im" with an independent 
Kashrut system. A polemic against this com-
munity was aroused [its main argument stating 
that it was not part of the Hungarian orthodox 
communities organization but rather was part 
of the "Machzikey Ha-Dat" organization in 
Galicia]. Letters by tens of famous rabbis con-
cerning this issue.
[8], 120 pages. 20.5cm. Good condition, slight 
damages to borders of leaves. No binding.

Opening Price: $100
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239. דברי האגרת - מונקאטש - פולמוס 
נגד "אגודת ישראל"

דברי האגרת, מכתבי האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא 
אב"ד מונקאטש על דבר "האגודה". הודפס ע"י היראים 
פולמוס  דברי   .]1932 ]תרצ"ב,  ירושלים.  פעיה"ק  דפה 

האור הסמינרים  ]על  ומוסדותיה.  ישראל  אגודת  ינגד 
תודוכסיים בברלין נכתב שנעשו כמו "חזיר שנעשה על 
בפיו  מכונים  יעקב"  "בית  הספר  בתי  הקודש",  טהרת 

"בית עשו", וכיו"ב[.
ח עמ'. 25 ס"מ, גליון לא חתוך, מצב טוב, קמטי קיפול.

פתיחה: $250

240. ספר דברי אמת - פולמוס השחיטה 
בשיקאגו 

אלבום.  צבי שמעון  רבי  ראשון.  חלק  אמת,  דברי  ספר 
שיקאגא, תרס"ד )1904(.

רידב"ז  הגאון  נגד מלחמות הכשרות של  פולמוס  כתב 
בשיקגו. בדף השער הקדשה בכת"י המחבר לרבי אהרן 
מרדכי הלוי אושינסקי רב לאגודת הקהלות בפיטסבורג.
ווילובסקי[ אב"ד  הגאון רידב"ז ]רבי יעקב דוד בן זאב 

239. Divrei Ha Igeret – Munkatch 
- A polemic against “Agudat Israel”
Divrei Ha Igeret: Letters by Rabbi Chayim 
Elazar Shapira, Av Beit Din of Munkatch 
about the “Aguda”. Printed by "Hayereyim", 
Jerusalem, [1932].
A polemic against Agudat Israel and its in-
stitutions. [When bringing the subject of the 
Orthodox seminaries opened in Berlin, the 
author claims they were created like a “pig on 
taharat hakodesh” and calls the “Beit Ya'akov” 
schools “Beit Eisav”].
8 Pages. 25cm, uncut sheet in good condition with 
folding marks.

Opening Price: $250

240. Sefer Divrei Emet – The 
Chicago Slaughter Polemic
Sefer Divrei Emet, Part one. Rabbi Zvi Shimon 
Album. Chicago, 1904.
A polemic writing against the Chicago slaugh-
ter dispute of the Ridbaz. On title page appears 
a dedication by the author to Rabbi Aharon 
Mordechai Ha-Levy Ushinsky Rabbi of the 
Communities' Union in Pittsburgh.
The Ga'on Ridbaz [Rabbi Ya'akov David son 
of Ze'ev Wilovsky] Av-Beit-Din Sluck and 
Safed, moved to the USA and was appointed as 
chief rabbi of Chicago, where he encountered 
many obstacles while trying to change the 
city's slaughter system. In the introduction to 
his book Nimukei Ridbaz (Chicago 1904), the 
Ridbaz writes harshly against Rabbi Album 
and his activities concerning slaughter.
Rabbi Zvi Shimon Album (born 1849 in Tevrig 
Lithuania – died 1921), fought back in this 
book. Rabbi Album cited the passage that has 
been written by Ridbaz in the above mentioned 
introduction, and attacks using scholarly wit 
and talent the claims against him in general 
and the Ridbaz in particular. His main com-
plaint being that he was deprived of income 
and the slaughter system that he maintained 
for 13 years was destroyed.
Historic document about Jewish communities 
in the USA. (on pages 50-51 appears a picture 
of the agreement between the Ridbaz and the 
slaughters of Chicago).
44 leaves. 24.5cm. Good condition, slight stains 
and few moth holes.

Opening Price: $120

סלוצק וצפת, הגיע לארה"ב, נתמנה לרב ראשי בשיקגו 
ונתקל שם בקשיים רבים בניסיונותיו לשנות את מערכת 
השחיטה בעיר. בהקדמת ספרו נימוקי רידב"ז )שיקאגו 
נגד הרב אלבום  כותב הרידב"ז בחריפות רבה  תרס"ד( 

ופעולותיו בתחום הכשרות.
בליטא  בטאבריג  תר"ט  )נולד  אלבום  שמעון  צבי  הרב 
זה.  פולמוס  בכתב  מלחמה  השיב  תרפ"א(,  נפטר   -
בהקדמת  נגדו  שנכתב  הקטע  את  כלשונו  מצטט  הוא 
את  למדנית  ובחריפות  כשרון  ברוב  ומתקיף  הרידב"ז, 
כי  היא,  העיקרית  תלונתו  הרידב"ז.  ואת  נגדו  הטענות 
שהקים  הכשרות  מערכת  את  והרסו  פרנסתו  את  גזלו 

לשם שמים במשך 13 שנה.
בעת  בארה"ב  הקהלות  לתולדות  היסטורי  מסמך 
50-51 צילום של כת"י ההסכם בין  החדשה. )בעמודים 

הרידב"ז לשוחטי שיקגו(.
מד דף. 24.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים קלים ומעט נקבי 

עש קלים.

פתיחה: $120
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242. קול מהיכל ה' מירושלים / בית דין 
הגדול – שני כרוזי פולמוס

1. קול מהיכל ה' מירושלם! ירושלים, תרע"ד ]1914[. 
מודעת מחאה וחרם נגד כת ה"דר-דעים" בתימן, שיצאה 
אודות  הזוהר.  וספר  הקבלה  חכמת  אמיתות  להכחיש 

פולמוס זה נכתבו ספרים ומאמרים רבים.
50 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשוליים וסימני קיפול.

ירושלים  האשכנזים.  מקהלות  לכל  הגדול  דין  2. בית 
)דפוס "הסולל"(, תרצ"ד. כרוז מאת רבי צבי פסח פראנק 
וחברי בית דינו: "זלעפה אחזתנו לראות עד כמה פרצה 
ההפקרות בימינו כי יתיצבו הוללים לנגד עינינו בחוצפה 

גסה לדבר עתק על ספר הזוהר הקדוש...".
29X28 ס"מ. מצב בינוני. קרעים חסרים, כתמים.

פתיחה: $120

241. מפיו של רבי אייזיל חריף – סלונים, 
תרצ"א 

פון ר' אייזעלעס מויל... ]=מפיו של ר' אייזיל[, חכמות, 
שפירא  אייזיק  יהושע  רבי  בשם  וחידודים,  הלצות 
מ.  מאת  חייו  ותולדות  הקדמה  עם  חריף(,  אייזל  )רבי 
]=קופת  "גמילות-חסדים-קַאסע"  הוצאת  רייצעסזָאן. 

גמילות חסדים[, סלונים, ]תרצ"א 1931 בערך[.
הגאון הנודע רבי יהושע אייזיק שפירא - רבי אייזיל חריף 
בערים  רב  היה  בהלכה.  דורו  מגדולי  ]תקס"ה-תרל"ג[, 
אחדות בפולין ובליטא, בהן סלונים, קלווריה וטיקטין. 

יבעל "עמק יהושע" ו"נחלת יהושע" ועוד. נודע בחריפו
תו הפקחית וסיפורים עממיים רבים של חכמה וחידוד 

נקשרו בשמו - לפנינו לקט מעניין מסיפורים כאלו.
יידיש.

]3[ עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים,   ,65
סימונים בצבע.

פתיחה: $100

242. Kol Me-Heikhal Hashem Mi-
Yerushalayim / Beit Din Hagadol 
– Two polemic proclamations  
1. Kol Me-Heikhal Hashem Mi-Yerushalayim! 
Jerusalem, [1914]. A Protest and excommu-
nication notice against the “De-Daim” sect 
in Yemen, which denies the validity of the 
Kabbalah wisdom and of the Zohar. Many 
books and essays have been written on this 
polemic.
50cm. Good condition. Tears on the borders 
and folding marks.
2.   Beit Din Hagadol Lekol Mikhalot Ha-
Ashkenazim. Jerusalem, (“Hasolel” print), 
1934. Proclamation written by Rabbi Tzvi 
Pesach Frank and the members of his Beit Din: 
“…Outraged by… those who have dared speak-
ing badly of the Holy book of the Zohar…”.
28x29cm. Fair condition. Missing text (tears), 
stains.

Opening Price: $120

241. From the Mouth of Rabbi 
Ayzele Charif – Slonim, 1931
Fun R' Ayzele's Moyl… [from the mouth of 
Rabbi Ayzele], jokes and smart remarks in 
Rabbi Yehoshua Isaac Shapira's (Rabbi Ayzele 
Charif) name, with introduction and biography 
by M. Raytseszon. Gmilut Chassadim Kasse 
Publishing House, Slonim, [c.1931].
The well-known Gaon Rabbi Yehoshua Isaac 
Shapira – Rabbi Ayzele Charif [1805-1873], 
a leading Halachic scholar in his generation. 
Rabbi of a few Polish and Lithuanian cities, 
including Slonim, Kalwaria and Tiktin. Author 
of "Emek Yehoshua" and "Naclat Yehoshua" and 
more. Famous for his wit and for many popular 
stories told by him – a collection of which is in 
front of us.
Yiddish.
65, [3] pages, 22cm. Good condition. Few stains 
and creases, markings in color.

Opening Price: $100
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243. סידור עבודת הבורא – מהדורא בתרא 
– זולצבאך, 1707

סידור עבודת בורא, "לדעת סוד התפלה בדרך נסתרה", 
עקיבא  שמעון  רבי  מאת  הקבלה,  פי  על  פירושים  עם 
אנשבאך.  במדינות  ודיין  גונצנהויזן  אב"ד  מוינה,  בער 
1707[. מהדורה ראשונה של מהדורא  ]תס"ז  זולצבאך, 
תמ"ט  בוילהרמשדורף  נדפסה  קמא  ]מהדורא  בתרא. 

ובברלין ת"ס[.
רבי  אופנהיים,  דוד  רבי  רבות, מהן מהרבנים:  הסכמות 
מנחם מנדל אשכנזי ]רוטשילד[, רבי משה לבית קצניאל 

פוגין ורבי יוסף בן המחבר. 
ונקי.  לבן  נייר  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   19.5 דף,  קו   ,]4[
בטקסט(,  פגיעה  עם  ראשונים  )בדפים  קלים  עש  פגעי 

משוקמים שיקום לא מקצועי. 

פתיחה: $1000

243. Sidur Avodat Ha-Boreh 
– Mahadura Batra – Zulsbach, 
1707 
Sidur Avodat Boreh, with Kabbalic commentar-
ies, by Rabbi Shimon Akiva Ber of Vienna, Av-
Beit-Din Gunzenhausn and Dayan in Ansbach. 
Zulsbach, [1707]. First edition of Mahadura 
Batra. [Mahadura Kama has been printed in 
Wilhermsdorf 1688, and in Berlin 1700].
Many approbations, by rabbis: Rabbi David 
Oppenheim, Rabbi Menachem Mendel 
Ashkenazi [Rothschild], Rabbi Moshe Katzniel 
Fogen and Rabbi Yossef author's son.
[4], 106 leaves, 19.5cm. Good-Fair condition, 
white clean paper. Slight moth damages with text 
omission to first leaves only, nonprofessionally 
restored.

Opening Price: $1000

Siddurim and Prayer Books
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244. סדור – בי"כ אהל רחל – שנחאי
סדר התפלות כפי מנהג ק"ק ספרדים של בית הכנסת 
ברוין.  מנדל  מנחם  רבי  בעריכת  בשנגהאי,  רחל  אהל 

שנגחאי, ]תרצ"ג 1933[. 
מול  עמוד  ואנגלית  עברית  ולמועדים,  לשבת  סידור 

עמוד. כנראה דפוס צילום ממהדורה שנדפסה בלונדון.
]4[, 36 דף, 21.5 ס"מ. מצב בינוני. מעט נקבי-עש. קמטים 

וכתמים. עטיפה אחורית חסרה. 

פתיחה: $180

244. Siddur – Ohel Rachel 
Synagogue – Shanghai
The book of prayers and order of service ac-
cording to the custom of the Sephardi Jewish 
congregation of the Ohel Rachel Synagogue in 
Shanghai, edited by Rabbi Menachem Mendel 
Brown. Shanghai, [1933].
Siddur for Shabbat and Holidays, Hebrew 
and English page opposite page. Apparently, 
Stereotype printing of an edition printed in 
London.
[4], 36 leaves, 21.5cm. Fair condition. Slight moth 
pinholes. Creases and stains. Back jacket missing.

Opening Price: $180

245. Siddur Kol Bnei Yehuda - 
Chabad Version – Sanghai, 1946 
Siddur Kol bnei yehuda - "Ha'ari zal" version 
(Chabad) with Tefilin laws and illustrations. 
published by Talmud Tora, Shanghai, 1946.
Stereotype printing from various sources, 
mostly according to Vilna 1912, with various 
additions from other sources. In the beginning 
of the siddur there is: "Dinim Fun Tefilin" writ-
ten in Yiddish, with illustrations.
[A similar siddur was published three years 
before in Siantzin - see Kedem's catalogue No. 
2, item 109].
Stamps of "Talmud Torah", Shanghai.
93 leaves. Fair condition. Stains of use and slight 
moth damages. Without binding.

Opening Price: $150

246. Siddur Safa Berura – Irkutsk 
(Siberia)
Siddur Safa Berura, Ashkenaz version. Published 
by the National Council of Jewish Congregations 
in Siberia and Ural, Irkutsk, [c.1920].
Ink-stamps of the main synagogue in the city of 
Harbin (China).
[2], 264 leaves. 20cm. Fair condition, stains of 
use, torn and worn binding.
Rare.

Opening Price: $200

245. סידור קול בני יהודה - נוסח חב"ד – 
שנחאי, תש"ו

דיני  עם  )חב"ד(,  האר"י  נוסח  יהודה.  בני  קול  סידור 
תורה, שנגהי, תש"ו  ע"י תלמוד  נדפס  וציורים.  תפילין 

.)1946(
דפוס-צילום ממקורות שונים, רובו עפ"י ווילנא, תרע"ב, 
הסידור  בראש  אחרים.  ממקורות  שונות  הוספות  עם 

“דינים פון תפילין” ביידיש, עם ציורים.
בסיענצזין  לכן  קודם  שנים  שלש  נדפס  דומה  ]סידור 
 .]109 פריט   2 מכירה  "קדם",  קטלוג  ראה   -  1943

חותמות של "תלמוד תורה" בשנחאי.

246. סידור שפה ברורה - אירקוטסק 
)סיביריה( 

המועצה  הוצאת  אשכנז.  נוסח  ברורה,  שפה  סדור 
יהלאומית של קהלות ישראל בסיביריה ואוראל, אירקו

טסק, ]תר"ף בערך, 1920?[. 
חותמות של בית הכנסת הראשי בעיר חרבין )סין(.

]2[, 264 עמ'. 20 ס"מ. מצב בינוני, בלאי וכתמי שימוש, 
כריכה קרועה ובלויה.

נדיר.

פתיחה: $200

93 דף. מצב בינוני. בלאי וכתמי שימוש, נקבי עש קלים. 
ללא כריכה.

פתיחה: $150
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248. סידור ומחזור כל-בו – וילנה, תרס"ה - 
מהדורה לחזנים

וילנה,  אשכנז.  נוסח  פולין,  מנהג  כל-בו,  ומחזור  סדור 
תרס"ה 1904. חלק ראשון.

וסליחות  השנה  ראש  ושבת,  חול  לימי  תפילות  כולל 
עד יום כיפור, עם הדינים והמנהגים. שער נפרד לספר 

תהלים. בפתח הסידור שני שערים.
]2[, 322, ]2[, 36, 24 עמ', 34 ס"מ. מצב בינוני. נזקי-עש 
קלים. כתמים רבים, קרעים משוקמים שיקום גס, קרעים 
בשולי הדפים. כריכת בד ועור בלויה, עם מגן-דוד דהוי 

בחזיתה.

פתיחה: $100

248. Kol-Bo Siddur and Machzor 
– Vilna, 1904 – Cantor’s Edition 
Ashkenaz Kol-Bo Siddur and Machzor, as cus-
tomary in Poland. Vilna, 1904. First section. 
Includes the prayers for weekday and Shabbat, 
Rosh Ha’Shana and Slichot until Yom Kippur, 
as well as the laws and customs. Separate title 
page for the Tehillim. Two title pages at the 
beginning of the Siddur. 
[2], 322, [2], 36, 24 pages, 34cm. Fair condition. 
Minor moth damages. Many stains. Coarse resto-
ration of tears, tears on margins of pages. Worn 
cloth and leather binding, with a faded Star of 
David on the front cover. 

Opening Price: $100

247. שלשה סידורים נוסח האר"י )נוסח 
חב"ד(

1. סידור שפה ברורה החדש, ע"פ נוסח הקדוש האר"י. 
מאד,  ]נדיר   .)?1920( תר"ף,   ,)Bobruysk( בוברויסק 

נדפס בראשית שנות השלטון הקומוניסטי בבלארוס[.
בערך[.   1915 ]תרע"ה?  יורק,  ניו  ז"ל.  האר"י  2. סדור 
]נדיר, מהדורה ראשונה של סדור נוסח חב"ד שנדפסה 

בארצות הברית[.
הכולל.  ושער  תורה  לקוטי  עם  האר"י,  נוסח  3. סדור 

ווילנא, תרע"ב 1912.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

247. Three Siddurim – Ha'ari's 
Version  
1. Siddur Safa Berura ha-chadash - according 
to the holy Ari's version. Bobruysk, (1920?). 
[very rare, published in the beginning of the 
communism reign in Belarus].
2. Siddur Ha'ari zal. New York, (c. 1915?). [Rare 
- The first edition of Chabad version that was 
printed in U.S.].
3. Siddur nusach ha'ari (Ha'ari's version) with 
Likutey Tora and Sha'ar hakolel. Vilna, 1912. 
Various sizes and conditions.

Opening Price: $300
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249. מחזור שער בת רבים – חלק א' – 
ונציה, תע"ה

מחזור שער בת רבים. ונציה, תע"א-תע"ד ]1711-1714[. 
השער  עם  בטעות  )נכרך  כרכים  ב'  בלבד,  ראשון  חלק 

של חלק ב'(.
פירוש  עם  )באיטליה(,  אשכנזים  קהל  כמנהג  מחזור 

"נדפס לתשוקת קהלות קדושות... שב י"הדרת קדש". 
וירונא,  רוויגו,  פאדובה,  ונציה,   – איטלייאה..."  מדינת 

מנטובה, קסאלי, גוריציאה וכל גלילותיהם.
חודשים,  ראשי  טובים,  וימים  לשבתות  תפילות  כולל 
פורים, תשעה באב, קינות וסליחות, תפילה לזמן מגפה. 

פרקי אבות עם ביאור באיטלקית באותיות עבריות.
הערות ותיקוני נוסח בכת"י איטלקי קדום.

מאד  רחבים  שוליים  עם  ואיכותי,  עבה  נייר  על  נדפס 
)איורי המזלות בשוליים של תפילת גשם, שלמים(.

249. Sha’ar Bat Rabim Machzor 
– First Section – Venice, 1711
Sha’ar Bat Rabim Machzor. Venice, [1711-1714]. 
First section only, 2 volumes (mistakenly bound 
with the title page of section 2). 
Ashkenaz version (as customary in Italy) 
Machzor, including the interpretation of 
“Hadrat Kodesh”. “Printed for the passion of the 
holy congregations… in the county of Italy…” 
– Venice, Padova, Revigo, Verona, Mantova, 
Kasali, Goritzia and all its regions. 
Including the prayers for Shabbat and the holi-
days, Rosh Chodesh, Purim, Tish'a B’Av, Kinot 
[lamentations] and Slilchot as well as a prayer 
recited during the time of an epidemic. Ethics 
of the Fathers with an interpretation in Italian 
in Hebrew letters. 
Ancient Italian handwritten comments and 
corrections.
Printed upon thick and high-quality paper with 
very wide margins (illustrations of the zodiacs 
in the margins of the prayer for rain, complete). 
191 leaves; 192-360 leaves, 39cm. Good condition. 
Moth damages on binding and pages. Stains. 
Leather spines with gold imprints. Slightly worn 
bindings. 

Opening Price: $1200

עש  נזקי  טוב.  מצב  ס"מ.   39 דף,  קצב-שס  דף;  קצא 
בכריכה ובדפים. כתמים. שדרות עור עם הטבעות זהב. 

כריכות מעט בלויות.

פתיחה: $1200

250. מחזור – פרנקפורט, שנת ת"ף 
דמיין?[,  ]פרנקפורט  כמנהג אשכנז.  מחזור מכל השנה 

]ת"ף 1720 בקירוב[.
מחזור לראש השנה, יום הכפורים ושלשה רגלים, כמנהג 
התיבה  מובלטת  המחזור  בשער  פרנקפורט.  קהילת 

250. Machzor – Frankfurt, 1720  
Ashkenaz version Machzor for the whole year. 
[Frankfurt Am Main?], [c. 1720].
Machzor for Rosh Ha’Shana, Yom Kippur, 
Succot, Pesach and Shavuot, as customary in the 
Frankfurt congregation. The word “Amsterdam” 
on the title page of the Machzor is raised. 
“And we have made sure to print the Vidui 
[confession] of Yom Kippur in its proper ver-
sion… which has not been properly printed 
anywhere including Amsterdam”. Early edi-
tion of a Machzor in the unique version of the 
Frankfurt congregation. 
87, 86-99, 80-177, 175-179, 90-156, 156-211 leaves, 
14cm. Good condition. Stains. Restored tears on 
first leaves. Fine original leather binding. 
Rare.

Opening Price: $250

"באמשטרדם".
"ושמנו עין השגחה על הסדור הנכון בענין הוידוי של 
יום הכפורים להדפיסו כתקונו... אשר עדן לא היה בכל 
מהדורה  באמשטרדם".  ואף  המקומות  בכל  הנדפסים 
ק"ק  של  הייחודי  הנוסח  עפ"י  מחזור  של  מוקדמת 

פרנקפורט.
פז, פו-צט, פ-קעז, קעה-קעט, צ-קנו, קנו-ריא דף, 14 ס"מ. 
הראשונים.  בדפים  קרעים משוקמים  כתמים.  טוב.  מצב 

נתון בכריכת עור מקורית, נאה. 
נדיר.

פתיחה: $250
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251. מחזור לראש השנה – וינה, 1795 - 
הגהות וקוויטלאך

פירו עם  אלול,  לחודש  סליחות  השנה,  לראש  ימחזור 
שים. ]כנראה, נדפס בוינה, תקנ"ה בערך 1795[.

בין דפי המחזור טמונים פתקאות "קוויטלאך" ]משנות 
בכמה  וברכה.  לתפילה  שמות  להזכרת   ]?1900 הת"ר? 
עתיק  בכת"י  ובקשות  תפילות  של  הוספות  יש  דפים 
ראשון  ליום  שחרית  יוצר  של  בקדיש  הת"ק.  משנות 
מההדפסה  שונה  נוסח  עם  הקדיש  על  דף  מודבק 

הראשונה.
ספירת דפים משובשת: )חסר שער(, ג-טו, ל-סח, א-מד, 
]20[ דף. )חסר סוף: מנהגים וסליחות ויוצרות לעשרת ימי 
ס"מ.   33 לראש השנה שלם(.  - סדר התפילות  תשובה 

מצב טוב. כתמי שימוש, כריכה חדשה.
מספור  אך  החכמה",  ב"אוצר  המופיע  לעותק  מקביל 
הדפים שונה מרשומות מפעל הביבליוגרפיה, רשומות: 

.0172551 ,0172539 ,0172525

פתיחה: $150

252. מחזור לימים נוראים – שלוניקי, 
תקל"ט

מחזור לימים נוראים. חלק א', לראש השנה וצום גדליה. 
שאלוניקי, ]תקל"ט 1779[.

וכס'  ז"ל  האר"י  כס'  ומסודר  מתוקן  מחדש...  "נדפס 
חמדת ימים ז"ל...". 

מעבר לשער: "תחינת המאספים". כולל "אוצר נחמד", 
מספר  הלקוח  והנהגות  קריאה  פרקי  תפלות,  קובץ 

"חמדת ימים". 
לפני דף השער רישום בעלים "זה המחזור קניתי אותו 
כהן  מנחם  מרדכי  הוא  אני  הי"ו  כהן  אלייא  משה  מיד 

הי"ו". פיוט בכתב-יד מודבק לפני דף השער. 
]1[, דף כ"י, ]2[, קסא )חסר דף קסב(, 19 ס"מ. חסרים 
בלויה,  כריכה  וכתמים.  קרעים  בינוני.  מצב  כ-כא.  דפים 

מנותקת חלקית.

פתיחה: $100 251. Machzor for Rosh Ha-
Shanah – Vienna, 1795 – Glosses 
and Kvitlekh
Machzor for Rosh Ha-Shana, Slichot for Elul, 
with commentaries. [probably printed in 
Vienna, c.1795].
Kvitlekh are concealed between the leaves of the 
Machzor [of the 1900's?] with names for prayer 
and blessing. On some leaves appears handwrit-
ten prayers and requests, in ancient handwriting 
of the 1700's. A leaf with a different version of 
Kadish is pasted to the Kadish section.
Pagination is inaccurate: (title missing), 3-15, 
30-68, 1-44, [20] leaves. (Ending missing: 
Minhagim and Slichot – Prayers for Rosh Ha-
Shanah are complete). 33cm. Good condition. 
usage stains, new binding.
Parallel to the copy included in "Otzar Ha-
Chochmah", although pagination is different 
from the records of Bibliography Institute CD: 
0172525, 0172539, 0172551.

Opening Price: $150

252. Machzor Le-Yamim Noraim 
– Salonika, 1779
Machzor Le-Yamim Noraim. First volume, 
for Rosh Hashana and the fast of Gedaliah. 
Salonika, [1779]. 
“Was reprinted, corrected and arranged ac-
cording to the Ari z”l Siddur and according to 
the Chemdat Yamim z”l Siddur”.
On the back of the title leaf: the “Techinat 
Ha-Me’asfim”. Includes the “Otzar Nechmad”, 
a compilation of prayers, reading bits and cus-
toms taken from the book “Chemdat Yamim”.
Owner’s inscription appears before the title leaf 
“I, Mordechai Menachem Kohen, bought this 
Machzor from Moshe Eliya Kohen…”. A hand-
written liturgy is glued [to the page] before the 
title leaf.
[1], handwritten leaf, [2], 161 (leaf 162 missing), 
19cm. Leaves 20-21 are missing. Fair condition. 
Tears and stains. Worn binding, partially detached.

Opening Price: $100

252

251



סידורים ותפילות | 145 

253. סדר ספירת העומר – רוסיה 
הסובייטית

]רוסיה  מיניאטורי.  ספרון  העומר.  ספירת  סדר 
הסובייטית[.

ספרון עם תצלומים של סדר ספירת העומר בכתב-יד, 
7 תצלומים מבית הכנסת של סט. פטרבורג )לנינגי  עם

רד( )מודפסים על נייר של תצלומים(.
הטוטליטא בתקופה  נעשו  הזה  הסוג  מן  יסידורים 

יהדות  ספרי  הדפסת  נאסרה  בה  הקומוניסטית,  רית 
בברית-המועצות.

בשנת  נבנה  פטרבורג  סט.  של  המפואר  הכנסת  בית 
מקומות-ישיבה(   1,200( מהגדולים  נחשב  והוא   1893

ומהמפוארים בבתי הכנסת של אירופה.
]20[ דף, 8.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים בדפים ועל העטיפה. 

עטיפה פגומה. 

פתיחה: $120

253. Seder Sfirat Ha'omer – Soviet 
Russia
Seder sfirat ha'omer. Miniature booklet. [Soviet 
Russia].
A handwritten booklet of the order of the Omer 
counting, with 7 photographs of the synagogue 
of St. Petersburg (Leningrad) (printed on photo 
paper). 
This type of siddurim were made in the to-
talitarian communistic period when printing 
Jewish books was prohibited in the USSR.
The splendid synagogue of St. Petersburg was 
built in 1893 and is considered one of the largest 
(1,200 seats) and the most splendid of Europe's 
synagogues.
[20] leaves, 8.5cm. Good condition. Stains on the 
leaves and on the jacket. Damaged jacket. 

Opening Price: $120

254. קול קורא וסדר ברכת המזון – 
ווארשא, תר"ס – אינו ידוע

קול קורא מן האויפלאגעאס של ר' מנשה קאדישזאהן 
יוסדר ברכות המזון עם כל הברכות. הוצאת מנשה קדי

שזון, ווארשה, ]תר"ס[ 1900. 
ונשואין  אירוסין  וברכות  מילה,  לברית  הברכות  "כל 
וסדר ברכה אחרונה", כולל קריאת שמע, תפילת הדרך, 

קידוש לבנה, ערובי תבשילין וערובי חצרות. 
בהוצאת  דפוסים  של  מחירים  רשימת  החוברת  בסוף 

מנשה קדישזון, על נייר רעגאל ועל נייר פשוט. 
]16[ דף, מספור דפים משובש, 13 ס"מ. מצב בינוני. קרעים 

וכתמים. 
נדיר ואינו ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $100

254. Declaration and Birkat 
Ha’Mazon – Warsaw, 1900 – 
Bibliographically Unknown 
Declaration from the publication of Rabbi 
Menasheh Kadishzohn as well as Birkat 
Ha’Mazon including all the blessings. Moshe 
Kadishzohn Publishing Company, Warsaw, 
1900.
“All the blessings for a Brit Milah, as well as the 
blessings for Eirusin and Nisu’im [engagement 
and marriage] and Bracha Achrona”, includ-
ing Kri’at Shma, Tfilat Ha’Derech, Kiddush 
Levanah [blessing of a new moon], Eiruvei 
Tavshilin and Eiruvei Chatzerot. 
At the end of the pamphlet a price list of print-
ings by Menasheh Kadishzohn Publishing 
Company appears, upon regal paper and regu-
lar paper. 
[16] leaves, faulty pagination, 13cm. Fair condi-
tion. Tears and stains. 
Rare and bibliographically unknown. 

Opening Price: $100
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255. עת הזמיר – ונציה תס"ז, 1707
עת הזמיר, קובץ פיוטים מאת רבי בנימין הכהן )הרב"ך(. 

ונציה, תס"ז ]1707[. 
ולמועדים שונים.  לימות השבוע  ופיוטים  שירי תפילה 
עם כוונות על פי הסוד לכל זמן ועם דברי פתיחה וסיום 
חזקיה  ישראל  ב"ר  ישעיהו  רבי  למלך",  "חתן  מאת 
באסאן. בחלק מקהילות איטליה נהגו לומר פיוטים אלו 

בקביעות.
אוצר  )תי"א-ת"ץ,  וויטאלי  הכהן  בנימין  רבי   - הרב"ך 
דורו.  חכמי  ומגדולי  איטליה  רבני  זקן   ,)3692 הרבנים 
גאון ומקובל. הוא וחתנו רבי ישעיה באסאן, היו רבותיו 

של הרמח"ל. )ראה אודותיו במבוא לשו"ת הרב"ך(.
כד דף. 16 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $200

255. Et Ha’Zamir – Venice, 1707
Et Ha’Zamir, collection of poems by Rabbi 
Binyamin Ha’Cohen. Venice, [1707]. 
Songs of prayer and poetry for the weekdays and 
for various festivals. Including Kavanot [mean-
ings] according to the secret wisdom for each 
occasion as well as an introduction and closing 
by “Chatan L’Melech”, Rabbi Yishayahu son of 
Rabbi Yisrael Chizkia Basan. Some congrega-
tions in Italy recited these poems regularly. 
Rabbi Binyamin Ha’Cohen Vitali from Italy 
(1651-1730, Otzar HaRabbanim 3692), one 
of the biggest sages of his generation. He and 
his son-in-low, Rabbi Yisha'ayah Bassan, were 
rabbis of the Ramcha"l. 
24 leaves. 16cm. Good condition. 

Opening Price: $200

256. פירוש ברייתא דפיטום הקטורת – 
ונציה, המאה ה-18

שנת  לאחר  ]ונציה?  הקטורת.  דפטום  ברייתא  פירוש 
תקל"ו 1776[.

נדפס ללא שער. בעמוד הראשון מנורת למנצח ודברים 
בעמוד  מתחיל  הפירוש  למנצח;  מזמור  אמירת  בשבח 

השני. 
קרעים  נזקי-עש,  כתמים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   17.5 דף,  ד 

בשוליים.
ליהודה"  "וזאת  הספר  הזכרת  על-פי  התאריך  ]קביעת 
הספר  והוא  תקל"ו,  בזולצבאך  הנדפס  עייאש  למהר"י 

המאוחר ביותר הנזכר בפירוש זה[.

פתיחה: $120

256. Peirush Brayta de-Pitum Ha-
Ketoret – Venice, 18th Century  
Peirush Brayta de-Pitum Ha-Ketoret. [Venice? 
After 1776].
Printed with no title. On first page Menorat 
La-Menatze'ach; commentary starts on second 
page.
4 leaves, 17.5cm. Fair condition. Stains, moth 
damages, tears to edges.
[date determined upon the mentioning of the 
book "Ve'zot Le-Yehudah" printed in Zulsbach 
in 1776 – the latest book mentioned].

Opening Price: $120

257. מזמור לתודה – פראג, תקע"ז 
מזמור לתודה, רבי יהודה ייטלש. פראג, תקע"ז ]1817[. 
וצוה  "להודות לה'... על הטוב והחסד אשר גמל אתנו 
שנת  הזאת  השנה  לנו  והיתה  בשדה...  הברכה  את  לנו 

טובה ורצון...".
ברעב".  העטופים  העניים  לטובת  "נמכר  השער:  בדף 
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257. Mizmor L’Todah – Prague, 
1817
Mizmor L’Todah, Rabbi Yehuda Yitlish. Prague, 
[1817]. 
“To express gratitude to the Almighty… for all 
the kindness and benevolence which He be-
stows upon us, and has blessed our field… and 
may this year be good…”. 
Upon the title page: “Sold for the benefit of the 
poor who are starving”. Hebrew and German, 
including a German title page. 
[8] leaves, 17.5cm. Good condition. Few stains. 

Opening Price: $120

258. תפלה לעצירת מגפת החולירע – 
טריאסט, תרט"ו 

תפלה לעצירת המגיפה. טריאסט, ]תרט"ו[ 1855. 
הכולרה  מגיפת  נגד  טריאסט,  ליהודי  תפלה  סדר 
באיטליה  שהתפשטה  חולי-רע[,  בכינוי:  ]שנקראה 
בשנת 1855. מזמורי תהלים ותפלה מיוחדת – "התפלה 
הזאת חברה כמוה"רר שבתי אלחנן טריוש יצ"ו לעצירת 

יהמגפה בשנת תקצ"ו ותהי לחק בק"ק טריאסטי להתפ
ללה בימי הנגף", וכן תפלת "אבינו מלכנו חטאנו לפניך" 

עם תרגום איטלקי מאת שד"ל. 
התפלה המיוחדת נפתחת במלים "מקוה ישראל מושיעו 

בעת צרה". 
עברית ואיטלקית עמוד מול עמוד.

15 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב מאד. מעט כתמים. 

פתיחה: $200

258. Prayer for the Ending of the 
Cholera Epidemic - Trieste, 1855
Prayer for the ending of the epidemic. Trieste, 
1855.
Prayer for the Jews of Trieste, against the cholera 
epidemic which spread in Italy in 1855. Psalms 
and a special prayer written by Rabbi Shabtay 
Elchanan Treves "for the halt of the epidemic 
in 1836, which were recited during the plague 
by the members of the Trieste community” 
and the “Avinu Malkeinu Chatanu Lefanekha” 
prayer with Italian translation by Rabbi Shmuel 
David Luzzatto.
The special prayer begins with the words 
“Mikveh Israel Moshi’o Be’et Tzarah”.
Hebrew and Italian pages facing each other.
15 pages, 20 cm. Very good condition. Few stains.

Opening Price: $200

259. תפלה למלך פרידריך השני – ברלין, 
תרכ"ו

בצאת אדוננו המלך החכם פרידריך השני בצבא. ברלין, 
]תרכ"ו[ 1866. 

בכל  לומר  ברלין  פה  הוקבע  לפ"ק  תקי"ו  שנת  "בסוף 
יום בבהכ"נ בצבור לאחר תהלת עלינו בתהלים... ואח"כ 

אומר הש"ץ התפלה הזאת".
פותח  השיר  לימין.  משמאל  נדפס  ועברית,  גרמנית 
במלים "אלקים מושל עולם בגבורתו", ואחריו התפלה 

"ה' אלקי הצבאות, צור כל עולמים...". 
א"ל לאנדסהוט טוען כי מחבר השיר והתפלה הוא רבי 
צבי הירש ב"ר אריה יהודה ליב ליפשיץ, ומתרגמו הוא 

משה מנדלסון.
קרעים  כתמים,  חותמות.  טוב.  מצב  ס"מ.   26.5 דף,   ]6[

בשוליים. כריכה מנותקת. 

פתיחה: $180

259. Prayer for King Friedrich 
the Second – Berlin, 1866
On the departure of our master the wise King 
Friedrich the Second with his army. Berlin, 
1866.
"At the end of 1856, it has been fixed here in 
Berlin to say every day in the synagogues in 
public after the praise of Aleinu… and after-
wards the shatz shall say this prayer."
German and Hebrew, printed left to right. The 
poem opens with the words "G-d rules the 
world with his might," followed by the prayer 
"Hashem, Rock of all Worlds…".
Eliezer Lazer Landshut claims that the author 
of the poem and the prayer is Rabbi Zvi Hirsh 
son of Rabbi Aryeh Yehuda Leib Lipshitz, and 
that the translator is Moshe Mendelson.
[6] leaves, 26.5cm. Good condition. Stamps. 
Stains, tears to edges. Detached binding.

Opening Price: $180

עברית וגרמנית, כולל שער גרמני.
]8[ דף, 17.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

פתיחה: $120

259
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260. שיר תהלה לרבי עזריאל הילדסהיימר 
– ברלין, תרל"ו

שיר תהלה לכבוד אדוננו, דגל תפארתנו... רבי עזריאל 
מפי  ומוקיריו,  מכבדיו  אוהביו,  מאת  הילדעסהיימער, 
להקת משוררים. חבר: רבי אליהו פלסנר. ברלין, ]תרל"ו 

.]1876
שיר ליובל ה-25 שנה לשבת רבי עזריאל הילדסהיימר 

על כס הרבנות.
]3[ עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים, קרעים בשוא

ליים. סימני-קיפול. 

פתיחה: $150

261. שירים לחנוכת בית-כנסת – דאנציג, 
תר"ד

ישירים לחנכת בית הכנסת דק"ק מאטטענבודען בדאנ
ציג. דנציג, תר"ד 1844. 

יתאספו  החדשה  הכנסת  הבית  לחנכת  המוגבל  "ביום 
כל אנשים מעדתינו יע"א והאורחים... בשעה ב' לאחר 
חצות היום, בבית השייך לקהל". עברית וגרמנית עמוד 

מול עמוד, על-פי ברלין תקצ"ח. 
רבים.  כתמים  נקבי-עש.  טוב.  מצב  ס"מ.   19.5 עמ',   39

כריכת קרטון חדשה. 

פתיחה: $200

260. Poem of Praise to Rabbi 
Azriel Hildesheimer – Berlin, 1876
Poem of praise in honor of our master, our 
source of pride… Rabbi Azriel Hildesheimer, 
from his admirers, by a group of poets. Written 
by: Rabbi Eliyahu Plasner. Berlin, [1876]. 
Poem on the occasion of the 25th anniversary 
of Rabbi Azriel Hildesheimer serving in the 
rabbinate. 
[3] pages, 22.5cm. Good condition. Minor stains, 
tears on the margins. Folding marks. 

Opening Price: $150

261. Songs for Synagogue 
Inauguration – Danzig, 1844
Songs for inauguration of Mattenbuden syna-
gogue in Danzig. Danzig, 1844.
Hebrew and German page facing page, accord-
ing to Berlin 1838 edition.
39 pages, 19.5cm. Good condition. Moth holes. 
Many stains. New cardboard binding.

Opening Price: $200

262. חמש הגדות של פסח
1. הגדה של פסח עם פירושי אבני נזר, כוללת שני פיי
רושים: "אבן פנה" ו"אבן מוסדות" מאת רבי רפאל ב"ר 
ההגדות  )אוצר   .1863 תרכ"ג  וילנא,  רובינשטיין.  משה 

1170, יערי 867(.
עולם,  מגאוני  ביאורים  עשרה  עם  פסח  של  2. הגדה 
המהר"ל  האברבנאל,  ריטב"א,  רשב"ם,  רש"י,  ביניהם: 
מפראג, החתם סופר והגר"א. וילנא, תרל"ח 1878. )יערי 

1128; אוצר ההגדות 1500(.
חמישים  כוללת  ישראל.  גאולת   – פסח  של  3. הגדה 
וששה מפירושי הראשונים והאחרונים ב"עברי טייטש". 
אוצר   ;1432 )יערי  איורים.  עם   .1893 תרנ"ד  וילנא, 

ההגדות 1906(.
4. סדר הגדה של פסח. ברדיטשוב, ]תרס"ג[ 1903. עם 
הפלאות"  ו"סיפורי  מדובנא  המגיד  של  יעקב"  "משלי 
אוצר  )ראה:  ביידיש.  כולם  מצרים",  יציאת  ו"סיפורי 

ההגדות 2444(.
ביידיש.  והלכות  הוראות  עם  פסח,  של  הגדה  5. סדר 
בוטושן, שנת ההדפסה לא מצויינת. ללא רוב הדברים 

260261
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262. Five Pesach Haggadot
1. Pesach Haggadah with Even Nezer com-
mentaries, including: "Even Pinah" and 
"Even Mossdot" by Rabbi Raphael ben Moshe 
Rubinstein. Vilna, 1863. (Otzar Ha-Haggadot 
1170, Ya'ari 867).
2. Pesach Haggadah with ten commentaries by 
geniuses of the world: Rashi, Rashbam, Ritba, 
Abarbanel, Maharal of Prague, Chatam Sofer 
and the vilna Gaon. Vilna, 1878. (Ya'ari 1128; 
Otzar Ha-Haggadot 1500).
3. Pesach Haggadah – Ge'ulat Yisrael. With fifty 
six of Rishonim and Achronim commentaries 
in "Ivri Teitsch". Vilna, 1893. With illustrations. 
(Ya'ari 1432; Otzar Ha-Haggadot 1906).
4. Seder Haggadah Shel Pesach. Berditchev, 
1903. With "Mishlei Ya'akov" by the Maggid 
of Dovna and "Sipurei Ha-Pla'ot" and "Sipurei 
Yetziat Mitzraim", all in Yiddish. (see: Otzar 
Ha-Haggadot 2444).

263. הגדות של פסח
זכריה  יוסף  רבי  פסח,  הגדת  על  יהוסף  זכר  1. באור 
שטרן משאוויל. ווילנא, תרנ"ט 1899. )יערי 1562; אוצר 

ההגדות 2087(.
2. סדר הגדה לליל שמורים. ברלין-רדלהיים, ]1904?[. 

עברית וגרמנית, עם איורים.
3. מעלה בית חורין והוא סדר הגדה של פסח. ווארשה, 

]תר"ע 1910 בערך[. )אוצר ההגדות 2470(.
4. סדר הגדה לליל שמרים. לונדון, ]ת"ש בערך[. עברית 
ואנגלית, עם איורים. )יערי 2591; אוצר ההגדות 3715(.

5. הגדה של פסח עם פירוש ילקוט שמעוני. קראקא, 
]תרפ"ז? 1927[. )יערי 2075; אוצר ההגדות 3115(. 

סה"כ 5 הגדות, גודל ומצב משתנים. מצב בינוני-גרוע.

פתיחה: $120

263. Passover Haggadot
1. Commentary of Zecher Yehoseph on 
Passover Haggada, Rabbi Yoseph Z'Charya 
Stern of Shevil. Vilna, 1899. (Ya'ari 1562; Otzar 
Ha-Haggadot 2087).
2. Seder Haggada L'leil Shimurim. Berlin-
Redelheim, [1904?]. Hebrew and German, with 
illustrations. 
3. Ma'ale Beit Horin the Haggada of Pesach. 
Warsaw, [c.1910], (Otzar Ha-Haggadot 2470.)
4. Seder Haggada for Leil Shimurim. London, 
[c. 1940]. Hebrew and English, with illustra-
tions. (Ya'ari 2591; Otzar Ha-Haggadot 3715.)
5. Haggada of Passover with commentary of 
Yalkut Shimoni. Krakow, [1927?]. (Ya'ari 2075; 
Otzar Ha-Haggadot 3115.)
Total of 5 Haggadot, sizes and conditions vary. 
Fair-poor condition. 

Opening Price: $120

המובאים בשער. דפוס סטריאוטיפי של הגדה של פסח 
– ווארשא, תרנ"א. )ראה: אוצר ההגדות 3360א(.

גודל ומצב משתנים.
חלק מההגדות לא נרשמו ביבליוגרפית, ישנן מהדורות 

דומות.

פתיחה: $250

5. Seder Haggadah Shel Pesach, with instruc-
tions and rules in Yiddish. Botoshan, no 
printing date. Stereotypic printing of Pesach 
Haggadah – Warsaw, 1891. (see: Otzar Ha-
Haggadot 3360A).
Sizes and conditions vary.
Some Haggadot are bibliographically unknown 
though similar editions exist.

Opening Price: $250

262
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264. זמירות פורים – ליטוגרפיה
"אם יהיו כל המועדים בטלים..." זמירות פורים, חרוזים 
בעברית וביידיש-דייטש. ]גרמניה?, תר"ס בערך 1900?[.
ספר  של  בכת"י  )חסרה(  העתקה  של  ליטוגרפי  דפוס 

אשר נדפס בהמבורג בשנת תע"ה. 
10 דף, 18 ס"מ. גליונות מקופלים ולא חתוכים. מצב טוב. 

מעטפת מקורית לא מודפסת.

פתיחה: $150

264. Zemirot Purim – Lithograph
"If all festivals were to be cancelled…" Zemirot 
Purim, Hebrew and Yiddish Deutsch rhymes. 
[Germany?, about 1900?].
Lithographic print of the handwritten copy of a 
book printed in Hamburg in 1715.
10 leaves, 18cm. Uncut folded sheets. Good con-
dition. Comes with original blank cover.

Opening Price: $150

265. Poetic phrase for Purim 
– Breslau, 1800
Poetic phrase for Purim [Yehuda Leib Ben 
Ze’ev]. Breslau, [1800]. 
Humorous saying for Purim “poetic phrases 
to increase the happiness of Purim and the 
drunkard feast”.
12 leaves, 17.5cm. Good condition. Stains, few 
creases. Front cover missing. 

Opening Price: $200

265. מליצה לפורים – ברסלאו, תק"ס
]תק"ס  ברסלאו,  בן-זאב[.  ליב  ]יהודה  לפורים,  מליצה 

.]1800
הגדה היתולית לפורים "על דרך מליצת הפיוט להרבות 

בה שמחת פורים ומשתה השכורים".
יב דף, 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, מעט קמטים. מעטפת 

קדמית חסרה. 

פתיחה: $200 264265
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Tehilim

266. תהלים עם רד"ק - פפד"מ, 1712
ספר תהלים, עם פירוש רד"ק. פרנקפורט דמיין, תע"ב 

.)1712(
הסכמת הגאון רבי שמואל כהן שאטין )מהרשש"ך - סבו 

זקנו של ה"חתם סופר"(.
שיקום  מים,  כתמי  בינוני,  מצב  ס"מ.   16 דף.  רד   ,]4[
מקצועי לפגמים קלים, 3 דף ראשונים חוברו מעותק אחר. 

כריכה חדשה. 

פתיחה: $300

266. Tehilim with Radak 
Commentary – Frankfurt am Main, 
1712
Tehilim with Radak commentary. Frankfurt 
am Main, 1712.
Approbation by the Gaon Rabbi Shmuel Cohen 
Shattin (Maharshashach – grandfather of 
"Chatam Sofer").
[4], 110 leaves. 16cm. Fair condition, moisture 
marks, professional restoration of slight dam-
ages, 3 first leaves attached from another copy. 
New binding.

Opening Price: $300

267. Sefer Tehilim – Venice, 1753
Sefer Tehilim, with supplications and prayers 
preceding and following reading. Venice, 1753.
56 leaves. 16.5cm. Good condition. New binding, 
ex-libris.
Printed with Pirkey Avot, torah sections to be 
read on Monday, Thursday and Shabat. This is a 
Sefer Tehilim only.

Opening Price: $120

267.  ספר תהלים – ונציה, תקי"ג 
תחלה  הנאמרות  והתפלות  התחינות  עם  תהלים,  ספר 
הגביר  לתשוקת  "נדפס   .]1753 ]תקי"ג  ונציה,  וסוף. 

המרומם כמ"ר מאיר דא זארה יצ"ו".
"תחנה להתפלל האיש על אשתו בעת עיבורה  נו  בדף 

מחודש השביעי עד שימלאו ימיה ללדת".
נו דף, 16.5 ס"מ. מצב טוב. כריכה חדשה, אקס-ליבריס. 

נדפס יחד עם פרקי אבות, פרשיות שקורין בשני וחמישי 
ותקוני שבת. לפנינו נמצא ספר תהלים לבד.

פתיחה: $120
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269. תהלים ערוגות הבשם ובאר מים / 
עדות יהוסף

מרבי  מים,  ובאר  הבשם  ערוגות  פי'  עם  1. תהלים 
רבי  1860[. הסכמות  ]תר"ך  קניגסברג,  רוזנטל.  שמעון 

אליהו מגרידץ ועוד. 
XVI, 352 עמ', 20 ס"מ. מצב בינוני. ללא כריכה קדמית, 

נזקי-עש. 
גורג'י,  יוסף  מרבי  יהוסף,  עדות  פירוש  עם  2. תהלים 
ותקון שובבים מאת רבי יעקב פארדו. ירושלים, ]תרפ"ו 
השער  דף  זוננפלד.  חיים  יוסף  מרבי  הסכמה   .]1926

נדפס בדיו זהובה, מעברו השני הקדשה. 
כריכה  נזקי-עש.  טוב.  מצב  ס"מ.   22.5 דף,   ]1[ רא,   ,]6[

בלויה ומנותקת חלקית.

פתיחה: $100

269. Psalms Arugot HaBosem and 
Be'er Mayim / Eidut Yehoseph  
1. Psalms Arugot HaBosem and Be'er Mayim 
by Rabbi Shimon Rosenthal. Konigsberg, 
[1860]. Approbations from Rabbi Eliyahu of 
Gridatz and others.
 XVI, 352 pages. 20cm. Fair condition. Missing 
front binding, moth damages. 
2. Psalms with the commentary of Eidut 
Yehoseph, by Rabbi Yoseph Gorgi, and Tikun 
Shovevim by Rabbi Ya'akov Pardo. Jerusalem, 
[1926]. Approbation from Rabbi Yoseph Chaim 
Sonnenfeld. Front page printed with gilded ink, 
on the other side of the page a dedication appears.
[6], 201, [1] leaves, 22.5cm. Good condition. 
Moth-damages. Worn and partially detached 
binding.

Opening Price: $100

268. תהלים פומפיאנסקי - עם תרגום 
לרוסית, 1871

ПСАЛМЬІ ДАВИДА, ספר תהלים, עם תרגום לרוסית, 
וביאור ע"פ דרכי ההגיון, מאת אהרן אליהו בן אריה ליב 
פומפיאנסקי, רב לקהלות עיר וגליל פאניוועז. ווארשא, 

תרל"ב 1871.
של  הביאור  ומתחתם  עמוד,  מול  עמוד  ורוסית  עברית 
פומפיאנסקי, שהיה רב מטעם הממשלה באזור פוניבז', 

ליטא. 
]1[ עמ'. 19 ס"מ. מצב בינוני, בלאי שימוש וכתמי   ,255

זמן. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

268. Sefer Tehilim Pumpiansky 
– with Translation into Russian, 
1871 
ПСАЛМЬІ ДАВИДА, Tehilim, with translation 
into Russian and commentaries by Aharon 
Eliyahu Ben Aryeh Leib Pumpiansky, Rabbi of 
Ponivezh. Warsaw, 1871.
Hebrew and Russian page facing page, with com-
mentaries by Pumpiansky, Rabbi on behalf of the 
government in the Ponivezh area, Lithuania.
255, [1] pages. 19cm. Fair condition, usage wear 
and stains. New binding.

Opening Price: $100
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270. אוסף ספרי תהלים
1-2. תהלים עם ספר משפט צדק מרבי משה מזאלשין 
)בעל סדר תקון שבת(, עם שושני לקט לרבי ישראל זאב 

ימזאלשין ופירוש מצודת ציון לרבי יחיאל היללר אלטשו
לר. ווארשא, תרמ"ג 1883. כרוך עמו: חנוך לנער על דרושי 

תפילין, לרבי נסים סג'ירה. ירושלים, ]תר"ע 1910[.
ספר   .1889 תר"ן  ווארשא,  מעט.  מקדש  3-4. תהלים, 
 + ובית אהרן  ראשון. פירושי בית המדרש, בית הכנסת 

ספר שני, ווארשא, ]תרנ"ג[ 1893.
מסדרת  חלק   ,Liber Psalmorum תהלים  5. ספר 
Biblia Hebraica, הדפסת תנ"ך מוגהת על-פי מקורות 
מתוך  אחת  חוברת   .1906 ]תרס"ו[  לייפציג,  שונים. 
הדפים.  בשולי  חילופי-נוסחאות  עם  הנ"ל,  הסדרה 

ספירת העמודים נמשכה מחוברת לחוברת. 
סה"כ 5 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

270. Book of Psalms Collection 
1-2. Psalms with the book Mishpat Tzedek 
by Rabbi Moshe of Zalshin (author of Seder 
Tikun Shabbat), with Shoshanei Leket by 
Rabbi Yisrael Ze'ev of Zalshin and the com-
mentary of Metzudat Tzion by Rabbi Yechiel 
Hiller Altschuler. Warsaw, 1883. Bound with: 
Chanoch Lana'ar on drushei tefillin, by Rabbi 
Nissim Sagira. Jerusalem, [1910].
3-4. Psalms, Mikdash Me'at. Warsaw, 1889. 
First book. Commentaries Beit HaMidrash, 
Beit HaKnesset and Beit Aharon + second 
book, Warsaw, 1893.
5. Psalms Liber Psalmorum, part of Biblia 
Hebraica series, Bible edition with glosses ac-
cording to various sources. Leipzig, 1906. One 
pamphlet out of the series mentioned above, 
with alternative versions in margins. Page num-
bering continues from pamphlet to pamphlet.
Total of 5 books, varied sizes and conditions. 

Opening Price: $100

271. ספרי תהלים מיניאטוריים
שלשה ספרי תהלים, בפורמט כיס:

תפילות  ]עם  ומתוקן  נאה  נכון  בסדר  תהלים,  1. ספר 
וסדר פדיון נפש[. ליוורנו, ]תרל"ה 1875[.

ווילנא,  המסורה.  עפ"י  היטב  הוגה...  תהלים,  2. ספר 
תרע"ג 1913.

מאת  גרמני  תרגום  עם   .Der Psalter תהלים  3. ספר 
לא  )מהדורה   .1857 לונדון,   .Rev. J. C. Reichardt

ידועה ביבליוגרפית(.
גודל ומצב משתנים. מצב טוב.

פתיחה: $150

271. Miniature Tehilim Books 
Three pocket sized books of Tehilim:
1. Book of Tehilim, organized and corrected 
[With prayers and Seder Pidyon HaNefesh]. 
Livorno, 1875.
2. Book of Tehilim, proofread according to the 
Massorah. Vilna, 1913.
3. Book of Tehilim, Der Psalter. With German 
translation by Rev. J.C. Reichardt. London, 
1857. (Bibliographically unknown edition).
Various sizes and conditions. Good condition.

Opening Price: $150
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272.  ספרי תהלים מיניאטוריים - לונדון
שלשה ספרי תהלים מיניאטוריים: 

לונדון,  הבירה  בעיר  מחדש  נדפס  תהלים,  1. ספר 
.]?[1870

 Hebrew and אנגלי[.  ]תרגום  תהלים,  2. ספר 
English. לונדון, תרס"ב 1902. 

3. ספר תהלים, ]תרגום צרפתי[. Les Psaumes. לונדון, 
.1926

10.5 ס"מ. מצב טוב. כריכות מקוריות.

פתיחה: $150

273. שלשה ספרי תהלים
לונדון- גינצבורג.  דוד  כריסטיאן  1. ספר תהלים מאת 

ברלין, תרע"ג 1913.
ליידיש,  תרגום  עם  תהלים   – ישראל  זמירות  2. נעים 
עברית   .1934 תרצ"ד  ירושלים,  לעווין.  ישראל  מאת 

ויידיש.
דפוס   .]1948[ תש"ח  קהיר,  חיים.  בני  תהלים  3. ספר 

צילום.
מצב טוב, גודל משתנה.

פתיחה: $120

272. Miniature Tehilim Books 
– London
Three miniature Tehilim books:
1. Tehilim book, re-printed in London, 
1870[?].
2.  Tehilim book [English translation]. English 
and Hebrew. London, 1902.
3. Tehilim book [French translation]. Les 
Psaumes. London, 1926.
10.5cm. Good condition. Original bindings.

Opening Price: $150

273. Three books of Tehilim
1.  Sefer Tehilim by Christian David Ginsburg. 
London-Berlin, 1913.
2. Ne’im Zmirot Yisrael – Tehilim includ-
ing a Yiddish translation, by Yisrael Levine. 
Jerusalem, 1934. Hebrew and Yiddish. 
3. Sefer Tehilim Bnei Chaim. Cairo, [1948]. 
Stereotype printing. 
Good condition, various sizes. 

Opening Price: $120 273 272
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Dedications

274. S’deh Chemed – Warsaw, 
1891- Dedication by the Author 
to Rabbi Zechariah Stern – with 
his Handwritten Innovative 
Commentaries
S’deh Chemed, by Rabbi Chaim Chizkiyahu 
Medini. First part of second volume, letters 
Alef-Gimel, Warsaw, 1891.
A leaf with a dedication is glued to the back of 
the title page, it reads: “Souvenir of this close 
friendship”, part of it is written in print letters 
and part in the author’s handwriting: “I am 
honored [to dedicate my book S’deh Chemed] 
to the Gaon… Rabbi Yosef Zechariah Stern Av 
Beit Din of Siauliai…”. At the end of the printed 
dedication, there is an ink stamp from “Rabbi 
Chaim Chizkiyahu Medini… KaraSubazar”.
Includes title cover with the author’s handwrit-
ten inscription: “Siauliai - to the Gaon Rabbi 
Yosef Zechariah Stern”.
On the back page there is a handwritten copy of 
a Halachic question [from the S’deh Chemed?], 
written by the Gaon from Siauliai. There are 
additional inscriptions in the same handwrit-
ing [by the Gaon from Siauliai].
Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini, (1833-1905) 
was born in Jerusalem, served as rabbi in Krim 
and Hebron; a tremendous scholar. Compiled 
the Torah Encyclopedia on his own, tens of 
volumes of "S'deh Chemed", and other books.
The recipient of the book, Rabbi Yosef Zechariah 
Stern (1831-1904, Otzar Harabanim 8783), was 
the son in law of Rabbi Mordechai Gimpel Yaffe, 
Gaon and Posek, was among the greatest Torah 

274. שדי חמד – ווארשא, תרנ"א - הקדשת 
המחבר לרבי יוסף זכריה שטרן - עם חידושים 

בכתב ידו

ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני. חלק ראשון של 
הכרך השני, אותיות א-ג, ווארשה, תרנ"א 1891. 

"מזכרת  הקדשה  עם  דף  מודבק  השער  לדף  מעבר 
אהבת דודים", חלקה בדפוס וחלקה בכתב-יד ]המחבר[: 
"אתכבד להגיש לכבוד מעלת תהלת ידידי שבא קדישא 
האמתי  הגאון  ורבינו  מורנו  ישראל  נר  הגולה  מאור 
שאוויל  אבד"ק  שטעיירין  זכריא  יוסף  מוהר"ר  כקשת 
נר"ו את ספרי שדי חמד...". בסוף ההקדשה המודפסת, 
חותמת דיו של רבי "חיים חזקיאו מדיני המכונה חח"מ, 

חונה פ"ק קאראסובאואר".
 : ]המחבר[  בכתב-יד  נכתב  עליו  מעטפת  שער  כולל 

"שעוויל – להגאון רי"ז שטעיירין".
בעמוד האחורי: העתקת מכתב שאלה הלכתית ]מהשדי 
חמד?[, בכתב ידו של הגאון משאוויל. רשימות נוספות 

בכתב ידו.
נולד  )תקצ"ג-תרס"ה(,  מדיני,  חזקיהו  חיים  רבי  הגאון 
גאון  ובחברון.  קרים  בחצי-האי  ברבנות  כיהן  בירושלים, 

scholars of his generation. He served as Rabbi 
in Yashinovka, and in Siauliai (Lithuania) from 
1861. Authored the “Zecher Yosef” and the 
“Tahluchot Ha-Aggadot”.
[4], 3-7, 4-564 [Originally 568, 2 leaves are 
missing]. 32.5cm. Fair condition. Light moth 
damage. Tears on the leaves’ borders. First leaves 
are detached. Worn and disassembled binding.

Opening Price: $400

מופלג, חיבר לבדו את האנציקלופדיה התורנית המקיפה, 
עשרות חלקי ספרו "שדי חמד" וספרים נוספים.

)תקצ"א- שטרן  זכריה  יוסף  רבי  הגאון  הספר,  מקבל 
גימפל  מרדכי  רבי  חתן   ,)8783 הרבנים  אוצר  תרס"ד, 
ביאשינובקה,  רב  דורו.  ופוסק, מגדולי חכמי  גאון  יפה, 
ומשנת תרכ"א רב בשאוועל )ליטא(. בעל "זכר יהוסף", 

"תהלוכות האגדות". 
32.5 ס"מ.  2 דף[,  568, חסרים  ]במקור   4-564 ,3-7 ,]4[
נזקי-עש. קרעים בשולי הדפים. דפים  בינוני. מעט  מצב 

ראשונים מנותקים. כריכה בלויה ומפורקת.

פתיחה: $400
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275. שו"ת פרי הארץ - הקדשת המו"ל, 
תקט"ו

ספר פרי הארץ, חלק ב'. שו"ת רבי ישראל מאיר מזרחי, 
בהוצאת בנו רבי שלמה חייא. שאלוניקי, ]תקט"ו 1755[. 
בשער הקדשת המו"ל בן המחבר: "אנא נפשאי כתבת... 
ד'  יהי  שלמה,  המלך  המובהק  הרב  למור...  עני  מנחת 
אלדיו עמו... שלמה חייא מזרחי". הקדשה נוספת לבית 
בן  חיים  רבי  ע"י  שנוסדה  )ישיבה  בירושלים  המדרש 

יעטר בעל "אור החיים"( "מנחה היא מאת מעלת הפקי
דים הי"ו למדרש כנסת ישראל ה'". 

חכמי  מגדולי  מזרחי,  חייא  שלמה  רבי  הנודע  הגאון 
אלגזי. חבר  ושל מהרי"ט  ירושלים, חברם של החיד"א 
בנו,  המובהק של  ורבו  מיוחס  רפאל  רבי  דינו של  בית 
רבי משה מרדכי יוסף מיוחס בעל "שער המים". )ראה 

חומר מצורף(.
פגעים  בינוני.  ס"מ. מצב   29.5 דף.   ]2[ קו, קה-קלו,   ,]4[

משוקמים. כתמים. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

276.  מרכבת המשנה – הקדשת המחבר
להרמב"ם,  תורה  משנה  על  חידושים  המשנה,  מרכבת 
אהבה,  מדע,  חלקים:  על  אלפנדארי.  אהרן  רבי  מאת 

זמנים. איזמיר, תקט"ו ]1755[. מהדורה יחידה.
הגאון רבי אהרן אלפנדרי )תס"א-תקל"ד, אוצר הרבנים 
1492(, גאון מפורסם, מגדולי חכמי איזמיר שבתורכיה. 
בסוף ימיו עלה לארץ ישראל והתיישב בחברון. חיבורו 
על  היסודיים  החיבורים  לאחד  הפך  המשנה"  "מרכבת 
הרמב"ם. חיבר גם את הספר "יד אהרן". החיד"א כותב 
תורתו  אור  מזיו  ונהניתי  להרב...  להכיר  "וזכיתי  עליו: 
וקדושתו, ושמעתי מפיו, פה קדוש, שחיבר על כל חלקי 
משפט,  חושן  על  וקצת  דעה,  יורה  כל  ועל  הרמב"ם, 
ונשרף הכל." )ראה אודותיו: י. גליס, אנצ' לתולדות חכמי 

ארץ ישראל, ח"א עמודים קמב–קמג(.
יד  בכתב  הקדשה  נוספה  המחבר",  "הקדמת  בסוף 
בסוף  שנדפס  המחבר  שם  עם  המשולבת  המחבר, 

ההקדמה.
]1[, א-מא, מה-קכב, ]1[ דף )חסרים שני דפים(. 31 ס"מ. 
מנותקת.  כריכה  רטיבות.  כתמי  עש,  פגעי  בינוני.  מצב 

חותמות.

פתיחה: $120

275. Pri Ha'aretz Book of 
Responsum – Dedication by Rabbi 
Shlomo Haya Mizrachi
Sefer Pri Ha'aretz, Part II. Responsum by Rabbi 
Yisrael Meir Mizrachi, published by author's 
son Rabbi Shlomo Haya. Salonika, 1755.
Dedication on title page by author's son: 
"…Shlomo Haia Mizrachi". Another dedication 
to a Beit Midrash in Jerusalem (a yeshivah es-
tablished by Rabbi Chaim Ben Attar author of 
"Or Ha-Chaim").
The famous Gaon Rabbi Shlomo Haya 
Mizrachi, of the great Jerusalamite sages, friend 
of the Chid"a and Mahar"it Algazi. Member 
of Rabbi Raphael Meyuchas' Beit Din and his 
son's teacher, Rabbi Moshe Mordechai Yossef 
Meyuchas author of "Sha'ar Ha-Mayim". (See 
attached material).
[4], 106, 105-136, [2] leaves. 29.5cm. Fair condi-
tion. Restored damages. Stains. New Binding.

Opening Price: $200
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276. Merkavat Ha’Mishneh – 
Dedication from the Author 
Merkavat Ha’Mishneh, Chidushim on the 
Mishneh Torah of the Rambam, by Rabbi 
Aharon Alfandri. On the sections of: Mada, 
Ahava, Zmanim. Izmir, [1755]. Only edition. 
The Gaon Rabbi Aharon Alfandri (1702-1774, 
Ozar Ha’Rabbanim 1492) was a famous genius 
and was considered one of the great Torah schol-
ars of Izmir in Turkey. Towards the end of his life 
he immigrated to Israel and resided in Hebron. 
His composition “Merkavat Ha’Mishneh” 
became one of the most basic compositions on 
the Rambam. He also composed the book “Yad 
Aharon”. The Chida [Rabbi Chaim Yosef David 
Azulai] writes about him: “I had the privilege of 
knowing the Rabbi… and immensely enjoyed 
the Torah and holiness which radiates from 
him, and I have heard from his Holiness who 
wrote compositions on all the sections of the 
Rambam, and the Yoreh De’ah as well as some 
sections of Choshen Mishpat, which were en-
tirely burned”.
At the end of the “Introduction by the author”, 
a handwritten inscription combined with the 
name of the author which was printed at the 
end of the introduction. 
[1], 1-41, 45-122, [1] leaves (two leaves missing). 
31cm. Fair condition. Moth damages, mildew 
stains. Detached binding. Stamps. 

Opening Price: $120

277. שבות יהודה – ליוורנו, תקס"א 
- הקדשה

)עם  המכילתא  על  והגהות  ביאורים  יהודה,  שבות 
הפנים(, מאת רבי יהודה נאג'אר. ליוורנו, ]תקס"א 1801[.
ביאורים והגהות על המכילתא, מלוקטים מכתביהם של 
רבי אברהם אבלי גומבינר מקאליש, רבי סלימאן אוחנא 
יהודה  רבי  והגהות של  פירושים  עם  כפוסי,  חיים  ורבי 

נאג'אר עצמו.
בדף השער הקדשה ]עצמית?[ בכתב-יד מזרחי ובלשון 
הרב  מאת  יצחק,  פח"ת  משתלח,  "לצעיר  מליצית: 

המחבר נר"ו כי"ר".
בשנת  נפטר  תוניס,  חכמי  מגדולי  נאג'אר,  יהודה  רבי 
נדפסו  מחיבוריו  החיד"א.  עם  ונתן  נשא  בערך.  תק"ץ 
ואלפי  יהודה  יהודה, שמחת  אהלי  ה',  לימודי  הספרים 

277. Shvut Yehuda – Livorno, 1801 
– Inscription 
Shvut Yehuda, explanations and glosses on the 
Mechilta, by Rabbi Yehuda Nagar. Livorno, 
[1801]. 
Glosses and explanations on the Mechilta, col-
lected from the writings of Rabbi Avraham Avli 
Gombiner from Kalish, Rabbi Sliman Ochana 
and Rabbi Chaim Kafusi. Including interpre-
tations and glosses by Rabbi Yehuda Nagar 
himself. 
Upon the title page of the book [personal?] in-
scription of poetic nature in Eastern handwrit-
ing: “To the young emissary, Pachat [acronym] 
Yitzchak, from the author”. 
Rabbi Yehuda Nagar, among the greatest Torah 
scholars in Tunis, passed away in app. 1830. 
Corresponded with Rabbi Chaim Yosef David 
Azulai. From his many compositions, the books 
Limudei Ha’Shem, Ohalei Yehuda, Simchat 
Yehuda and Alfei Yehuda were printed. 
[2], 145 leaves. 35cm. Book in good condition, 
few stains. Binding worn and detached.

Opening Price: $120

יהודה. 
]2[, קמה דף, 30 ס"מ. גוף הספר במצב טוב. מעט כתמים. 

כריכה בלויה ומנותקת.

פתיחה: $120
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278. תוספתא - מתנת האלמנה פריידא לאה 
שבדרון

תוספתא סדר זרעים, עם פירוש "מנחת יצחק" ו"שירי 
מנחה", מרבי יצחק שבדרון. ירושלים, ]תר"ע 1910[. 

לאה  פריידא  "הרבנית  המחבר:  אלמנת  של  חותמות 
ישוואדראן אלמנת הרב הגאון מו"ר יצחק הכהן שוואד

חותמת  עם  קוק,  מהרב  מודפס  מכתב  כרוכים:  ראן". 
עם  )ביידיש(,  כתיבה  במכונת  מודפס  ודף  האלמנה, 
הקדשה לזוג מרים וה"ל מארקס, עם חותמת האלמנה 

וחתימתה.
הרבנים  אוצר  ]תרט"ז-תר"פ,  שבדרון  יצחק  רבי  הגאון 
המהרש"ם  של  בנו  )גליציה(.  חאצעמיר  אב"ד   ,]11051
מברעזאן. עלה לירושלים ונישא בשנית. כשנפטר נותרה 
אלמנתו עם יתומים רכים. בנו הוא המגיד הירושלמי רבי 

שלום שבדרון.
קמטים  כתמים,  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   38 דף,  קג   ,]4[

בפינות הדפים. כריכת קרטון בלויה. 

פתיחה: $120

279. דרך יהושע – הקדשת המחבר 
יהושע  רבי  יהושע, על חמשה חמשי תורה, מאת  דרך 

יהודה סג"ל לאווינגער. בודפשט, תרצ"ד ]1934[. 
מעבר לדף השער הקדשה מהמחבר, בכתב-ידו: "מנחת 
זכרון לכבוד קרובי אהובי... מאיר ערנסט נ"י א"י גק"ק 

בפעסט...".
]1[, VIII, קצה עמ', ]1[ לוח-תמונה, ]1[ מפה, 16.5 ס"מ. 

מצב טוב. חותמות. כריכה רופפת.

פתיחה: $180

278. Tosefta – A present from the 
widow Freida Le'a Schwadron
Tosefta on the Zera’im tractate with the 
“Minchat Yitzchak” and the “Shirei Yitzchak” 
commentaries. By Rabbi Yitzchak Schwadron. 
Jerusalem, [1910].
Stamps from the author’s widow: “Rabbanit 
Frieda Le'a Schwadron, widow of the Gaon 
Rabbi Yitzchak Schwadron”. Bound with 
a printed letter from Rabbi Kook with the 
widow’s stamp, printed page in Yiddish with 
a dedication to the Marx couple, signed and 
stamped by the widow.
The Gaon Rabbi Yitzchak Schwadron [1856-
1920, Otzar Harabanim 11051], Av Beit Din 
of Chatzemir (Galicia) was the son of the 
Maharasham from Berezan. Emigrated to 
Jerusalem and remarried. When he passed, his 
widow remained with the young orphans. His 
son is the well known Jerusalem Magid, Rabbi 
Shalom Schwadron.
[4], 103 leaves, 38cm. Good condition. Stains, 
wrinkled leaves’ corners. Worn cardboard 
binding.

Opening Price: $120

279. Derech Yehoshua 
– Dedication from the author
Derech Yehoshua on the Chamisha Chumshei 
Torah, by Rabbi Yehoshua Yehuda Segal 
Lewinger. Budapest, [1934].
On the back of the title page, there is a hand-
written dedication from the author to “…My 
beloved and closed one Meir Ernest…”.
[1], VIII, 195 pages, [1] photo-chart, [1] map, 
16.5cm. Good condition. Stamps. Loose binding.

Opening Price: $180

280. בכורי שלמה - הקדשת והגהות 
המחבר, הגאון מאוזרקוב

ספר שאלות ותשובות בכורי שלמה, מרבי שלמה אברהם 
רזעכטע מק"ק אזארקאוו. חלק ראשון )ד' חלקים, עם 
הקונטרס "פרי עץ הדר" על אתרוגים מורכבים ואתרוגי 

ארץ ישראל(. פיעטרקוב, תרנ"ד 1894. 
היא  "מנחה  המחבר:  בכת"י  הקדשה  השער  בראש 
שלוחה ספרי בכורי שלמה, לכבוד הרב הגאון המובהק 
נ"י  גוטמאנן  שלום  מוה"ר  הצדיק...  הקדושים...  מגזע 

אב"ד יאס... מאת המחבר" וכן חותמת המחבר.
בכת"י  ועוד,  צא  סז,  נה,  בדפים  הערות  בכת"י,  הערות 

המחבר.
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280. Bikurei Shlomo – Dedication 
and Glosses by the Writer, The 
Ga'on of Ozorkow
Bikurei Shlomo book of responsum, by Rabbi 
Shlomo Avraham Razachta of Ozorkow. Part 
I (4 parts, with "Pri Etz Hadar" on grafted 
etrogim and etrogim from Eretz Yisrael). 
Pietrekov, 1894.
Dedication handwritten by the writer on title 
page: "…my book Bikurei Shlomo, to… Rabbi 
Shalom Gutman… Av Beit Din of Yassi… from 
the author", with author's stamp.
Handwritten comments on leaves, 54, 67, 91 
and more, from the author.
Rabbi Shalomo Avraham Razachta – the Gaon 
of Ozorkow (1843-1928, Otzar Ha-Rabbanim 
18677), Ga'on and Chassid, a foremost respon-
ser in his generation, corresponded with the 
geniuses of his time. Responses and corre-
spondences with famous rabbis appear in this 
book: Rabbi Zecharya Stern, Rabbi Yitzchak 
Shmelkish, the Aderet, Rabbi Mordechai 
Gimpel Yaffe, the "Sdei Chemed" and more.
10, 5-164 leaves. 34cm. Dry paper, fair-poor 
condition, tears, moth-holes, separate leaves, no 
binding.

Opening Price: $100

)תר"ג- מאוזרקוב  הגאון   - רזכטא  אברהם  שלמה  רבי 
18677(, גאון וחסיד, מגדולי המי  תרפ"ח, אוצר הרבנים
שיבים בדורו, התכתב עם גאוני דורו. בספרו זה מובאות 
תשובות והתכתבויות מהגאונים המפורסמים רבי יוסף 
זכריה שטרן, רבי יצחק שמלקיש, האדר"ת, רבי מרדכי 

גימפל יפה, ה"שדי חמד" ועוד. 
י, ה-קעד דף. 34 ס"מ. נייר יבש, מצב בינוני-גרוע, קרעים, 

נקבי עש, דפים נפרדים, ללא כריכה.

פתיחה: $100

281. החיים והשלום - הקדשה מבן המחבר 
רבי עובדיה הדאיה

יספר החיים והשלום, דרושים, מרבי שלום הדאיה. ירו
שלים, תרפ"ו )1926(.

בדף הכריכה מודבקת הקדשה מודפסת באותיות זהב, 
כתובה בכת"י וחתימת בן המחבר, רבי עובדיה הדאיה.

הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה, נולד תרנ"ג בארם-
מראשי  לירושלים.  עלה  צעיר  בגיל  )חאלב(,  צובה 
ישיבת פורת יוסף ובית הדין בירושלים. כיהן כרב ראשי 
בירושלים.  הגדול  הדין  בית  חבר  תקוה.  פתח  וראב"ד 
החדשה.  בעיר  "בית-אל"  המקובלים  ישיבת  מייסד 
נפטר תשכ"ט. בעל שו"ת "ישכיל עבדי" שמונה חלקים, 

וספרים נוספים בנגלה ובנסתר.
]2[, קכ, ]2[ דף. 23.5 ס"מ. מצב טוב מאד, כריכה מקורית 

עם גב עור, משופשפת.

פתיחה: $120

281. Life and Peace – Dedication 
by Author's Son Rabbi Ovadia 
Hadaya
Sefer Ha-Chaim ve-Hashalom, Derushim, by 
Rabbi Shalom Hadaya. Jerusalem, 1926.
The Ga'on Rabbi Ovadia Hadaya, born 1893 in 
Aleppo, moved at young age to Jerusalem. Of 
the heads of Yeshivat Porat Yossef and of Beit 
Din Jerusalem. Served as chief rabbi of Petach 
Tikvah. Member of Beit Din Gadol in Jerusalem. 
Established the "Beit El" Yeshivah in the new 
city. Died 1969. Author of eight volumes "Yaskil 
Avdi" book of responsum, and other books.
[2], 120, [2] leaves. 23.5cm. Very good condition, 
original binding with leather back, rubbed.

Opening Price: $120
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282. שו"ת בית אברהם - ירושלים, תרפ"ג - 
הקדשת המחבר

ישו"ת בית אברהם, שני חלקים, מרבי אברהם עבר היר
שאוויץ. ירושלים, תרפ"ג )1923(. 

של  לאמיתו   - בהוספות"  שנית  "נדפס  הספר:  ]בשער 
לגליונות  נוספו  אלא  "שנית",  הספר  נדפס  לא  דבר 
הישנים ]1-8[ עמ' בראש הספר ובהם הקדשות, מכתבי-

תודה ותוספות[. 
אונא  י.  להרב  בגרמנית,  הקדשה  השער,  לפני  בדף 

ממנהיים, בכת"י וחתימת המחבר.
רבי אברהם עבר הירשוביץ )ת"ר-תרפ"ה, אוצר הרבנים 
1339(, נולד בליטא, נסמך לרבנות מגדולי דורו. משנת 
בשנת  לירושלים  עלה  בארה"ב.  ברבנות  כיהן  תרנ"ד 

תרפ"ב.
]14[, 62; צו, ]6[ עמ'. 22 ס"מ. מצב טוב, כריכה קרועה 

ומפורקת.

פתיחה: $120

282. Beit Avraham Responsa 
– Jerusalem, 1923 - Author’s 
Dedication
Beit Avraham Responsa, two volumes, by Rabbi 
Avraham Ever Hirshovitz. Jerusalem, 1923.
[The front page says: “Second printing with 
additions”. In actual fact the book was not 
reprinted, but pages [1-8] with dedications, 
thank-you letters and additions were added to 
the original printer’s sheets].
The page before the front page has a dedica-
tion in German to Rabbi Y. Una of Mannheim, 
handwritten and signed by the author.
Rabbi Avraham Ever Hirshovitz (1840-1925), 
born in Lithuania, was ordained by the great-
est Rabbis. From 1894 he served as a Rabbi in 
America. He came to live in Israel in 1922.
[14], 62; 96, [6] leaves. 22cm. Good condition, 
binding torn and falling apart.

Opening Price: $120

283. פירוש רבי דוד הנגיד על אבות – 
הקדשת המו"ל 

יפרקי אבות, עם פירוש רבי דוד הנגיד בערבית. אלכסנ
דריה, תרס"א ]1901[. מהדורה ראשונה.

פירוש המיוחס לרבי דוד הנגיד, בנו של רבי אברהם בן 
הרמב"ם, בשפה הערבית. עם פנים פרקי אבות באותיות 

מנוקדות. בראש הספר תמונת הרמב"ם.
כריכת עור מקורית ועליה הטבעה באותיות זהב: "מנחה 
מאת  נ"י  גרין  יצחק  שלמה  ס"י  ה"ה  הגביר  לכבוד 

המו"ל".
]3[, קז דף. 20 ס"מ. מצב טוב מאד. מעט כתמים.

פתיחה: $100

283. Interpretation of Rabbi 
David Ha’Nagid on Avot – 
Inscription from the Publisher 
Beit Avraham Responsa, two volumes, by Rabbi 
Avraham Ever Hirshovitz. Jerusalem, 1923.
[The front page says: “Second printing with 
additions”. In actual fact the book was not 
reprinted, but pages [1-8] with dedications, 
thank-you letters and additions were added to 
the original printer’s sheets].
The page before the front page has a dedica-
tion in German to Rabbi Y. Una of Mannheim, 
handwritten and signed by the author.
Rabbi Avraham Ever Hirshovitz (1840-1925), 
born in Lithuania, was ordained by the great-
est Rabbis. From 1894 he served as a Rabbi in 
America. He came to live in Israel in 1922.
[14], 62; 96, [6] leaves. 22cm. Good condition, 
binding torn and falling apart.

Opening Price: $100

282
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284. מוצאי מים - הקדשת המחבר
והרמז...  הפשט  בדרך  מדעי  "פירוש  מים,  מוצאי 
לאגדות רבה בר בר חנא... לשיבת ציון אשר היתה בימי 
ר' שמעון בן לקיש ורבב"ח... ויחוסם להערבים...". מאת 

רבי חיים הירשנזון. בודפשט, תרפ"ד ]1924[.
רבי חיים הירשנזון )תרי"ז-תרצ"ה, אוצר הרבנים 5961(. 
רב גאון וסופר משכיל, מהוגי הדעות המפורסמים של 

יהציונות הדתית. נולד בצפת ועבר עם משפחתו לירוש
לים בה הקימו את דפוס הירשנזון. ממקימי "בית מדרש 
השתתף  הלאומית.  לספריה  אח"כ  שהפך  אברבנאל", 
כרב  ושימש  לארה"ב  היגר  הראשון.  הציוני  בקונגרס 
ג'רזי. כתב עשרות ספרים, שרובם  בעיר הובוקן שבניו 
מבט  מנקודת  יהודית  מדינה  הקמת  בשאלת  עסקו 

הלכתית. 
ש"ב  "לכבוד  המחבר:  הקדשת  השער,  שלפני  בעמוד 
היקר והנכבד רחים ומוקיר רבנן... מוהר"ר דוד פרידמן 

נ"י ברגשי כבוד מאת יד"נ המחבר חיים הירשענזאהן".
XXIV, 250 עמודים. 22 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100

284. Motza’ei Mayim – Inscription 
of the Author 
Motza’ei Mayim, “Scientific interpretation 
by means of the Pshat and Remez… for the 
Agadot Rabbah Bar Bar Chana… for the 
return of Zion which was during the days of 
Rabbi Shimon Ben Lakish and Rabba Bar Bar 
Chana… and their ascription to the Arabs…”. 
By Rabbi Chaim Hirschenzon. Budapest, [1924]. 
Rabbi Chaim Hirschenzon (1857-1935, Ozar 
Ha’Rabbanim 5961) was a genius rabbi and 
a knowledgeable author. He was among the 
most famous philosophers of the religious 
Zionism. Was born in Safed, and moved with his 
family to Jerusalem where they established the 
Hirschenzon Printing Press. Among the found-
ers of “Beit Midrash Abarbanel”, which later on 
became the national library. He participated in 
the First Zionist Congress. Emigrated to the 
USA and served as rabbi in the city of Hoboken, 
New-Jersey. Wrote dozens of books, the majority 
of which dealt with the issue of the establishment 
of a Jewish state from a Halachic point of view. 
Upon the page prior to the title page, inscrip-
tion by the author: “To the honorable and 
dear merciful admirer of rabbis… our rabbi 
and master Rabbi David Friedman, with 
great respect, from your close friend Chaim 
Hirschenzon”. 
250, XXIV pages. 22cm. Good condition. 

Opening Price: $100

285. הרב שלמה גורן – חתימה על ספרו 
"משיב מלחמה" 

משיב מלחמה, שו"ת בעניני צבא, מלחמה ובטחון, מאת 
הרב שלמה גורן. ירושלים, תשמ"ו ]1986[. כרך ג'.

הרב  של  בכתב-ידו  חתומה  הקדשה  השער  דף  לפני 
הראשי שלמה גורן, "שי לאיש הדגול והנכבד רב פעלים 
מרדכי  ר'  הגדול  מדרשנו  בית  מותיקי  ולמדינה,  לעם 

285. Rabbi Shlomo Goren – 
Dedication on his Book “Meshiv 
Milchama”
Meshiv Milchama is a responsa on army, war 
and security related matters, written by Rabbi 
Shlomo Goren. Jerusalem, [1986]. Volume 3.
Before the title leaf, there is a handwritten and 
signed dedication by Rabbi shlomo Goren, “A 
present to the outstanding and greatly honored 
man… Mordechai Shpeizman… presented 
with esteem, Shlomo Goren. Purim 1986”.
408 pages, 21cm. Very good condition.

Opening Price: $100

שפייזמן נ"י. מוגש בהוקרה, שלמה גורן. פורים תשמ"ו".
תח עמוד, 21 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $100
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286. ספרים עם הקדשות 
מחברים

השניה  במחצית  שנדפסו  ספרים  תריסר 
בכתב-יד  הקדשות  עם  ה-20,  המאה  של 
הוקדשו  חלקם  עורכיהם.  או  ממחבריהם 
ומנהל  מייסד  ז"ל,  בוקסבוים  יוסף  לרבי 

"מכון ירושלים": 
יורה דעה, רבי יעקב  1. משנת יעבץ על 

בצלאל זולטי. ירושלים, תשי"ד.
השבוע,  פרשיות  על  אפרים  2-3. פניני 
ירושלים,  טכורש.  פישל  כתריאל  רבי 

תשל"ז. ב' כרכים.
ברסלב,  תורת  יד  כנחמני,  4. והלכתא 
ניו-יורק,  קרלבך.  חיים  אלי'  רבי  בעריכת 

תשל"ט.
קמא,  בבא  על  סופר  אמרי  5. חידושי 

מהר"י סופר. ירושלים, תשמ"ג.
ירושלים,  יעקב בורנשטיין.  גיטין, רבי שמואל  ביאורי סוגיות במסכת  6. זאת ליעקב, 

תשנ"א.
7-8. בנין אב, תשובות ומחקרים, רבי אליהו בקשי דורון. ירושלים, תשמ"ב ותשנ"ה. ב' 

כרכים.
9. ברכת מרדכי, רבי ברוך מרדכי אזרחי. ירושלים, תשנ"ז.

ג'  10-12. שו"ת רבבות אפרים, רבי אפרים גרינבלט. ארה"ב, תשנ"ג, תשנ"ה ותשנ"ח. 
כרכים. 

סה"כ 12 ספרים, גודל משתנה, מצב טוב עד טוב מאד.

פתיחה: $150

286. Books including 
Inscriptions of Authors
Twelve books printed during the 
second half of the 20th century, 
including handwritten inscriptions 
by the authors or the editors. Some 
of the books were dedicated to 
Rabbi Yosef Buksbaum, founder 
and administrator of “Machon 
Yerushalayim”:
1. Mishna of the Ya’abatz on Yoreh 
De’ah, Rabbi Ya'akov Bezalel Z’olti. 
Jerusalem, 1954.
2-3. Pninei Efrayim on the weekly 
Torah portions, Rabbi Katriel Fischel 
Tchorsh. Jerusalem, 1977. 2 volumes. 
4. V’Hilchata Kenachmani, Yad 
Torat Breslev, edited by Rabbi Elya 
Chaim Karlibach. New York, 1979. 
5. Chidushei Imrei Sofer on Baba Kama, Rabbi Yochanan Sofer. 
Jerusalem, 1983.
6. Zot L’Ya'akov, explanation of Sugiot in Gittin tractate, Rabbi Shmuel 
Ya'akov Bernstein. Jerusalem, 1991.
7-8. Binyan Av, responses and research, Rabbi Eliyahu Bakshi Doron. 
Jerusaelm, 1982 and 1995. 2 volumes. 
9. Birkat Mordechai, Rabbi Baruch Mordechai Ezrachi. Jerusalem, 1997. 
10-12. Rivevot Efrayim Responsum, Rabbi Efrayim Greenblatt. USA, 
1993, 1995 and 1998. 3 volumes. 
Total of 12 books, various sizes and conditions, good to very good condition. 

Opening Price: $150
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287. אוסף ספרים - הקדשות
מזיי ממהרצ"א  טוב,  ועשה  מרע  1. סור 
מדינוב.  מהרצ"א  הוספות  עם  דיטשוב 
 ?1947 גרמניה,  ]פרנוולד,  כתר,  הוצאת 
נאה  הקדשה  ביבליוגרפית[.  רשום  לא   -

וחתימת רבי הלל ליכט ילנישואין, בכת"י 
ענשטיין הרב מקראסנא.

א'.  חוברת  ב'  חלק  מפוזרין,  2. פירות 
הקדשה   .)1948( תש"ח  שטאקהולם, 
זאב  בנימין  רבי  המחבר  וחתימת  בכת"י 

יעקובזון.
3. אשל אברהם - פירות גינוסר. תל אביב, 
וחתימת  בכת"י  הקדשה   .)1948( תש"ח 

המחבר רבי אברהם יעקב ניימרק.
אביב,  תל  ח"א.  מועד   - אברהם  4. אשל 
בכת"י  מצוה  לבר  הקדשה   .)1950( תש"י 
וחתימת המחבר רבי אברהם יעקב ניימרק.

5. קול יעקב, קובץ חידושי תורה, ישיבת רבי יעקב יוסף. ניו-יורק, אדר תשל"ג. הקדשה 
בכת"י וחתימת רבי שאול קאגאן.

6. דגל יוסף, חידושים וביאורים מרבי זלמן יוסף אלוני. דובלין, תש"ט 1949. הקדשת 
המחבר.

7. שיטה על מועד קטן, לתלמיד ר"י מפריש. ירושלים, תרצ"ז 1937. הקדשה לנישואין 
בכת"י וחתימת המהדיר רבי אהרן יעקובוביץ’.

 .1958 תשי"ח  ניו-יורק,  יוסף.  גן  ביאור  עם  הפרחי,  אישתורי  לרבי  ופרח,  8. כפתור 
הקדשה ארוכה לבית החסידים דראדומסק, בכת"י וחתימת המחבר רבי יוסף בלומנפלד.
וחתימת  בכת"י  הקדשה  ]חש"ד[.  ברק,  בני  מוהר"ן.  ליקוטי  על  פירוש  נתן,  9. תורת 

המחבר רבי נתן צבי קניג ראש כולל ברסלב.
הקדשה   .1949 תש"ט  ירושלים,  צוויג.  יונה  משה  מרבי  שו"ת  ח"א,  משה,  10. אהל 

מהמחבר להרב ד"ר יוסף אונא. )אקס-ליבריס(.
גודל ומצב משתנים. רובם במצב טוב.

פתיחה: $250

287. Collection of Books 
– Dedications
1. Sur Mera Veasseh Tov, by 
Mahartza of Zidichov with ad-
ditions by Maharatza of Dinow. 
Keter Publishing, [Fernwald, 
Germany, 1947? - bibliographically 
unknown]. Dedication on the occa-
sion of a wedding, handwritten and 
signed by Rabbi Hillel Lichtenstein 
rabbi of Krasna.
2. Peirot Mefuzarin, Part II book-
let I. Stockholm, 1948. Handwritten 
dedication and signature of author 
Rabbi Binyamin Ze'ev Jacobsohn.
3. Eshel Avraham – Peirot 
Genossar. Tel Aviv, 1948. 
Handwritten dedication signed by 
author Rabbi Avraham Ya'akov Naymark.
4. Eshel Avraham – Moed Part I. Tel Aviv, 1950. Dedication to Bar 
Mitzvah handwritten and signed by the author Rabbi Avraham Ya'akov 
Naymark.
5. Kol Ya'akov, collection of Torah novellae, Yeshivat Rabbi Ya'akov Yossef. 
New York, 1973. Handwritten dedication signed by Rabbi Shaul Kagan.
6. Deggel Yossef. Novellae and commentaries by Rabbi Zalman Yossef 
Aloni. Dublin, 1949. Author's dedication.
7. Sheetah Al Moed Katan, by disciple of Rabbi Yechiel of Paris. Jerusalem, 
1937. Wedding dedication handwritten and signed by Rabbi Aharon 
Ya'akobovitch.
8. Kaftor Vaferach, by Rabbi Ashtori Hafarhi, with Gan Yossef commen-
tary. New York, 1958. Long dedication for Radomsk Chassidim, handwrit-
ten and signed by author Rabbi Yossef Blumenfeld.
9. Torat Natan, Commentary on Likutey Moharan. Bnei Brak [no print-
ing date]. Han           dwritten dedication signed by author Rabbi Natan Zvi 
Koenig Rosh Kolel Breslau.
10. Ohel Moshe, Part I, Responsum by Rabbi Moshe Yonah Zweig. 
Jerusalem, 1949. Author's dedication for Rabbi Dr. Yossef Una. (ex-libris).
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $250
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288. דעת קדושים – העותק של בעל ה"שערי תורה" 
ספר דעת קדושים, דרושים בהלכה ואגדה, מאת רבי רפאל כ"ץ אב"ד אה"ו. אלטונא 

]תקנ"ז 1797[.
אמשנוב  חובק"ק  וואלף  ב'  "הק'  בעלים:  חתימת  האחורי  הכריכה  ובדף  השער  בדף 
ואגפיה" – חתימתו של הגאון בעל "שערי תורה", רבי בנימין וולף לעוו )תקל"ב-תרי"א, 
3840(, בנו של הגאון רבי אלעזר לעוו בעל "שמן רוקח", גאון מפורסם  אוצר הרבנים 
ברבנות  שימש  בצעירותו  אייגר,  עקיבא  ורבי  סופר"  ה"חתם  בעל  של  דורם  ומגדולי 
בכמה ערים ]ביניהן באמשינוב שליד ווארשא[, לאחר מכן היה רבה הנודע של ווערבוי 

)הונגריה(.
בדף שלפני השער ובדף הכריכה האחורי רישומים מעניינים של שמות רבנים, ]באותו 

כת"י - כנראה רישומים משנות נערותו[.
פב דף. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמי רטיבות, סימני עש קלים, חור בעמוד השער. 

פתיחה: $1000

288. Da'at Kedoshim – Author of "Sha'arei Torah" Copy  
Sefer Da'at Kedoshim, Halachic and Aggadic homiletics, by Rabbi Rephael 
Katz Av-Beit Din Altona, Hamburg and Wandsbeck. Altona, [1797].
Ownership signature on title page and on back cover: "…Wolf… Amshinov 
and provinces" – signature of "Sha'arei Torah" author, Rabbi Binyamin Wolf 
Lev (1776-1851. Otzar Ha-Rabanim 3840(, son of the Ga'on Rabbi Elazar 
Lev author of "Shemen Roke'ach", a famous Ga'on and of the great rabbis of 
"Chatam Sofer" and Rabbi Akiva Eiger's generation, served as rabbi of a few 
cities [including Amshinov near Warsaw], later on became the well known 
rabbi of Werboy (Hungary).
On leaf preceeding title and on back cover appears interesting inscriptions 
with rabbis names [same handwriting – possibly by the rabbi during his 
youth].
82 leaves. 20cm. Good-fair condition. Moisture marks, slight moth marks, 
hole to title page.

Opening Price: $1000

Signatures

288
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289. שו"ת חתם סופר – הטופס של ה"ערוך 
לנר" 

רבי  מהגאון  ב[  ]חלק  יו"ד  בהלכות  שו"ת  סופר,  חתם 
משה סופר. פרסבורג, תר"א 1841. מהדורה ראשונה.

אהרן  מ"ה  בלאאמ"ו  "יוקב  חתימה:  השער  לפני  בדף 
 A. R." בנייר:  הטבעה  וחותם  הכ"מ"  ז"ל  עטטלינגען 

."Ettlinger - Altona
אוצר  )תקנ"ח-תרל"ב,  עטלינגר  יוקב  יעקב  רבי  הגאון 
9805(, רב ראשי של אלטונה והגלילות ואב"ד  הרבנים 
ומגדולי  גרמניה  יהדות  שבמנהיגי  מהבולטים  אלטונה, 
- על  לנר"  "ערוך  הלוחמים ברפורמה. מחבר הספרים: 
מסכתות הש"ס, "ביכורי יעקב", שו"ת "בנין ציון", "מנחת 

יעני" – על התורה ועוד, ומייסד ועורך הבטאון האורתו
דוקסי "שומר ציון הנאמן". גדולי הרבנים בגרמניה היו 
תלמידיו, ביניהם רבי שמשון רפאל הירש ורבי עזריאל 

הילדסהיימר.
הערה ורישומים בעיפרון בכמה דפים.

]4[, קנג, ]6[ דף. 37 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים. כריכה 
חדשה.

פתיחה: $500

289. Chatam Sofer Book of 
Responsum – Copy of the "Aruch 
La-Ner"
Chatam Sofer, Responsum on Yore De'a [part 
II] by the Ga'on Rabbi Moshe Sofer. Pressburg, 
1841. First edition.
A signature on leaf preceding title page: 
"Yokev… Aharon Ettlingen..." and an embossed 
stamp. "A.R. Ettlinger – Altona".
The Ga'on Rabbi Ya'akov Yokev Ettlinger (1798-
1872, Otzar Ha-Rabanim 9805), chief rabbi of 
Altona and its provinces, a prominent leader of 
German Jewry and an opposer to the reform. 
Author of the books: "Aruch La-Ner" – on 
Mishnah tractates, "Bikurei Ya'akov", "Binyan 
Zion" book of responsum, "Minchat Ani" – on 
the Torah, and more. Founder and editor of the 
orthodox journal "Shomer Zion Ha-Ne'eman". 
Leading rabbis in Germany were his disciples 
amongst them Rabbi Shimshon Raphael Hirsch 
and Rabbi Azriel Hildesheimer.
Comment and inscriptions in pencil on a few 
leaves.
[4], 153, [6] leaves. 37cm. Good condition, few 
stains. New binding.

Opening Price: $500

290. נחלת שמעוני – ונדסבק, תפ"ח – 
חתימת רבי איצק גריסהבר 

נחלת שמעוני, חלק ראשון, על השמות הנקובים בתורה, 
]תפ"ח[,  )ונדסבק(,  וואנזיבעק  פייזר.  שמעון  רבי  מאת 

1728. חלקים ראשון ושני.
ומלואה,  הארץ  "לה'  וחתימה:  רישום  השער  בראש 

קניתי בעד חמישה זהו' הק' איצק גריסהאבר".
ורישום בעלות נוסף "קניתי מהרב אב"ד, דוד ברודא".

אב"ד  )תק"א-תקפ"ג(,  גריסהאבר  איצק  יצחק  רבי 
עמד  דורו.  ומגדולי  ביהודה"  ה"נודע  מתלמידי  פאקש, 

290. Nachalat Shim’oni –
Wandsbek, 1728 – with the 
Signature of Rabbi Yitzchak 
Grishaver
Nachalat Shim’oni, volume one, on names men-
tioned in the Torah, by Rabbi Shimon Peizer. 
Wandsbek, 1728. First and second volumes.
Inscription and signature on the headline 
of the title page: “…bought… [by] Yitzchak 
Grishaver”.
Additional owner’s inscription “bought from 
Rabbi David Broda”.
Rabbi Yitzchak Itzk Grishaver (1841-1923), Av 
Beit Din of Paks, was one of the disciples of the 
Noda Bi-Yehuda and one of the greatest Torah 
scholars of his generation. He sided with the 
Chatam Sofer on his war against the Reform 
Rabbi Aharon Churiner (Ache"r) who wanted 
to authorize the consumption of the Tik 
(Shtirel) fish. See in his book “Makel No’am” 
(Vienna, 1899).
Few handwritten glosses in the margins by dif-
ferent authors.
[5], 68; 69 leaves, 31cm. Good condition. Stains. 
First leaves are worn. Stamps. Torn spine.

Opening Price: $300

ייחד עם ה"חתם סופר" בחזית המלחמה נגד הרב הרפו
רמי אהרן חורינר )אח"ר( שרצה להתיר באכילה את דג 
הטיק )שטירל(. ראה בספרו "מקל נעם" )וינה, תקנ"ט(.

הגהות בודדות בשולי הדפים בכמה סוגי כ"י.
]5[, סח; סט דף, 31 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי בדפים 

הראשונים. חותמות. שדרה קרועה.

פתיחה: $300

290

289
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291. ידות נדרים – לבוב, תרי"א – חתימת 
המחבר

יד יוסף ויד שאול, חלק ראשון, על הלכות נדרים, הנקרא 
בשם ידות נדרים, לרבי יוסף שאול הלוי נתנזון. למברג 

)לבוב(, ]תרי"א[ 1851. 
"הק'  מרובע:  בכ"י  המחבר  חתימת  השער  דף  בראש 
יוסף שאול הלוי נאטאנזאהן בהמ"ח ה' מפה"י ומ"ג ומ"ע 
]מפרשי הים ומגן גבורים ומאירת עינים[ ו - - יד שאול".
הרבנים  אוצר  ]תקס"ח-תרל"ה,  נתנזון  שאול  יוסף  רבי 
8981[, מגדולי חכמי דורו ומהרבנים המשיבים המפורי

סמים של המאה ה-19. 
]2[, סד; ]1[, עג דף, 35 ס"מ. מצב טוב. פגעי עש. כתמים. 

פתיחה: $200

291. Yadot Nedarim – Lvov, 1851 – 
Author’s Signature
Yad Yosef and Yad Shaul, part one, on the laws 
of Nedarim, called Yadot Nedarim, by Rabbi 
Yosef Shaul Halevi Nathanson. Lemberg, 
(Lvov), 1851.
Square handwritten author’s signature appears 
on the title page header “…Yosef Shaul Halevi 
Nathanson author of Mifrasey HaYam, Magen 
Giborim, Me'irat Eynayim… and Yad Shaul”.
Rabbi Yosef Shaul Nathanson (1808-1875, Otzar 
Harabanim 8981) was one of the greatest Torah 
scholars of his generation and among the best 
known Meshivim of the 19th century.
[2], 64; [1], 73 leaves, 35cm. Good condition, 
Moth damage. Stains.

Opening Price: $200

292. מהר"ם ברבי – חתימות חותנו של 
"צרור החיים"

בארבי.  מאיר  לרבי  ברבי,  מהר"ם  הלכות  חדושי 
דיהרנפורט-פראג, תקמ"ו-תקמ"ג ]1792-1786[.

בעל  "מהגאון  רישום:  הראשון  הכרך  שער  1. בראש 
פייבל,  הק'  נ"י  פ"ב  דק"ק  אב"ד  ברבי  מהר"ם  המחבר 
ברעסלא", ואחריו – "דורון דרשה ממני מה"ל ]מהנ"ל[ 

להבחור... זלמן דונר נ"י לנצח". 
]1[, א, קו דף, 29 ס"מ. מצב טוב. נזקי-עש. נייר לחיזוק 

בדף השער ובדף אחרון.
2. כרך שני, עותק שלם ויפה. אליו מצורפים ]2[ דף ראי
שונים, מנותקים. בראש השער המצורף מופיע הכיתוב 
"גם בזה חנן אלקים את עבדו שלמה ]הכה[ן הנ" זעירא. 
קניתי זאת פעהר כ"ה פגים" ובתוך מסגרת השער "גם 
בזה חנן אלקים את עבדו שלמה הכהן זעירא" ו"שאולה 
היא אצלי מאת אאמו"ר המה"ג חריף ובקי פ"ה ע"ה... 
בעלים  ורישומי  מאלמשד".  כהן  שלמה  מו"ה  כקש"ת 

נוספים. 
חותנו של האדמו"ר  כ"ץ מאלמאשד,  רבי שלמה הכהן 
"צרור החיים"  רבי שמעלקא קליין אב"ד סעליש, בעל 

)ראה פריט 101(. 
]2[, קז דף, 35 ס"מ. מצב טוב. כתמים, נקבי-עש, דפים 

מנותקים. קמטים בשולי הדפים.
שלמה  רבי  של  חתימתו  לזיהוי  מומחה  אישור  מצורף 

כ"ץ.

פתיחה: $350

292. Maharam Barabi – 
Signatures of the Son-in-Law of 
the Tseror Hachaim  
Halachot novella of Maharam Barabi, by Meir 
Barabi. Dyhernfurth–Prague, 1786-1792.
1. Written at the top of the title page of the first 
volume: "by the Author Gaon Maharam Barabi 
Av Beit Din… Feivel, Breslau," and after that – "a 
present from me, the above, to Zalman Donner."
[1], 1, 106 leaves, 29cm. Good condition. Moth 
damage. Paper for reinforcement in title page and 
last page.
2. Volume 2, complete and nice copy. Attached 
[2] first leaves, detached. At the head of the 
attached title page the writing appears, "also 
by this G-d has endowed his servant Shlomo 
[HaCohe]n. I bought this…" and inside the 
frame of the title page, "also by this G-d has 
endowed his servant Shlomo Cohen" and "it 
has been lent to me by my father, master and 
teacher… Shlomo Cohen of Almashed." And 
additional owners' writings.
Rabbi Shlomo HaCohen Katz of Almashed, 
son-in-law of the Admor Rabbi Shmelke Klein 
Av Beit Din of Salish, author of Tseror Hachaim" 
(see item 101).
[2], 107 leaves, 35cm. Good condition. Stains, 
moth pinholes, detached leaves. Creases to leaf 
edges.
Attached is an authorization by an expert of 
Rabbi Shlomo Katz's signature.

Opening Price: $350

293. היכל הקודש – אמשטרדם, תי"ג - 
חתימות וחותמות רבי נחום דובער פרידמן

היכל הקדש, לבאר סדר תפלות כל השנה וסודן וכוונתן 
מימון  בן  משה  לרבי  המצות,  משאר  בהם  שתלוי  ומה 

אלבאז. אמשטרדם, ]תי"ג 1653[.
חותמת  השער  בדף  תצ"ה.  משנת  איטלקיות  חתימות 

291

292



חתימות | 167 

293. Heichal Hakodesh – 
Amsterdam, 1653 – Signatures 
and Stamps Rabbi Nachum Dober 
Freidman
Heichal Hakodesh, explaining the prayers of 
the whole year, their secrets and intentions 
and the rest of the mitzvot that are dependent 
on them, by Rabbi Moshe Ben Maimon Elbaz. 
Amsterdam, [1653].
Italian signatures from 1735. On the front leaf 
appears the stamp of Rabbi Nachum Dober 
Freidman in Hebrew and in a foreign language, 
and owners' writing "the acquisition of Nachum 
Dober Freidman." Another owner's writing 
before the front leaf in his handwriting: "This 
book belongs to Nachum Dober Freidman."
The Admor Rabbi Nachum Dober Freidman 
(died 1883, Otzar HaRabbanim 15912), son 
of the Admor Rabbi Shalom Yoseph of Ruzin 
and son-in-law of his uncle, the Admor Rabbi 
Avraham Ya'acov of Sadigora – the holy sons of 

294. תנ"ך של האדמו"ר רבי בן-ציון 
מפדולאי - שני "קוויטלך"

מלבי"ם.  ליבוש  מאיר  רבי  פירוש  עם  וכתובים  נביאים 
ווילנה, תרנ"א ]1891[. 

רבי  האדמו"ר  חותמות  השני  השער  על  שערים,  שני 
"בן ציון בהרב הצדיק מו"ה אלטיר אהרן ארי' זללה"ה, 

חופ"ק פאדולאי". 
)פודול- מפאדלואי  האדמו"ר  מושקוביץ,  ציון  בן  רבי 
אילואי הסמוכה ליאסי(, בן האדמו"ר משאץ, רבי אלטר 
מגזע  מאלסק.  מנדל  רבי  האדמו"ר  וחתן  מושקוביץ, 
בשואה  נספה  ופרימישלן.  רופשיץ  זלוטשוב,  אדמו"רי 

עם כל בני משפחתו.
בין דפי הספר שתי פתקאות "קוויטלך". 

]1[, קב; ]1[, קלח )ספירת הדפים משובשת באמצע(; ]1[, 
קכו דף, 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה עם שדרת 

עור, מעט בלויה. 

פתיחה: $200

294. Prophets and Hagiographa 
of the Admor Rabbi Ben-Tzion of 
Podoly – Two Kvittels 
Nevi'im and K'tuvim with the commentary of 
Rabbi Meir Leibush Malbim. Vilna, [1891].
Two title pages, on the second page ink-stamps 
of the Admor Rabbi "Ben-Tzion son of Rabbi 
Alter Aharon Aryeh of Podoly".
Rabbi Ben-Tzion Moshkovitz Admor of Podoly 
(Podol-Iloy near Iassi), son of the Admor of 
Shatz, Rabbi Alter Moshkovitz, and son-in-law 
of the Admor Mendel of Elsk. Descendant of the 
Admorim of Zlutshov, Ropshitz and Przemysl. 
Was killed in the holocaust with all his family.
Between the book's leaves two kvitllach.
[1], 102; [1], 138 (the numbering of leaves is faulty 
in the middle); [1], 126 leaves, 22.5cm. Good 
condition. Stains. Binding with leather spine, 
slightly worn.

Opening Price: $200

ורישום  ולועזית,  פרידמאן" בעברית  דובער  "נחום  רבי 
בעלים "עמ"י עש"ו - קנין כספי נחום דובער פרידמאן". 
"זה  קדשו:  בכת"י  דף השער  לפני  נוסף  בעלים  רישום 

הספר שייך לנחום דובער פרידמאן". 
האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן )נפטר תרמ"ג, אוצר 
מרוז'ין  יוסף  שלום  רבי  האדמו"ר  בן   ,)15912 הרבנים 
 – מסאדיגורא  יעקב  אברהם  רבי  האדמו"ר  דודו,  וחתן 

בניו הקדושים של רבי ישראל מרוזין. 
על ספרייתו החשובה של רבי נחום דובער, ראה קטלוג 
"קדם", מכירה 2, פריט 249; מכירה 4, פריטים 306-307.

ז; עו דף, 19 ס"מ. כריכת עור עתיקה, עם עיטורי זהב. 
דפים ראשונים וכריכה קדמית מנותקים חלקית. כתמים. 

פגעי-עש קלים. כריכה מעט שחוקה. 

פתיחה: $450

Rabbi Yisrael of Ruzin.
About Rabbi Nachum Dober's important li-
brary see Kedem catalogue, Auction 2, Item 
249; Auction 4, Items 306-307.
7; 76 leaves, 19cm. Antique leather binding, with 
gold decorations. First leaves and front binding 
partially detached. Stains. Slight moth-damages. 
Binding slightly worn.

Opening Price: $450
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295. תולדות אברהם – פשמישל, תרמ"ב 
– חתימות

תולדות אברהם, חידושים על מסכתות, מאת רבי אברהם 
אייזנברג. פשמישל )פרמישלה(, ]תרמ"ב[ 1881. 

ילפני דף השער ובדף השער עצמו רישומי בעלים וחות
מות של שמעון אליהו יעקובוביץ' מלודז'. 

בראש דף השער "לזכרון חודש תמוז תרפ"א לפ"ק בא 
לעירינו אדומו"ר שליט"א מאסטראווצע לשאוף אוויר 

צח ולמד בזה הספר כארבעה שבועות".
האדמו"ר  הולשטוק  יחיאל  מאיר  רבי  הקדוש  הגאון 
סח- ג',  לחסידות,  אנצ'  ]תרי"ג-תרפ"ח,  מאוסטרובצה, 

עב[, גאון מופלג ואיש קדוש. בעל "אור תורה".
]8[, קסג ]צ"ל קסה[, ]7[ דף, 31.5 ס"מ. מצב טוב. חורי-עש 

ספורים. כתמים וקרעים קלים. חותמות.

פתיחה: $200

295. Toldot Avraham 
– Pashmishel, 1881- Signatures  
Toldot Avraham, tractates’ innovative com-
mentaries by Rabbi Avraham Eisenberg. 
Pashmishel (Premishl), 1881.
Owner’s inscriptions appear before the title 
page and on it, as well as stamps from Shimon 
Eliyahu Ya'akobowitz from Lodz. 
The title page headline reads: “A reminder from 
the visit of the Rabbi of Ostrovza [summer 
1921]… who learned in this book for about four 
weeks”.
The holy Gaon Rabbi Meir Yechiel Halshtok 
Rabbi of Ostrovza, [1853-1928, Chassidut 
Encyclopedia, 3, 68-72], tremendous Torah 
scholar and holy man, author of Ohr Torah. 
[8], 163 [should be 165], [7] leaves, 31.5cm. Good 
condition. Few moth holes. Stains and slight 
tears. Stamps.

Opening Price: $200

296. עמר מן - חותמות רבי פנחס רבינוביץ 
מקנטיקוזבה  

פרשת   – שבזוהר  זוטא  האדרא  על  ביאור  מן,  עמר 
האזינו, מאת רבי מנחם די לונזאנו. וילנא, תרמ"ג 1883.
פנחס ראג "בשער הספר ובתוכו חותמות האדמו"ר רבי 

בינאוויטש קאנטיקאזיווע".
הרבנים  אוצר  )תרכ"א-תרפ"ו,  רבינוביץ  פנחס  רבי 
ממלא  חרסון(.  )פלך  בקנטיקוזבה  אדמו"ר   ,)16957
כאדמו"ר  כן  לפני  יואל ששימש  יצחק  רבי  אביו  מקום 
חיבורו  התורה".  בנגליות  עצום  כ"גאון  מתואר  בליניץ. 
רבי  יד. מבניו:  נשאר בכתב  יצחק" על התורה  "עבודת 
נחום  מנחם  ורבי  מחרסון"  "האדמו"ר  ישראל  יעקב 
רבינוביץ אב"ד חיפה. בין חתניו: האדמו"רים רבי משה 
מסטולין ורבי יצחק מסקווירא. )ראה אודותיו: אלפסי, 

אנצ' לחסידות, כרך ג', עמ' תקלט(. 
]1[, 38 עמודים. 13 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. פינת אחד 

הדפים חסרה.

פתיחה: $100

296. Omer Man – Signatures of 
Rabbi Pinchas Rabinowitz from 
Kantikozva  
Omer Man, explanation on the Adra Zuta 
of the Zohar – Parashat Ha’azinu, by Rabbi 
Menachem Di Lunzano. Vilna, 1883.
Upon the title page of the book and inside it ap-
pears signatures of the Admor Rabbi “Pinchas 
Rabinowitz Kantikozva”.
Rabbi Pinchas Rabinowitz (1861-1926, 
Ozar Ha’Rabbanim 16957), was Admor in 
Kantikozva (Charson region). He filled the 
position of his father, Rabbi Yitzchak Yo'el, 
who served as Admor in Linitz. He is described 
as a “tremendous genius in all facets of the 
Torah”. His composition “Avodat Yitzchak” 
on the Torah remained handwritten. Among 
his sons: Rabbi Ya'akov Yisrael the “Admor 
from Charson”, and Rabbi Menachem Nachum 
Rabinowitz Av Beit Din of Haifa. Among his 
sons-in-law: the Admorim Moshe from Stolin 
and Rabbi Yitzchak from Square. (For addi-

tional information related to him see: Alfasi, 
Encyclopedia of Hassidism, volume 3, page 
539).
[1], 38 pages, 13cm. Fair condition. Stains. The 
corner of one of the pages is missing. 

Opening Price: $100
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297. שולחן ערוך – הטופס של ה"מנוחת 
אשר" מטשענגער - חתימות 

תורת  עם  קארו,  יוסף  לרבי  משפט,  חשן  ערוך  שלחן 
כהנים. וינה, תקס"א ]1801[.

חתימות ורישומי בעלים רבים לפני דף השער, אחד מהם 
הוא הרישום, כי הספר "שייך... להרב... הגאון האמיתי 
מו"ה אשר אנשיל... אב"ד --- טשענגער" - הוא הגאון 
"מנוחת  בעל  יונגרייז  הלוי  אנשיל  אשר  רבי  המקובל 
שנודע   ,)3557 הרבנים  אוצר  )תקס"ו-תרל"ד,  אשר" 
על  חתום  שהוא  ]יתכן  ופועל-ישועות.  לבעל-מופת 

הספר בכת"י קדשו, באחת החתימות הלא-מזוהות[.
חתימות בעלים, בכת"י עתיק יותר: "הק' שמואל במו"ה 

יוחנן פוצ'אק חפ"ק סאבאטקא יע"א", ]עיר בהונגריה[.
רישומי בעלים נוספים שהספר "שייך להגאון רבי פייטל 
"הק'  השער  בדף  שחותם  "סעלעש",  מהעיר  ווייס" 

פייטיל נייטרא".
שמד דף, 36 ס"מ. מצב בינוני. בלאי בשולי הדפים, מעט 
פגעי עש. דפים ראשונים מנותקים. כריכת עור עתיקה, 

מנותקת חלקית, קרועה.

פתיחה: $300

297. Shulchan Aruch – The 
Copy of the Menuchat Asher of 
Tshenger – Signatures
Shulchan Aruch Choshen Mishpat, by Rabbi 
Yoseph Karo, with Torat HaCohanim. Vienna, 
[1801].
Signatures and writing of many owners before 
the front leaf, one of them reads that the book 
"belongs… to the Rav… Hagaon my Teacher 
Asher Anshel… Av Beit Din --- Tshenger" – 
He is the Gaon Hamekubal Rabbi Asher Anshel 
Halevi Yungreis author of Menuchat Asher 
(1806-1874, Otzar HaRabbanim 3557), who 
was known to be a miracle-maker. [Possibly, he 
signed the book in his own handwriting, in one 
of the unidentified signatures].
Owners' signatures, in more antique manu-
script: "The Holy Shmuel ben Yochanan 
Pochak here in Sabatka," [city in Hungary].
More owners' writings read that the book "be-
longs to the Gaon Rabbi Feitel Weiss" of the 
city of Selesch who signed on the front page 
"The Kadosh Feitel Neitra."
344 leaves, 36cm. Fair condition. Wear to the 
edges of the leaves, slight moth-damage. First 
leaves detached. Antique leather binding, par-
tially detached, torn.

Opening Price: $300

298. יסוד ושורש העבודה - הטופס של רבי 
ישראל מהוסיאטין 

יספר יסוד ושורש העבודה, של התפלה והתורה והמצ
וות. ווארשא, תקע"ד )1814(.

חתימות בעלים שונות: "אלטיר דוב בער --- ---- נ"ע", 
"אריה בלא"א ----". חותמת: "אוצר הספרים של ישראל 

פריעדמאן, הוסיאטין". 
הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין, זקן אדמו"רי בית רוזין, 
נכדו האחרון של רבי ישראל מרוזין. נולד בשנת תרי"ח 
תרנ"ד  משנת  מהוסיאטין.  פייביש  מרדכי  רבי  לאביו, 
ממלא מקום אביו בהוסיאטין. מתרע"ד בוינה. בתרצ"ז 
עלה לארץ ישראל, לתל אביב. נפטר בתל אביב בחנוכה 

תש"ט, ומנוחתו בטבריה.
קנד, ]2[ דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, פגעי עש. 

פתיחה: $250
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299. חומשים באר מים חיים - חותמות של 
אדמו"רי ספינקא

חומש בראשית וחומש במדבר, עם "אור החיים", "חומת 
אנך" להחיד"א, ו"באר מים חיים" מהאדמו"ר רבי חיים 

מטשרנוביץ. לעמברג, תרכ"ג 1863. 
"צבי  רבי  האדמו"ר  של  חותמות  בראשית  בחומש 
רישום  במדבר  בחומש  ספינקא",  אב"ד  כהנא  הירש 
הירש  צבי  רבי  ]של  בכת"י  קצוצה  וחתימה  בעלות 
חופה"ק  כהנא  "נחמן  רבי  של  וחותמת  כהנא?[ 

אדיוליא-קארילסבורג". 
אב"ד  הי"ד  כהנא  הירש  צבי  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
בן   ,)17314 הרבנים  אוצר  )תרמ"ד-תש"ד,  ספינקא 
ה"אמרי  )חתן  חיים"  "ארחות  בעל  נחמן  רבי  האדמו"ר 
הספיקות"(,  "קונטרס  בעל  ומצאצאי  מספינקא,  יוסף" 
ברבנות  כיהן  מגערלא.  רובין  ברוך  רבי  האדמו"ר  חתן 
ואדמו"רות על מקום אביו משנת תרס"ו. נהרג בשואה. 

כל כתביו אבדו. 
)תרס"ה-תשל"ז(,  זצ"ל  כהנא  נחמן  רבי  הרה"צ  בנו, 

299. Humashim Be'er Mayim 
Chayim - Stamps of Admorim of 
Spinka
Humash Bereshit and Humash Ba-Midbar, with 
"Or Chayim", "Homat Anach" by Ha-Hid"a, and 
"Be'er Mayim Chayim" by the Admor Rabbi 
Chayim of Chernowitz. Lemberg, 1863. 
In Humash Bereshit is a stamp of the Admor 
Rabbi Zvi Hirsch Kahana, Av Beit Din Spinka, 
in Humash Ba-Midbar ownership inscription 
and a chopped signature in handwriting [Rabbi 
Zvi Hirsch Kahana?] and a stamp of Rabbi 
Nachman Kahana.
The Admor Rabbi Zvi Hirsch Kahana, Av Beit 
Din Spinka (1884-1944, Otzar Ha-Rabanim 
17314), son of Admor Rabbi Nachman, author 
of "Orchot Hayim" (son in law of the "Imrei 
Yosef" of Spinka, and descendent of the author 
of "Kuntres Ha-Sfekot"), son in law of the 
Admor Baruch Rubin of Gherla. Served as 
Rabbi and Admor after his father. Murdered in 
the Holocaust. All his writings were lost.
His son, Rabbi Nachman Kahana (passed away 
1977), Admor of Spinka Bnei-Brak.
Part I: Bereshit. [2], 342; 9 leaves. (6 leaves 
missing in the end). 28cm. Fair condition, 
moth damage mainly to margins of first pages. 
Stains. Unoriginal cloth binding, worn and 
with no spine.
Part IV: Ba-Midbar. [2], 198, 7, 4 leaves. 28cm. 
Good condition, moth holes and minor foxing. 
Non original cloth binding, slightly worn.

Opening Price: $180

298. Yessod Ve-Shoresh Ha-
Avodah – Rabbi Yisrael of 
Husiatyn's Copy
Sefer Yessod Ve-Shoresh Ha-Avodah, of prayer, 
the Torah and commandments. Warsaw, 1814.
Various ownership signatures: "Alter Dov Ber 
--- ---", "Aryeh ---". Ink stamps: "Books treasure 
of Yisrael Friedman, Husiatyn".
Rabbi Yisrael of Husiatyn, of Ruzhin rebbes, 
last grandson of Rabbi Yisrael of Ruzhin. Born 
in 1858 to his father, Rabbi Mordechai Feivish 
of Husiatyn. Since 1894 replaced his father in 
Husiatyn. Was in Vienna since 1914. Made 
aliyah to Eretz Yisrael in 1937 and died in Tel 
Aviv in 1949. Was buried in Tiberias.
154, [2] leaves. 19.5cm. Fair-poor condition, 
moth damages.

Opening Price: $250

האדמו"ר מספינקא בני-ברק, היה רב בקרלסבורג, גאון 
ולמרן  הדור  לגדולי  מקורב  שהיה  ובחסידות,  בתורה 
החזו"א. בעל ה"קהלות יעקב" כותב עליו שהוא "מגדולי 
לי שמרן החזו"א  הגידו  ומצדיקי הדור... שכן  ההוראה 

זצללה"ה היה מחשיב ומפליג מאוד תורתו וצדקתו". 
דפים   6 )חסרים  דף.  ט  שמב;   ,]2[ בראשית.  א':  חלק 
בסוף(. 28 ס"מ. מצב בינוני, פגעי עש בעיקר בשולי הדפים 
מקורית,  לא  בד  כריכת  וזמן.  שימוש  כתמי  הראשונים. 

בלויה, ללא גב. 
חלק ד': במדבר. ]2[, קצח, ז, ד דף. 28 ס"מ. מצב טוב, 
מקורית,  לא  בד  כריכת  קלים.  חלודה  וכתמי  עש  נקבי 

מעט בלויה.

פתיחה: $180
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300. ספר מצל מאש – פרשבורג, תרל"ח – 
חותמת האדמו"ר רבי מנדל מווישווא

יעקב  וחידושים בהלכה, רבי  ספר מצל מאש, תשובות 
אלפאנדראי. עם הערות המו"ל, רבי אליעזר זוסמן סופר. 

פרשבורג, תרל"ח 1878. 
"זוסמאן סופר...  רבי  מעבר לדף השער חותמת המו"ל 

אב"ד דק"ק האלאש".
בשער ובגוף הספר חותמת רבי "מנחם מענדיל האגער 

מוויזניצא אב"ד דק"ק אויבערווישא". 
רבי מנחם מנדל הגר האדמו"ר מווישווא )תרמ"ה-תש"א, 
אנצי' לחסידות, ג, עמ' צה-צו(, בנו של ה"אהבת ישראל" 
מוויזניץ. משנת תרס"ח כיהן כאב"ד העיר וויזניץ. משנת 

תרפ"א אב"ד ווישווא, בה הקים את 
וחבר  ישראל"  "אגודת  מראשי  ישראל".  "בית  ישיבת 

"מועצת גדולי התורה".
]6[, 102 עמ'. 34 ס"מ. מצב טוב-בינוני. גליונות מנותקים. 

ללא כריכה. 

פתיחה: $150

300. Sefer Mutzal Me'Esh 
– Pressburg, 1878 – Signature of 
Rabbi Mendel of Vishova
Sefer Mutzal Me-Esh, Halachic responsum and 
novellae, Rabbi Ya'akov Alfandari. With com-
ments by the publisher, Rabbi Eliezer Zusman 
Sofer. Pressburg, 1878.
On back of title page appears ink stamp of the 
publisher Rabbi "Zusman Sofer…Av-Beit-Din 
Halasz".
On title page and within the book ink stamp of 
Rabbi "Menachem Mendel Hager of Vizhnitz 
Av-Beit-Din Obervisa". 
Rabbi Menachem Mendel Hager of Vishova 
(1885-1941, Encyclopedia of Chassidut, III, 
pp. 95-96), son of "Ahavat Yisrael" of Vizhnitz. 
Since 1908 served as Rabbi of Vizhnitz. As of 
1921 Av-Beit-Din Vishova, where he estab-
lished the "Beit Yisrael" Yeshivah. Of "Aggudat 
Yisrael" leaders and a member of "Mo'etzet 
Gedoley Ha-Torah".
[6], 102 pages. 34cm. Good-fair condition. 
Detached sheets. No binding.

Opening Price: $150

301. שו"ת עמודי אש – למברג, תר"ם – 
חותמות האדמו"ר רבי מרדכי זוסיא טברסקי

חלקי  ארבעה  על  בהלכה  חידושים  אש,  עמודי  שו"ת 
השו"ע, רבי ישראל אייזינשטיין. לעמברג ]לבוב[, תר"ם 

 .1880
בשער ובגוף הספר חותמות האדמו"ר רבי "מרדכי זוסיא 
טווערסקי" )נפטר תרצ"ו, אנצי' לחסידות, ג, עמ' רלה(, 
צדיק וקדוש, משושלת טשרנוביל, בנו של רבי מנחם-
נחום טברסקי מבריסק וחתנו של האדמו"ר רבי יצחק 
פרידמן מבוהוש. כיהן כאדמו"ר בהאצאלאס שברוסיה, 
לאחר מכן עבר ליאסי שברומניה ונתכנה שם "האדמו"ר 

מרוסיה". 
יבש, כתמים  נייר  36.5 ס"מ. מצב טוב.  ]4[, קיד; ל דף. 

301. Amudei Esh Responsa 
– Lemberg, 1880 – Signatures by 
Rebbe Mordechai Zusia Twersky 
Amudei Esh book of responsum, halachic no-
vellae on four parts of Shulchan aruch, Rabbi 
Yisrael Eisenstein. Lemberg [Lvov], 1880.
On title page and within the book are signatures 
by Rbbi "Mordechai Zusia Twersky" (died 1936, 
Encyclopedia of Chassidut, III, page 145), a holy 
Tzadik, of Chernobyl Chassidic Dynasty, son of 
Rabbi Menachem-Nachum Twersky of Brisk 
and son in law of Rebbe Yitzchak Friedman of 
Bohosh. Served as rebbe of Hotzalas in Russia, 
moved to Yassi in Rumania where he was 
named "The Rebbe from Russia".
[4], 114; 30 leaves. 36.5cm. Good condition. Dry 
paper, stains and wear. Moth marks. No binding. 
Ink stamps.

Opening Price: $200

ובלאי. סימני עש. ללא כריכה. חותמות בלועזית.

פתיחה: $200
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302. אהל יצחק - חותמות האדמו"ר 
מזוטשקא

ספר אהל יצחק השלם, על דיני שחיטות ובדיקות. עם 
אחרי  ]חש"ד,  ווארשא,  המזכיר.  וספר  שלמה  תיקוני 

מהדורת 1912[.
אב"ד  טירנויער,  הלוי  יוסף  רבי  וחתימות של  רישומים 

ראדוויץ )רומניה( בשנים 1929-1975.
אבד"ק  ראזענבוים  אייזיק  "יצחק  רבי  של  חותמות 
זוטשקא בהה"צ שליט"א מנאדבורנא", עם ציור מגן דוד.
ירבי יצחק אייזיק רוזנבוים )תרס"ו-תש"ס, אנצי' לחסי

איתמר  רבי  האדמו"ר  של  בנו  שצב-שצג(,  עמ'  ב'  דות 
היתה  שיבה  ועד  מינקות  בתורה  התמדתו  מנדבורנה. 
ובעיר  זוטשקא  בעיר  באדמו"רות  כיהן  מופלאה. 
באדמו"רות  כיהן  מהשואה,  שניצל  לאחר  וואשקוביץ. 
בארה"ב ובארץ ישראל. רבים היו צובאים על דלתותיו 
לקבל ברכה או עצה טובה, עידוד ונוחם. עד אחרית ימיו 
היה לוחם מלחמתה של תורה, פרסם כרוזים, חיבורים 

וקונטרסים רבים.
טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   22 עמ'.   ]5[  ,33  ,]12[  ,208  ,]12[

כריכת בד.

פתיחה: $100

303. תורת הבית – חתימות רבי שלמה 
קוועטש 

תורת הבית הארוך להרשב"א. וינה, ]תקע"א 1811[. 
לפני דף השער, אחריו ובדף השער עצמו רישומי בעלים 
רבים: "הק' שלמה קוועטש", "Salomon Quetsch" ו"זה 
יצא  הספר שייך להתורני המפואר החריף הבקי... שמו 
דק"ק  אב"ד  כמה"ו  ולתפארת  לתהלה  הארץ  קצוי  בכל 

לייפניק". רישום בעלים נוסף "הק' אליעזר מילער". 
רבי שלמה קוועטש )נפטר תרט"ז, אוצר הרבנים 18602(, 
"חכמת  בעל  וניקלשבורג.  לייפניק  אב"ד  דורו.  מגדולי 
בנעט.  מהר"ם  רבו  כתבי  את  והוציא  העתיק  שלמה". 

)הספד עליו, ב"דברי מהרי"א" לרבי יהודה אסאד(.
חלקם  מנותקים,  דפים  בינוני.  מצב  ס"מ.   36 דף,  קכב 

בלויים. כריכה קרועה ובלויה. 

פתיחה: $120

302. Ohel Yitzchak – With the 
Stamps of the Admor of Suszka  
Ohel Yitzchak Hashalem, about the laws of 
ritual slaughter and examinations. Includes the 
“Tikunei Shlomo” and the “Sefer Hamazkir”. 
Warsaw [after the 1912 edition].
Writings and stamps of Rabbi Yosef Halevi 
Tirnoyer, Av Beit Din in Radovicz (Romania) 
between 1929 and 1975.
Stamps from Rabbi “Yitzchak Izik Rosenbaum 
Av Beit Din Suszka Ben Harav Hatzadik 
Shlita from Nadvorna”, with illustration of a 
Magen David.
Rabbi Yitzchak Izik Rosenbaum is the son of 
Rabbi Itamar from Nadvorna. His lifelong com-
mitment to learning Torah was legendary. Filled 
the position of Admor in the cities of Suszka and 
Vaşcău. He survived the Holocaust and became 
Admor in the US and Israel. Many would gather 
by his door to get his blessing, good advice and 
comfort. He bravely fought the battles of Torah 
until the end of his days, published numerous 
manifests, essays and pamphlets.
[12], 208, [12], 33, [5] pages. 22cm. Good-fair 
condition, cloth binding

Opening Price: $100
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303. Torat HaBayit – Ink Stamp of 
Rabbi Shlomo Kvetch
Torat HaBayit He'aroch l'HaRashba. Vienna, 
[1811].
Before the title page, after it and on the page itself 
are many ownership inscriptions: "Salomon 
Quetsch" and "this book belongs to the eru-
dite and proficient Torah scholar – nationally 
renowned for his acumen, Av Bet Din of the 
Leipnik community". An additional inscrip-
tion ascribes ownership to "Eliezer Miller".
Rabbi Shlomo Kvetch (died 1856, Otzar 
Harabbanim 18602) was one of the leading 
Rabbis of his generation. Rabbi of Leipnik and 
Nikolsburg. Author of "Chochmat Shlomo. 
Copied and published the writings of his mentor, 
Rabbi Mordechai Bennet. (He is eulogized in 
"Divrei Maharya" by Rabbi Yehuda Assad).
122 leaves, 36cm. fair condition, detached pages, 
of which some are worn. Binding torn and worn. 

Opening Price: $120

304. מסכתות ביצה–מועד קטן - חותמת 
רבי אברהם בנימין קלוגר 

תרכ"א- לבוב,  קטן.  ביצה-חגיגה-מועד  מסכתות  כרך 
תרכ"ב 1861-1862.

בשער השני של מסכת ביצה חותמת )מעט דהויה( רבי 
"אברהם בנימין קליגער" בעברית ובלועזית. 

אוצר  )תר"א-תרע"ו,  קלוגר  בנימין  אברהם  רבי  הגאון 
מברודי,  קלוגר  שלמה  רבי  הגאון  בן   –  )990 הרבנים 
)בסוף  בגליציה  היהדות  וממנהיגי  ומופלג  תלמיד חכם 
עניני  כל  את  בנימין  אברהם  רבי  ניהל  אביו,  חיי  שנות 
מקהלות  רבנים  עם  שו"ת  בהתכתבויות  אביו,  רבנות 

ברחבי העולם(. בעל "שערי בנימין". 
כרך 22.5 ס"מ, מצב בינוני. כתמים, קרעים, דפים מנותקים 

או מנותקים חלקית, כריכה בלויה.

פתיחה: $150

304. Tractates Beitzah-Mo'ed 
Katan – ink stamp of Rabbi 
Avraham Binyamin Kluger 
On the second title page of tractate Beitzah 
ink stamp (slightly faded) of Rabbi "Avraham 
Binyamin Kliger" in Hebrew and Cyrillic 
letters.
Rabbi Avraham Binyamin Kluger (1841-1916, 
Otzar HaRabbanim 990) – son of Rabbi Shlomo 
Kluger of Brodie, an outstanding Torah genius 
and one of the leaders of Galician Jewry (towards 
the end of his father's lifetime, Rabbi Avraham 
Binyamin undertook all his father's Rabbinical 
duties, corresponding with rabbis from all over 
the world), author of "Sha'arei Binyamin".
Volume 22.5cm. Fair condition, stains, torn, 
wholly or partially detached pages. Worn binding.  

Opening Price: $150

305. בית הלל, תנ"א – חתימות עתיקות
ואהע"ז.  יו"ד  שו"ע  על  החלקים,  ב'  הלל,  בית  ספר 

דיהרנפורט, תנ"א )1691(. 
חתימות בעלים בכתבי-יד עתיקים בדף השער.

ליב  יהודא  הרב  "בן  של:  קצוצה,  חתימה  השער  מעל 
חריף מליסא וחתן מוהר"ר יעקב בהר... והקצין יחזקאל 

ס...".
מראשי  היה  חריף  ליפמן  ב"ר  ליב  יהודא  רבי  הקצין 

קהלת ליסא החתומים בשנת תקי"ט )1759( על המכתב 
הידוע של קהלת ליסא לקהלת פרנקפורט נגד מעברו 

של רבי אביש, רבה של ליסא, לרבנות בפפד"מ.
בן  אנשיל  אשר  "הק'  מאת  השער  בדף  נוספת  חתימה 
יצחק ד"ץ". יתכן והוא רבי אשר אנשיל ב"ר יצחק הרב 
)פשמישל(,  פרעמסלא  בק"ק  הגדול  המדרש  דבית 
שהוציא בשנת תס"א את ספרו המפורסם "שמנה לחמו".
חתימה שלישית: "לה"ו זלמן ליפשיץ". ]בשם זה מצאנו 
רב   –  5638 הרבנים  אוצר  ראה  רבים,  רבנים  שמות 
– בעל "חמדת שלמה" מווארי  18771 )תק"ן(;  בלקנבך 
רבי  "השיב  בעל  של  אביו   – ת"ם  משנת   –  18772 שא; 
אליעזר"; 18773 – בנו של בעל "השיב רבי אליעזר", רב 

בלנדסברג; 18775 – רב בסלוצק, ועוד[. 
עבה  נייר  בינוני.  מצב  ס"מ.   30 דף,  מט   ,]1[ קלד;   ,]1[
וכהה. פגעי עש. שיקום מקצועי של קרע בדפים אחרונים. 
כריכת עור עתיקה, מפוארת, בלויה ופגועה, עם חסרונות. 

פתיחה: $100
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306. מנחת אהרן – נאווי דוואהר, תקנ"ב – 
חתימות וחותמות 

בלולה,  מנחה  ושו"ת  סנהדרין  מסכת  על  אהרן,  מנחת 
דבור,  )נובי  דוואהר  נאווי  פאדווא.  אהרן  רבי  מהגאון 

פולין(, תקנ"ב 1792.
חותמות שונות, ביניהן של ישיבת חכמי לובלין ושל רבי 
"מאיר שפירא ראב"ד ור"מ פיעטרקוב". רישומי בעלים 
"שייך להרב אב"ד דק"ק גור קאלוואריע הסמוך לעיר 

מלוכה ווארשא" ועוד. 
]2[, צא, ]5[; כב דף ]במקור כג דף, דף אחרון חסר[, 32 
ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי, עם פגיעה בטקסט בחלק 

מהדפים. הדבקות נייר לחיזוק כמה דפים.

פתיחה: $200

305. Beit Hillel, 1691 – Antique 
Signatures
Beit Hillel, two sections, on the Yore De'a and 
Even Ha-Ezer sections of the Shulchan Aruch. 
Dyhernfurth, 1691.
Antique owners' signatures on top of title page.
Above signature, is a trimmed signature of "the 
son of Rabbi Yehuda Leib Harif of Lissa, son 
in law of Rabbi Ya'akov Behar… and "Katsin" 
Yehezk'el S…". Rabbi Yehuda Leib son of Rabbi 
Lipman Harif was one of the heads of the Lisa 
(Leszno) community who undersigned on the 
well-known 1759 letter from the Lisa com-
munity to the Frankfurt community against 
moving of Rabbi Abish of Lisa's to serve as 
rabbi in Frankfurt. 
Additional signature on title page is of "Asher 
Anshel son of Yitzhak Da"tz". Possibly Rabbi 
Asher Anshel son of Rabbi Yitzhak, rabbi of 
central Beit Midrash in Premsla (Premysl), who 
printed his famous book, "Shemena Lahmo" in 
1701.
Third signature: Zalman Lipshitz. [Many rabbis 
had this name. See Otzar Ha-rabbaniim 5638 
- Rav in Lackenbach (1790); 18771 - author of 
"Hemdat Shlomo" from Warsaw; 18772 - father 
of author of "Heshiv Rabbi Eliezer"; 18773 - son 
of "Heshiv Rabbi Eliezer", Rabbi in Landesberg 
1784; 18775 - Rabbi in Slutzk in 1771, and others).
[1], 194 pages. [1], 49 pages. Fair condition, thick 
and dark paper, moth damage and holes, profes-
sional restoration to tears on last leaves. Fine an-
tique leather binding, worn and damaged, part 
missing from top of leather spine.

Opening Price: $100

306. Minchat Aharon – Novi 
Dvor, 1792 – Signatures and Stamps
Minchat Aharon, on the Sanhedrin tractate 
and the Mincha Belula responsa by the Gaon 
Rabbi Aharon Padva. Novi Dvor, Poland, 1792.
Various stamps among which a stamp from 
Yeshivat Chakhmei Lublin and Rabbi “Meir 
Shapira Av Beit Din of Pietrokov”. Owner’s 
inscriptions “belongs to the Av Beit Din of 
Kalvarija, close to the royal city of Warsaw” 
and more.
[2], 91, [5]; 22 leaves [originally 23 leaves, last 
leaf is missing], 32cm. Fair condition. Stains and 
wear, text is affected in part of the leaves. Few 
leaves glued with support paper. 

Opening Price: $200

307. בחינות עולם – ברין, תקנ"ז – חתימת 
רבי פייבל פלויט

ופילוסו מוסר  שירי  הממי"ן  בקשות  עם  עולם  יבחינת 
פיה, לרבי ידעיה )הפניני( הבדרשי. ברין, תקנ"ז ]1797[. 
פלויט  פייבל  ה',  "חנני  בעלים  רישום  השער  בדף 
מקאלין" ורישום בעלים נוסף. רישומי בעלים גם בעמוד 

האחרון. 
הגאון רבי חזקיה פייבל פלויט אב"ד שוראן, )תקע"ח-
תרנ"ה(, נולד בקאלין. מתלמידיו המובהקים של ה"חתם 
בהם  חלקים,  י"א  חיים"  בן  חבר  "ליקוטי  בעל  סופר". 
סופר  "החתם  אודותיו  )ראה  רבו.  מתורת  הרבה  הביא 

ותלמידיו", עמ' קלב-קלה(.
הדפסה מנוקדת, התרגום "צפנת פענח" ליידיש-דייטש 

נדפס באותיות צו"ר. 
ח, ז-ח, יא-יב, יד-טו, טו-כ, כג-כד, כג-כד, כז-מ, מג-מה 
דף, 22 ס"מ. מצב טוב. נזקי-עש, חלקם משוקמים. כריכה 

חדשה. 

פתיחה: $200
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307. Bechinot Olam – Brin, 1797 
– Signature of Rabbi Feivel Ploit
Bechinot Olam with Bakashot Hamemin (li-
turgical poems beginning with the letter mem), 
poems of ethics and philosophy, by Rabbi 
Yeda'aya (Hapnini) Habedarshi. Brin, 1797.
On the title page owner's writing "…Feivel Ploit 
of Kalin" and another owner's writing. Owners' 
writing also on last page.
Rabbi Chizkiya Feivel Ploit, Av Beit Din of 
Shoran, (1818-1895) was born in Kalin. Among 
the close disciples of the Chatam Sofer. Author 
of Likutei Chaver ben Chaim – 11 parts, 
wherein he often brings the Torah he learned 
from his Rabbi. (See, The Chatam Sofer and his 
Disciples, pages 132-135).
Printing with vowels, the translation Tzofnat 
Pa'aneach to German-Yiddish printed in Tze'ina 
Ur'eina letters. 
8, 7-8, 11-12, 14-15,15-20, 23-24, 23-24, 27-40, 
43-45 leaves, 22cm. Good condition, moth-dam-
ages, some restored. New binding.

Opening Price: $200

308. מחזור מכל השנה – מהר"ם גינצבורג
פירוש  עם  ופולין,  אשכנז  כמנהג  השנה  מכל  מחזור 
אמשטרדם,  אשכנז(.  )נוסח  ביידיש  הפייטן"  "כוונת 

תקמ"א ]1781[.
בעמוד לפני השער חתימת בעלים של מהר"ם גינצבורג 
מהעגינהיים )מחבר "מזמור לתודה", באזל תקפ"א(: "זה 
המחזור... שייך להבח'... מהרם בן... משה דוד... מק"ק 
נאם  דעלזאס...  עליון[  ]=גליל  בג"ע  אשר  העגינהיים 
כיתוב  האחרון  בעמוד  גינצבורג".  מהרם  יכונה  מאיר 
הרעש  ביום  מידי  נאבד  המחזור...  זה  "לזכרון,  נוסף: 
מהרם  לי...  והוחזר  תר"ח...  פסח  של  שביעי  והזעם 

גינצבורגר".
דק"ק  שו"ב  פראהליך,  יוסף  "אברהם  בעלים:  חותמת 

פרנקפורט-צלסהים".
)מיניאטורי(. מצב טוב-בינוני. בלאי  14 ס"מ  לו; קעו דף. 
וקרעים קלים בשולי הדפים. כריכה מקורית, בלויה ופגועה. 

פתיחה: $150

308. Yearly Machzor– Maharam 
Ginsberg
Ashkenaz Poland version Machzor for all 
year round, including “Kavanat Ha’Paitan” 
in Yiddish (Ashkenaz version). Amsterdam, 
[1781]. 
Ownership signature of Maharam Ginsberg 
from Heginhein (author of “Mizmor L’Todah”, 
Basel 1821) appears upon the page prior to 
the title page: “This Machzor… belongs to 
the young man… Maharam son of… Moshe 
David… from the holy congregation of 
Heginheim located in the Upper Galilee 
of Elssas… said Meir who is referred to as 
Maharam Ginsberg”. Upon last page an ad-
ditional inscription. “In remembrance, this 
Machzor… was lost on the day of the earth-
quake on the seventh day of Pesach 1848, and 
was returned to me… Mahram Ginsberg”. 
Ownership stamps: “Avraham Yosef 
Froilich, Shochet and Bodek (slaughterer 
and examiner) of the holy congregation of 
Frankfurt-Tzelsheim”. 
36; 176 leaves. 14cm (miniature). Good-fair con-
dition. Wear and minor tears in the margins of 
the pages. Original binding, worn and damaged. 

Opening Price: $150
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309. שו"ת מהרי"ט – פיורדא, תקכ"ח 
- חתימות 

שו"ת מהר"י מטראני, חלק ב'. פיורדא, תקכ"ח )1768(. 
מהדורה שניה.

מהוני  קניתי  "קנה  קצוצה(:  )מעט  השער  בדף  חתימה 
לכבוד קוני הק' איצק כ"ץ רפאפורט החונה פה לי]יפניק[ 
ואגפיה יע"א" - הגאון רבי יצחק איצק הכהן רפופורט, 
אב"ד לייפניק בשנת תקל"ה. אביו של ה"שמלת בנימין", 

ראה אודותיו חומר מצורף.
חותמת בדף השער ורישום בעלות חתום לפני דף השער 
של רבי אברהם סג"ל פאללאק מבוניהאד. רבי אברהם 
בנו  תקנב(.  עמ'  ותלמידיו,  החת"ס  )תר"ל-תש"ד,  פולק 
אב"ד  )תר"ה-תרמ"ט,  פולק  הלוי  משה  רבי  הגאון  של 

וראש ישיבת בוניהאד בהונגריה(.
]1[, קמד, ]2[ דף. )חסר דף קמה(, 32 ס"מ. מצב בינוני, 

דפים ראשונים ואחרונים פגועים ומשוקמים, נקבי עש. 

פתיחה: $300

309. Maharit – Fürth, 1768 
– Signatures 
Responsa of Mahari Mitrani, Part 2. Fürth, 
1768. Second edition.
Signature on front page (slightly cut off): "With 
my money I have bought… Itzik Katz Rappaport 
who rests here Li[pnik] and its parts". The Gaon 
Rabbi Yitzchak Itzik HaCohen Rappaport, Av 
Beit Din of Leipnik in 1775. Father of Simlat 
Binyamin, see attached material.
Stamp on front page and ownership signature 
before front page by Rabbi Avraham Segal 
Pollack of Bonihad. Rabbi Avraham Pollack 
(1870-1944, the Chatam Sofer and his students, 
page 552). The son of the Gaon Rabbi Moshe 
HaLevi Pollack (1845-1889, Av Beit Din and 
Head of the Bonihed Yeshiva in Hungary). 
[1], 144, [2] leaves. (missing leaf 145), 32cm. Fair 
condition, first and last leaves damaged and re-
stored, moth pinholes. 

Opening Price: $300 

310. תורת הבית להרשב"א – חתימות 
והגהות  

תורת הבית הארוך להרשב"א. וויען, תקע"א, 1811. 
חותמת וחתימה של רבי "פייביל שלעזינגער רב בק"ק 
"; חותמת של בנו רבי "נחום שלעג לטאפאלטשאן והגלי
זינגער רב בק"ק טאפאלטשאן והגליל"; חתימת בעלים 
לאורך  ]יוסף?[".  והצעיר  "הק'  ודהויה  יותר  עתיקה 

הספר עשרות הגהות קצרות של מראי מקומות. 
רבי כלב פייביל שלזינגר )תקפ"ח-תרע"א, אוצר הרבנים 
12433(, מגדולי תלמידי ה"כתב סופר", בעל "תורת בר 

310. Torat Ha-Bayit by Ha-
Rashb"a - Signatures and Glosses
Torat Ha-Bayit Ha-Aroch by Ha-rashba. 
Vienna, 1811.
Stamp and signature of Rabbi "Feivel Schlesinger, 
Rabbi in Topolcany and the region", stamp of 
his son Rabbi "Nahum Schlesinger Rabbi in 
Topolcany and the Region" and a previous 
owner's signature, older and faded "Ha-Katan 
Ve-Ha-Tsa'ir Yosef[?]". Throughout the book 
are dozens of short glosses with references.
Rabbi Kalev Feivel Schlesinger (1828-1911), 
of the prominent disciples of the "Ktav Sofer", 
author of "Torat Bar Nash" (Otzar Ha-Rabanim 
12433). Son in law of Rabbi Aharon Yosef 
Shmuel Ha-Levi Segal (Otzar Ha-Rabanim 
1811). His son, Rabbi Nahum Schlesinger 
(Otzar ha-Rabanim 15900, died 1918) was ap-
pointed to his father's position in his father's 
lifetime after his retirement from Rabbinate. 
Of his manuscripts the books "Hazon Nahum" 
were published, on matters of Agadah and the 
Torah. (Bnei Brak 1991, 1998).
122 leaves. Good-Fair condition. Wear and water 
stains to margins of a few of the pages. Creases 
and an ink stain to title page. New binding.

Opening Price: $120

נש". חתנו של רבי אהרן יוסף שמואל הלוי סג"ל )אוצר 
הרבנים 1811(. 

נפטר   ,15900 הרבנים  )אוצר  שלזינגר  נחום  רבי  בנו, 
תרע"ח(, נתמנה על מקום אביו עוד בחיי אביו, שפרש 
מן הרבנות. מכתבי ידו יצאו לאור ספרי "חזון נחום" על 

סוגיות אגדה ועל התורה )בני ברק תשנ"א, תשנ"ח(.
קכב דף. מצב טוב-בינוני. בלאי וכתמי מים בשולי חלק 

מהדפים. קמטים וכתם דיו בדף השער. 

פתיחה: $120
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311. מאיר עיני חכמים - חתימת ה"שדי 
חמד" 

על  מלובלין  מהר"ם  חידושי  חכמים,  עיני  מאיר  ספר 
הש"ס. זאלקווי )זולקווא(, ]תק"ט 1749[. 

נוסף  ורישום  מדיני"  "חזקיהו  בעלים  חתימת  בשער 
בתחתית השער.

חמד"  ה"שדי  בעל  מדיני  חזקיהו  חיים  רבי  הגאון 
6323(, נולד בירושלים,  )תקצ"ה-תרס"ה, אוצר הרבנים 
חברון.  ובעיה"ק  בקראסובזר  בקושטא,  ברבנות  כיהן 
נודע בהתמדתו ובגאונותו בנגלה ובנסתר. עמד בקשרי 
לאור  הוציא  הארצות.  מכל  ישראל  גדולי  עם  מכתבים 
י"ח  "שדי חמד",  לבדו את חיבורו האנציקלופדי הענק 
כמעט  הענקית  מספרייתו  רבים.  ספרים  ועוד  חלקים, 
 1948 נותרו ספרים מכיון שעלתה בלהבות בשנת  ולא 
העתיקה  בעיר  לדך",  "משגב  החולים  בית  בשרפת 

בירושלים.
עש  פגעי  טוב,  מצב  ס"מ.   34.5 דף.   ]34[  ;]2[ סח,   ,]1[

קלים. כריכת עור מקורית, מעט פגועה.

פתיחה: $250

311. Sefer Meir Einey Chachamim 
– "Sdei Hemed"'s Signature
Sefer Meir Einey Chachamim, novellae by the 
Maharam of Lublin on the Mishnah. Zholkiev, 
1749.
Ownership signature "Hizkiyahu Medini" on 
title page with additionl inscription on same 
page.
Rabbi Hayim Hizkiyahu Medini, author of 
Sdei Hemed (1835-1905, Otzar Ha-Rabanim 
6323), born in Jerusalem, served as Rabbi in 
Constantinopole, Krasobzar and Hebron. 
Published a gigantic Encyclopedia "Sdei 
Hemed" of 18 volumes, and many other books. 
Of his great library close to nothing survived, 
as it was burnt in 1948 in "Misgav La-Dach" 
Hospital in the old city of Jerusalem.
[1], 68, [2]; [34] leaves. 34.5cm. Good condition, 
slight moth damages, original leather binding, 
slightly damaged.

Opening Price: $250

312. בעל הנפש להראב"ד – ברדיטשוב, 
תקע"ז

)ברדיטשוב(,  נדה.  הלכות  להראב"ד,  הנפש  בעל  ספר 
]תקע"ז 1817[.

הסכמות: רבי ישראל בנו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, 
ורבי משה ב"ר יחיאל מיכל מיאמפלי.

בשער כתוב "באותיות ברדיטשוב". על מהדורה זו ראה: 
תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0106784, )עפ"י 
כא,  ספר,  קרית  בברדיטשוב,  העברי  הדפוס  יערי,  א' 
הוא  המדפיס  ההסכמות,  לפי   .)116 עמ'  תש"ד-תש"ה, 

ר' ישראל ב"ק. 
יצחק  ר'  בן  יהודא  "אברהם  בשער:  בעלים  חתימת 
"אברהם יהודה הערמאן  מאווריטש". חותמות של רבי 

חופ"ק באראדיאנקא".
ב"ר פנחס הרמן אב"ד בראדיינקה,  יהודה  רבי אברהם 
פלך קיוב, )נולד תרי"ח, אוצר הרבנים 1103(, נכדו של 
)אוצר  ובנארוואליע  במאזיר  רב  יהודה  אברהם  רבי 
מרדכי  רבי  מהאדמו"ר  להוראה  נסמך   .)1099 הרבנים 
דוב טברסקי מהורונייסטיפל ונתמנה לרב בבראדיינקה 

בשנת תרמ"ה.
ברוך  ישעיהו  ב"ר  "שלום  רבי  של:  נוספות  חותמות 

פינסקי, מאווריטש פלך וואלין שנת ]תרפ"ג?[".
מ דף. 21 ס"מ. נייר כחלחל וירקרק, מצב בינוני, פגיעות 

משוקמות, כתמים ופגעי עש .

פתיחה: $150
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312. Ba'al Ha-Nefesh by the Rabad 
– Berditchev, 1817
Sefer Ba'al Ha-Nefesh by the Rabad, Niddah 
rules. (Berditchev), [1817].
Approbations: Rabbi Yisrael son of Rabbi Levy 
Yitzchak of Berditchev, and Rabbi Moshe Ben 
Yechiel Michal of Yampoli.
On title page appears the writing "Berditchev 
Letters", see about this edition: Bibliography 
Institute CD, record 0106784, (according to A. 
Ya'ari, the Hebrew Printing in Berditchev, Kiryat 
Sefer, 21, 1944-1945, page 116). According to the 
approbations, the printer is Rabbi Yisrael B"K.
Ownership signature on title page: "Avraham 
Yehudah Ben Rabbi Yitzchak of Averitch". Ink 
stamps of Rabbi "Avraham yehudah Herman 
of Bradienka".
Rabbi Avraham Yehudah Ben Rabbi Pinchas 
Herman Av-Beit-Din Bradienka, province of 
Kiev, (born 1858, Otzar Ha-Rabanim 1103), 
grandson of Rabbi Avraham Yehudah rabbi 
of Mozir and Norvalye (Otzar Ha-Rabbanim 
1099). Ordinated as teacher by Rebbe Mordechai 
Dov Tversky of Horoniestipel and appointed as 
rabbi of Bradienka in 1885.
More ink stamps by: Rabbi "Shalom Ben 
Yesaha'ayahu Baruch Pinsky of Avertich prov-
ince of Volyn [1923?]".
40 leaves, 21cm. Blueish-greenish paper, fair condi-
tion, restored damages, stains and moth damages.

Opening Price: $150

313. עצי לבונה - חתימות והגהת רבי 
שמואל העליר

ספר עצי לבונה, על שו"ע יורה דעה, מאת רבי ניסן ב"ר 
אהרן מדובנא. לבוב, ]תרכ"א 1860[. 

בשער ובגוף הספר חתימות מאת "הק' שמואל העליר". 
באמצע הספר הגהה אחת בכתב ידו.

הגאון רבי שמואל העליר )תקמ"ו-תרמ"ד, אוצר הרבנים 

313.  Atzei Levonah – Signatures 
and Gloss by Rabbi Shmuel Heller
Sefer Atzei Levonah, on Shulchan Aruch Yoreh 
De'a, by Rabbi Nissan ben Aharon of Dovna. 
Lvov, [1860].
Signatures by Rabbi Shmuel Heller on title page 
and inside the book. One handwritten gloss by 
Rabbi Heller in the book.
The Ga'on Rabbi Shmuel Heller (1786-1884, 
Otzar Ha-Rabanim 19134), was raised in the Seer 
of Lublin's house and was advised by the Seer to 
move to Eretz Yisrael. Served as rabbi of Safed 
for sixty years. (His biography and the history of 
Safed were depicted in the book "The Rabbi The 
Leader and The Doctor – Safed, 1989).
On title page appear ink stamps of Rabbi 
"Yitzchak Isaac Deitsch" of Tiberias, son 
of Rabbi David Natan Deitsch Av-Beit-Din 
Kretchnif.
[56]; 52 leaves. (Pagination inaccurate). 35cm. 
Good condition. Slight wear and moisture-marks. 
Worn binding.

Opening Price: $150

314. ספר ישועות יעקב - חתימת רבי עמרם 
ישי ביליצר 

אבן  שו"ע  על  ביאור  א-ג,  חלקים  יעקב,  ישועות  ספר 
לבוב.  אב"ד  אורנשטיין  משולם  יעקב  רבי  מאת  העזר, 

לעמברג )לבוב(, תרכ"ב 1862. 
החיבור  חלקי  שלשת  לראשונה  צורפו  זו  במהדורה 
עם  הארוך",  וה"פירוש  הקצר"  ה"פירוש  אחד,  לכרך 
פנים השו"ע. לאורך הספר משולבים תשובות וחידושים 
אורנשטיין,  זאב  מרדכי  רבי  המחבר,  בן  מאת  בהלכה 

ומנכד המחבר, רבי צבי הירש אורנשטיין )מו"ל הספר(.
סגל".  ישי  עמרם  "הק'  בעלים:  חתימת  הספר  בשער 
מיללער  יהודא  אנשיל  "אשר  נוספת:  בעלים  חותמת 
בשולי  בודדות  הערות  פעטראזשעני".  דקה"י  אב"ד 

מספר עמודים.

19134(, נתגדל בבית "החוזה מלובלין" שציוהו לעלות 
לארץ ישראל. כיהן כרבה של צפת במשך ששים שנה. 
"הרב  הספר  יצא  בצפת  הישוב  ותולדות  )לתולדותיו 

המנהיג והרופא" – צפת, תשמ"ט(.
בשער חותמות רבי "יצחק אייזיק דייטש" מטבריה, בנו 

של רבי דוד נתן דייטש אב"ד קרטשניף.
]56[; נב דף. )הפגינציה בספירה הראשונה משובשת(. 35 

ס"מ. מצב טוב. בלאי קל וכתמי-רטיבות. כריכה בלויה.
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314. Sefer Yeshu'ot Ya'akov 
– Rabbi Amram Yishai Bilitzer's 
Signature  
Sefer Yeshu'ot Ya'akov, Parts I–III, commentary 
on Shulchan Aruch Even Ha'Ezer, by Rabbi 
Ya'akov Meshulam Orenstein Av-Beit-Din 
Lvov. Lemberg (Lvov), 1862.
Three parts of this book were compiled here 
for the first time into one volume, The "Peirush 
Katzar", "Peirush Aroch" and the Shulchan 
Aruch. Responsum and Halachic novellae by the 
writer's son, Rabbi Mordechai Ze'ev Orenstein, 
and his grandson, Rabbi Zvi Hirsch Orenstein 
(the publisher), are integrated into the book. 
On title page appears ownership 
signature:"Amram Yishai Segal". Another own-
ership signature: " ". Few comments on margins 
of some leaves.
Rabbi Amram Yishai Segal Bilitzer (died 1889, 
Otzar Ha-Rabanim 16761), famous rabbi, 
served in Szerencs, Hungary.
Rabbi Asher Anshel Yehudah Miller, author 
of "Lechem Asher", "Shemen Asher" and more. 
Son in law of Rabbi Pinchas Bilitzer – son of 
Rabbi Amram Yishai Bilitzer.
[1], 82, 85-104; 21, 21-78; 2-29, 31-50 leaves. 
(Incorrect pagination). 40cm. Good condition. 
Moisture marks, moth damages. Title page in fair 
condition, torn and stained. Simple binding.

Opening Price: $150

315. חתימת רבי דניאל פרוסטיץ בשער 
ספר 

שער ספר פרקי דרבי אליעזר. פראג, ]תקמ"ד 1784[.
לפני  ש---",  פרוסטיץ  דניאל  "הק'  בעלים:  חתימות 
"קניתי  בנו  ע"י  שונה,  בכתב  כיתוב  נוסף  זו  חתימה 

---הק' מאיר בן להגאון".
תלמיד  )תקי"ט-תר"ו(,  מפרוסטיץ  דניאל  רבי  הגאון 

315. Signature of Rabbi Daniel 
Prostitz on title page
Title page of Pirkei D'Rabbi Eliezer. Prague, 
[1784].
Owners' signatures: "The K' Daniel Prostitz…", 
before this signature additional writing was 
added in a different handwriting, by his son "I 
bought   -----the K' Meir son of the Gaon".
The Gaon Rabbi Daniel of Prostitz (1759-1846), 
disciple of the Maharam Barabi, Av Beit Din 
of Pressburg and dayan in Pressburg from the 
time of Rabbi Meshulam Igra, who after some 
years was appointed as head of the Beit Din. 
In 1807, he initiated the appointment of the 
Chatam Sofer as Rabbi of Pressburg, and was 
his faithful friend. [Compare the signature to 
his photographed signature in the book Ishim 
B'teshuvot Chatam Sofer, page 125].
His son Rabbi Meir was born in 1916 and was 
circumcised by the Chatam Sofer (mentioned 
in the booklet of the circumcised).
Leaf 19.5cm. Good-fair condition

Opening Price: $120      

אוצר  תרמ"ט,  )נפטר  ביליצר  סג"ל  ישי  עמרם  רבי 
הרבנים 16761(, רב מפורסם, כיהן בסרנץ' )סערענטש( 

הונגריה. 
"שמן  "לחם אשר",  בעל  מילר,  יהודה  אנשיל  רבי אשר 
אשר" ועוד. היה חתנו של רבי פנחס ביליצר - בנו של 

רבי עמרם ישי ביליצר.
)פגינציה  דף.  לא-נ  ב-כט,  כא-עח;  כא,  פה-קד;  פב,   ,]1[
משובשת(. 40 ס"מ. מצב טוב. כתמי רטיבות, נזקי עש. דף 

השער במצב בינוני, קרוע ומוכתם. כריכה פשוטה.

פתיחה: $150

מהר"ם ברבי אב"ד פרשבורג ודיין בפרשבורג מזמן רבי 
משולם איגרא. במשך השנים נתמנה לראש בית-הדין. 
כס  על  סופר"  ה"חתם  את  להעלות  יזם  תקס"ז  בשנת 
הרבנות בפרשבורג והיה ידידו הנאמן. ]השוה החתימה 
חתם  בתשובות  "אישים  בספר  המצולמת  לחתימתו 

סופר", עמ' קכה[.
החת"ס  ע"י  ונימול  תקע"ו  בשנת  נולד  מאיר,  רבי  בנו 

)נזכר בפנקס הנימולים(.
דף 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני.

פתיחה: $120
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316. אפי רברבי - שו"ע אבן העזר - חתימת 
רבי צאלח נכד מהרי"ץ

יאפי רברבי, שו"ע אבן העזר. עם באר הגולה וכל המפר
שים. פיורדא, ]תקמ"ב 1782[.

עבדו,  את  אלדים  חנן  "אשר  בשער:  בעלות  רישומי 
הצעיר צאלח בן מ"ו אברהם צאלח נ"י" וחתימה רבנית 
]=בית  מהרי"ץ  מו"ז  כניסה  להקדש  "נקנה  מסולסלת. 
יזכו  צאלח[  יחיא  הרב  מורנו  זקני  מורי  של  הכנסת 

הציבור להגות בו... הצעיר  סלי' בן מ"ו דאוד צאלח". 
רישומים וחידושי תורה בכת"י, בעמודים שלפני השער. 
ביהכנ"ס  רב  מהרי"ץ,  בן  אברהם  רבי  בן  צאלח  רבי 
צנעא,  בעיר  המהרי"ץ(  משפחת  )של  צאלח  וישיבת 
בשנת תק"ס בערך )1800 בקירוב(. ראה אודותיו באנצי' 

לחכמי תימן, א', עמ' 503-504. 
ראה גם קטלוג "קדם", מכירה 8, פריט 378, שו"ע אורח 
הגהות  העתקות  הופיעו  שבגליונותיו  בחתימתו,  חיים 

המהרי"ץ.
עש.  ופגעי  כתמים  בינוני,  מצב  ס"מ.   33 דף.  קצב   ,]2[

כריכת בד צבעונית וגב עור, בסגנון תימני.

פתיחה: $150

316. Apey Ravrevey - Shulchan 
Aruch Even Ha-Ezer – Rabbi 
Salach Grandson of Maharitz's 
Signature
Apey Ravrevey, Shulchan Aruch Even Ha-Ezer.  
With Be'er Ha-Golah and all commentators. 
Fürth, 1782.
Ownership inscriptions on title page: "…Salach 
ben Avraham Salach…" and a curled rabbinical 
signature. "Purchased for… [synagogue of… 
Rabbi Yichye Salach] for the public to study…".
Handwritten inscriptions and Torah novellae 
on pages preceding title page.
Rabbi Salach ben Rabbi Avraham ben Maharitz, 
Rabbi of Yeshivat Salach (of Maharitz family) 
in Sana'a, c. 1800. See about him Encyclopedia 
of Yemenite Sages, A, pp. 503-504.
See also Kedem catalogue no. 8, item 378, 
Shulchan Aruch Orach Chaim with Rabbi 
Salach's signature, where Maharitz's copied 
glosses are found.
[2], 192 leaves. 33cm. Fair condition, stains and 
moth damages. Colorful cloth binding with 
leather back, Yemenite style.

Opening Price: $150

317. רמב"ן על התורה - חתימת רבי גרשון 
רפא מפורטו

פירוש הרמב"ן על התורה. ]ונציה, ש"ה 1545[.
רבי  ]של  ספרדי  בכת"י  קצוצות(  )חלקן  הערות  מספר 

אברהם ישראל?[.
גרשון  "אני  חתימות רבות בספר בכת"י אשכנזי עתיק: 

בר אברהם פורט כ"ץ יצ"ו".
אוצר  )רצ"ח-שמ"ה,  מפורטו  ]רפא[  כהן  גרשון  רבי 
רבני  מגדולי  תורה,  ומרביץ  דרשן   ,)4446 הרבנים 
וינה,  בעיר  נקבר  שבאיטליה.  בפורטו  נולד  מנטובה. 
]נוסח מצבתו בספר מצבות ווינא[. בנו הוא רבי שמחה 

יהכהן רפא מפורט בעל "קול שמחה". אבי משפחת רפא
זו,  פורט. ]ה"בעל שם טוב" היה מונה משפחת כהנים 
בין המשפחות המיוחסות, שלא התערבו בהן פסולים[.

בהקדמת ספר "קול שמחה" כותב המהדיר ששם אביו 
של רבי גרשון היה "משה", והנה לפנינו חתימה מפורשת 

בה הוא כותב ששם אביו "אברהם".
ד-קנה דף )חסרים שער, דפים ראשונים ודף אחרון(. 28.5 
ס"מ. מצב משתנה: דפים ראשונים עד דף לה, פגומים 
אומתולעים, מנותקים. דפים לו-קנ במצב טוב, כתמים ופ

גיעות קלות. דפים אחרונים פגומים, פגעי עש.
"כד הקמח"  הדף האחרון שנכרך עמו, הוא מתוך ספר 

)ונציה 1545(.

פתיחה: $200
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317. Ramban on the Torah 
– Signature of Rabbi Gershon Rapa 
of Porto
Ramban commentary on the Torah. [Venice, 
1545].
Few comments (some chopped) in Sephardi 
handwriting [of Rabbi Avraham Yisrael?].
Many signatures in ancient Ashkenazi hand-
writing: "Me, Gershon Ben Avraham Port...".
Rabbi Gershon Cohen [Rapa] of Porto (1538-
1585, Otzar Ha-Rabanim 4446), sermonizer and 
teacher, of the leading rabbis of Mantova. Born 
in Porto, Italy. Buried in Vienna, [Inscription 
on his tombstone found in the book Vienna's 
Tombstones]. Rabbi Simcha Ha-Cohen Rapa of 
Port author of "Kol Simcha" is his son. Forefather 
of Rapaport family. ["Ba'al Shem Tov" consid-
ered this family of Cohanim as a distinguished 
one with no improper intermarriages].
The writer mentions in the introduction to 
"Kol Simcha" that Rabbi Gershon's father was 
"Moshe", and herewith is an explicit signature 
with "Avraham" as his father's name.
4-165 leaves (missing are title page, first leaves and 
last leaf). 28.5cm. Condition varies: first leaves to 
leaf 35 are damaged with moth-holes, detached. 
Leaves 36-150 in good condition, stains and slight 
damages. Last leaves damaged, moth-damages.
Last leaf bound is of "Kad Ha-Kemach" book 
(Venice 1545).

Opening Price: $200

318. שו"ת דברי אמת - הקדשה עצמית של 
רבי רפאל מיוחס בעל "פרי האדמה" 

יצחק  מרבי  ודרושים,  פלפול  שו"ת,  אמת,  דברי  ספר 
בכר דוד זצוק"ל. קושטאנדינה )קושטא(, ]תק"ך, 1760[. 

מהדורה ראשונה.
הגביר  מאת  מתנה  לי  "שולח  בשער:  עצמית  הקדשה 
מעבר  שמואל".  בכה"ר  מיוחס  רפאל  הצעיר  יצ"ו, 
לשער הקדשת המנדב "לעה"ק ירושלים תובב"א, להרב 

המופלא כמוהר"ר ]=כבוד מורנו הרב רפאל[ נר"ו".
הגאון רבי רפאל בן רבי שמואל מיוחס )תס"ה-תקל"א 
חכמי  מגדולי  האדמה",  "פרי  שו"ת  בעל   .)1705-1771
לציון"(  )"ראשון  בירושלים  ראשי  כרב  כיהן  ירושלים, 

משנת תקט"ז. 
]6[, מו, קיז, יב, מט דף. 31 ס"מ. מצב טוב מאד, כתמים 

קלים במספר דפים.

פתיחה: $150

318. Divrei Emet Responsa – 
Personal Inscription of Rabbi 
Refael Meyuchas
Divrei Emet, response, Pilpul and Drushim, by 
Rabbi Yitzchak Bachar David. Constantinople, 
[1760]. First edition. 
Personal inscription upon title page: “A gift 
sent to me by the master, the young Refael 
Meyuchas son of Rabbi Shmuel”. On the other 
side of the title page an inscription of the do-
nator: “To the Holy City of Jerusalem, to the 
exceptional honored Rabbi Refael”. 
The Ga’on Rabbi Refael son of Rabbi Shmuel 
Meyuchas (1705-1771), author of Pri Ha’Adama 
responsa, was among the great Torah schol-
ars of Jerusalem. He served as Chief Rabbi of 
Jerusalem (Rishon L’Zion), from the year 1756. 
[6], 46, 117, 49 leaves. 31cm. Very good condition, 
minor stains on a number of pages. 

Opening Price: $150
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320.  שו"ת מהרי"ט – חתימות רבי ידידיה 
הכהן

שאלות ותשובות מהרי"ט, חלק א'. מרבי יוסף מטראני. 
קושטנדינה )קושטא(, ]ת"ב 1642[. מהדורה ראשונה.
חתימות בעלים בדף א'. חתימה ארוכה בכת"י מזרחי: 

"לי למקנה, האל ברחמיו יזכני להגות בו אני וזרעי, 
ידידיא הכהן ס"ט" וחתימה קצרה, שתי החתימות 

מעוטרות.
רבי ידידיא הכהן, מגדולי חכמי ירושלים, בן רבי אריה 
יהודה ליב הכהן בנו של ה"שער אפרים" מווילנא. עלה 
לירושלים בשנת תמ"ו )1686( בה למד אצל גדולי חכמי 
הספרדים, נשא את בתו של הגאון רבי אברהם יצחקי, 
תצ"ב  בקושטא  אברהם"  "זרע  ספרו  את  לאור  והוציא 
)1732(. בן דודו, היעב"ץ, כותב על אביו רבי אריה יהודה 

ליב ב"מגילת ספר": "והניח אחריו בן חכם גדול".
רפאל  אליהו  הצעיר  אחרון  "גואל  נוספת:  חתימות 
רבני  ]מגדולי  אמאדו"  יצחק  רפאל  "הצעיר  סאלוניגו". 

319. בינה לעיתים - חתימות והגהות
ספר בינה לעיתים, דרשות מרבי עזריה פיג'ו. ונציה, ]ת"ח 

1648[. מהדורה ראשונה )נדפסה ע"י מהר"ם זכות(.
חתימות בעלים והגהות.

בכמה"ר  אברהם  הצעיר  כספי  "מקנת  הספר:  בשער 
יהושע פרחיא זל"ה". )שתי חתימות נוספות ממנו בדף 
א'( - רבי אברהם הכהן פרחיא, מחכמי שאלוניקי, נפטר 

תע"ט )1719(. 
"הצעיר  חכים",  "שמואל  של  בשער  נוספות  חתימות 
אברהם דוד חכים ס"ט", "שלמה ן חסון" ושל "רפאל ן' 

חסון".
נוספות  הגהות  מקום.  מראי  ציון  של  רבות  הגהות 
ארוכות יותר )קצוצות( בכמה סוגי כת"י מזרחיים. הגהה 

חתומה מרבי "יוסף ן' סניור".
עם  פגיעות  בינוני-גרוע,  מצב  ס"מ.   25.5 דף.   12 ר,   ,]4[

חסרון טקסט. פגעי עש וכתמים.

פתיחה: $200

320. Maharit Responsum 
– Signatures
Maharit responsum, Part I. By Rabbi Yossef 
Mitterani. Constansinople, 1642. First Edition.
Ownership signatures on leaf 1. Long signa-
ture in oriental handwriting: "…Yedidya Ha-
Cohen" and short signature, both signatures 
are decorated.
Rabbi Yedidya Ha-Cohen, of the great sages of 
Jerualem, son of Rabbi Aryeh Yehudah Leib 
Ha-Cohen son of "Sha'ar Ephraim" of Vilna. 
Came to Jerusalem in 1686 and studied with 
the leading Sephardi sages. Married the daugh-
ter of Rabbi Avraham Yitzchaki, and published 
his book "Zera Avraham" in Constantinople 
in 1732. His cousin, the Ya'betz, in "Meggilat 
Sefer" writes about Rabbi Aryeh Yehudah Leib 
who "left a wise son".
More signatures: "Last owner Eliyahu Raphael 
Salonigo". "Raphael Yitzchak Amado" [a lead-
ing Turkish rabbi].
117 leaves. (6 leaves missing: title and introduc-
tions, last leaf of indices). 30cm. Fair-poor condi-
tion, moth-damages and fungi.

Opening Price: $200

319. Bina Le'itim – Signatures and 
Glosses
Sefer Bina Le'itim, sermons by Rabbi Azaria 
Figo. Venice, 1648. First edition (printed by 
Mahara"m Zechut).
Ownership signatures and glosses.
On title page: "…Avraham…Yehoshua 
Perahia...". (Two additional signatures of his on 
page 1) – Rabbi Avraham Ha-Cohen Perahia, of 
Salonika sages, died 1719.
More signatures on title page "Shmuel Hakim", 
"...David Hakim…", "Shlomo Ibn Hasson" and 
"Raphael Ibn Hasson".
Many glosses of references. Longer glosses 
(chopped) in different oriental handwritings. 
Signed gloss by Rabbi "Yossef Ibn Senior".
[4], 110, 12 leaves. 25.5cm. Fair-poor condition, 
damages with text omission. Moth damages and 
stains.

Opening Price: $200

טורקיה[.
6 דף: שער והקדמות, דף אחרון במפתא  רז דף. )חסרים

חות(. 30 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, פגעי עש ופטריה.

פתיחה: $200

אני
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321. באר יעקב - פיורדא - חתימות
ספר באר יעקב, על שו"ע אורח חיים. מרבי יאקב ברלין. 

פיורדא, תקכ"ז )1767(. מהדורה יחידה.
חתימות בעלים בשער: "הצעיר רפאל אברהם לב אריה 
יכב"ץ,  יצחק  זרע  למדרש  קודש  אותו  "וקניתי  ס"ט". 

הצעיר יוסף זאמירו ס"ט".
רבי רפאל אברהם לב אריה, בעל "היכל מלך" )שאלוניקי 
תקע"ד(, מחכמי ירושלים בזמן הרב חיד"א. יצא כשד"ר 

ארץ ישראל בשנים תקכ"ה-תקס"ג.
רבי יוסף זאמירו, בעל "הון יוסף" )ראה פריט 152(, דיין 
תר"ג  נפטר  ה-19.  המאה  בראשית  בירושלים  ופרנס 

.)1843(
]3[, קמד דף. 30.5 ס"מ. נייר מעט כהה, מצב טוב, פגיעה 

משוקמת בראש דף השער, כריכה ישנה, מעט בלויה.

פתיחה: $100

321. Be’er Ya'akov – Fürth 
– Signatures 
Be’er Ya'akov book on Orach Chaim section of 
the Shulchan Aruch, by Rabbi Ya'akov Berlin. 
Fürth, (1767). Only edition. 
Ownership signatures upon title page: “The 
young Refael Avraham Lev Aryeh". "I have 
purchased it exclusively for Midrash Zerah 
Yitzchak, the young Yosef Zamiro”.
Rabbi Refael Avraham Lev Aryeh, author of 
Heichal Melech (Salonika 1814) was among the 
Torah scholars of Jerusalem during the time of 
Rabbi Chaim Yosef David Azoulai. He served 
as Shliach De’Rabanan [emissary] during the 
years 1765-1803. 
Rabbi Yosef Zamiro, author of Hon Yosef (see 
item 152), Dayan in Jerusalem in the early 19th 
century, passed away in 1843. 
[3], 144 leaves. 30.5cm. Slightly dark paper, good 
condition, restored at the top of the title page, old 
binding, slightly worn. 

Opening Price: $100

322. זבחי צדק – בגדאד תרנ”ט
ספר זבחי צדק, ח"א, דינים "להתנהג בו כדת וכהלכה", 
על שולחן ערוך יורה דעה, מרבי עבדאללה סומך, ראש 

חכמי בבל. בגדאד, תרנ”ט )1899(.
)גאון מופלג בנגלה  וחותמות רבי עזרא שעיו  חתימות 
ומראשי  בירושלים  החלבים  חכמי  מגדולי  ובנסתר, 

ישיבת פורת יוסף, נודע במומחיותו כסופר סת"ם(.
1813- )תקע"ג-תרמ"ט,  סומך  עבדאללה  רבי  הגאון 
רבו של בעל ה"בן איש  ורבני בבל,  1889(, ראש חכמי 
חי" ושל גדולי בגדאד. ראה עליו בספרו של א' בן יעקב 
תש”ט(  )ירושלים,  סומך"  עבדאללה  הרב  "תולדות 
צדק",  ב"זבחי   – זמיר  י'  לתולדות המחבר מאת  ומבוא 

מהדורת אהבת שלום )ירושלים, תשס”ג(.
]8[, תמח עמ'. 25 ס”מ. מצב טוב. כריכת קרטון עם גב 

עור משופשפת.

פתיחה: $150

322. Zivhei Tsedek – Baghdad, 
1899
Sefer Zivhei Tsedek, Part One, about Shulchan 
Aruch Yore De’a, compiled by Rabbi Abdallah 
Somekh. Baghdad, 1899.
Rabbi Ezra Shayo's sigantures and ink stamps 
(an extraordinary scholar in the hidden and 
the seen, of the Halebi scholars of Jerusalem 
and of the heads of Yeshivat Porat Yossef, well 
known as a Sofer Stam).
Ha-Gaon Rabbi Abdallah Somekh (1813-1889) 
was a Rosh Yeshiva and Posek of Iraqi Jewry and 
Rabbi of the Ben Ish Ha. See A. Ben Ya'akov's 
book "Toldot Harav Abdallah Somekh" 
(Jerusalem, 1949) and introduction to writer's 
biography by I. Zamir – in "Zivhei Tsedek", 
Ahavat Shalom edition (Jerusalem, 2003).
[8], 188 pages. 25cm. Good condition. Cardboard 
binding with leather back, rubbed.

Opening Price: $150
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323.  ספרים מספריית רבי דוד פוברסקי 
ראש ישיבת פוניבז'

ספרים מספרייתו של הגאון רבי דוד פוברסקי )תרס"ב-
שמואל  רבי  של  )לצדם  פוניבז'  ישיבת  ראש  תשנ"ט(, 

רוזובסקי ורבי אלעזר מנחם מן שך(:
תר"ם  ווארשה,  שבת.  מסכת  על  הריטב"א  1. חידושי 

.1879
2. שו"ע חשן המשפט עם תורת כהנים. למברג )לבוב(, 

]תרמ"ב[ 1882.
ווארשא,  3. חדושי הרשב"א על חמש עשרה שיטות. 

תרס"ב 1901.
4. חדושי הגר"י על שבת, עירובין, פסחים וביצה, רבי 

יעקב קנטורוביץ. ניו-יורק, תש"ח ]1948[.
ארה"ב,  לעווין.  הלוי  דוב  יוסף  רבי  מאת  הלוי,  5. יד 

תש"ט ]1949[.
חיים  רבי  רקם,  מעשה  קונטרס  עם  האהל  6. פתח 

משולם קויפמאן הכהן. ירושלים, תש"ט ]1949[.
גדלי'  שמואל  רבי  בתרא,  בבא  על  שמואל  7. גידולי 

ניימן. ניו-יורק, תשי"ד ]1954[.
אליהו  רבי  בש"ס,  וביאורים  חידושים  אליהו,  8. אמרי 

שלזינגר. בני-ברק, תש"ל ]1970[.
בעלים  רישום  מופיע  הספרים  שערי  שלפני  בדפים 
באחד  פוברסקי".  "דוד  או  פוברסקי"  "ד'  בכתי"ק: 
הספרים לא מופיע רישום בעלים, אלא הקדשה בכתב-

יד לרבי דוד פוברסקי.
סה"כ 8 ספרים, גודל משתנה, מצב בינוני.

פתיחה: $300

323. Books from the library of 
Rabbi David Povarski, head of the 
Ponevezh Yeshiva
Books from the library of the Gaon Rabbi David 
Povarski (1902-1999), head of the Ponevezh 
Yeshiva (with Rabbi Shmuel Rozovzky and 
Rabbi Elazar Menachem Man Shach):
1. Chidushei Ha-Ritva Al Masechet Shabbat. 
(The Ritva innovative commentaries on the 
Shabbat tractate). Warsaw, 1879.
2.  Shulchan Aruch Choshen Ha-Mishpat with 
the Torat Kohanim. Lemberg (Lvov), 1882.
3. Chidushei Ha-Rashba Al Chamesh Esrei 
Shitot. Warsaw, 1901.
4. Chidushei Ha-Gri al Shabbat, Eiruvin, 
Pesachim and Beitza, Rabbi Ya'akov 
Kanterowitz. New York, 1948.
5. Yad Halevi, by Rabbi Yosef Dov Halevi 
Levine. US, [1949].
6. Petach Ha-Ohel with the Kuntress Ma’aseh 
Rokem, Rabbi Moshe Meshulam Kaufman 
Hacohen. Jerusalem, 1949.
7. Gidulei Shmuel on Baba Batra, Rabbi 
Shmuel Gedalya Neiman. New York, 1954.
8. Imrei Eliyahu, innovative comments 
and explanations on the Shas, Rabbi Eliyahu 
Shlezinger. Bnei Brak, 1970.
Owner’s handwritten inscriptions appear on 
the leaves before the title pages of the books: 
“D. Povarski” or “David Povarski”. One of the 

324. ספרים עם חותמות וחתימות רבנים
חותמות   .1834 תקצ"ד  סדילקוב,  חיים.  1. תורת 
טודרוש  ו"חיים  –באש"  שמואל  ב"ר  זבולון  "אהרן  רבי 

הערשעל" מירושלים.
2. מחנה אפרים, רבי אפרים נבון. ]לבוב, תר"ך 1860[. 
]וינשטיין[",  הכהן  יעקב  "חיים  רבי  וחתימת  חותמות 
חיים  רבי  וחתימת  )רומניה(  ביאס  שד"ר מעיה"ק צפת 

טודרוס הרשלר, מצדיקי ירושלים.
3. שו"ת נודע ביהודה, חלק ראשון. שטעטטין )שצ'צ'ין(, 
תרכ"א ]1861[. רישום בעלים "אריה ליב בהרב אלימלך 
דב מקארלין" ]"רבי לייב דיין", ראה קטלוג "קדם" מס' 

8, פריט 455[ וכן חותמות שלו. 
תרכ"ח  ווארשא,  בבלי.  תלמוד  מן  סנהדרין  4. מסכת 
חוב"ק  הילמאנן  יצחק  "שמואל  רבי  חותמות   .1868

]חונה בקהילת[ ברזין" - בעל "אור הישר".
5. שיטה מקובצת, חידושי מסכת בבא בתרא. למברג 
"קניתי ממעות  בכתב-יד:  רישום   .1871 תרל"א  )לבוב(, 
נכד/בן  אהרן  ה'  "חנני  וכן  טלוסט"  פה  הנכבד  חותני 
בעהמח"ס  דברונישין  האבד"ק  פ"ק  מוהר"ר  בהגאון 

גידולי הקדש" וכן חותמת "יוסף גליק". 
תרמ"א  ווילנא,  ז"ל.  אשר  רבינו  להרב  6. שו"ת 
]1881[. חותמות בעלים של רבי "ישראל בן יצחק צבי 

רובינשטיין". 
ווילנא,  תורה.  חומשי  חמשה  על  תנחומא  7. מדרש 
"דוב אריה ריטער אב"ד...  1885. חתימת רבי  ]תרמ"ה[ 

רוטרדם והמדינה".
סה"כ 7 ספרים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

books doesn’t have any owner’s inscription, 
but a handwritten dedication to Rabbi David 
Povarski.
A total of 8 books, varying sizes, fair condition.

Opening Price: $300
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324. Books with Rabbis' Ink 
Stamps and Signatures
1. Torat Chaim. Sudilkov, 1834. Ink stamps of 
Rabbi "Aharon Zevulun ben Shmuel – BASH" 
and "Chaim Todrosh Hershl" of Jerusalem.
2. Machane Ephraim, Rabbi Ephraim Navon. 
[Lvov, 1860]. Ink stamps and signature of Rabbi 
"Chaim Ya'akov Ha-Cohen [Weinstein]", emis-
sary of Safed to Yassi (Romania) and signature 
of Rabbi Chaim Todros Hershler, a righteous of 
Jerusalem.
3. Noda Be-Yehudah book of responsum, 
first part. Stettin (Szczecin), [1861]. Ownership 
inscription "Aryeh Leib Be-harav Elimelech 
Dov of Karlin" ["Rabbi Leib Dayan", see Kedem 
Catalogue No. 8, item 455] as well as ink stamps 
of his.
4. Tractate Sanhedrin of the Babylonian 
Talmud. Warsaw, 1868. Ink stamps of Rabbi 
"Shmuel Yitzchak Helman of Berzin" – author 
of "Or Ha-Yashar".
5. Shitah Mekubetzet, novellae on tractae 
Baba Batra. Lemberg (Lvov), 1871. Handwritten 
inscription "Purchased with my father in law's 
money, Tluste" and "…Aharon grandson / son 
of… author of Gidulei Ha-Kodesh" as well as 
ink stamp of "Yossef Glick".  
6. Book of responsum by Rabbi Asher. Vilna, 
[1881]. Ownership ink stamps of Rabbi "Yisrael 
ben Yitzchak Zvi Rubinstein".
7. Midrash Tanchuma on the Pentateuch. 
Vilna, 1885. Signature of Rabbi "Dov Aryeh 
Ritter of… Rotterdam".
Total of 7 books, various sizes and conditions.
Opening Price: $120

325.  אוסף ספרים - חתימות וחותמות 
רבנים

 .1879 תרל"ט  ווארשא,  השי"ת.  מתורת  1. נפלאות 
)האדמו"ר  עפשטיין  הלוי  שלמה  אברהם  רבי  חתימת 

325. Collection of Books – Rabbis 
Signatures and Ink-Stamps
1. Nifla'ot Mi-Torat H-Shi"t. Warsaw, 1879. 
Rabbi Avraham Shlomo Ha-levy Epstein's sig-
nature (Rebbe of Ozrov – father of "Esh Dat").
2. Maharam Shik Book of Responsum, 
Satmar, 1904. Signatures by Rabbi Moshe Reich 
and his son Rabbi Zvi Hirsch. Rabbis of Medias 
(Hungary). Son and grandson of Rabbi Koppel 
Reich Av-Beit-Din of Budapest.
3. Yalkut Eliezer. Ink-stamps of Rabbi 
Binyamin Ze'ev Kroys Av-Beit-Din Debrecen 
(Hungary) and signature of his son Yudah 
Kroys (son in law of Rabbi Koppel Reich of 
Budapest).
4. Minhat Cohen, by Rabbi Avraham Cohen 
Pimentil. Lemberg, 1879. Signature of Rabbi 
Shalom Shvadron (the Jerusalemite Maggid).
5. Chamudi Daniel. Weizen [1908]. Rabbi 
Shalom Shvadron's signature. (Handwritten 
corrections).
6. Talmud Bavli Mefussak, Tractates Beitza, 
Ta'anit, Meggilah, Chaggiga. Signature and 
glosses by Rabbi Reuven Melamed.
7. Shulchan Aruch Yoreh De'ah. Signature 
and glosses by Rabbi Moshe Zvi Philipsohn of 
Munich.
8. Novellae by the Ritb"a. Signature by Rabbi 
Mordechai Kamuss son of Yitzchak Ha-Cohen 
(of Djerba, Chief Rabbi of Tunisia).
9. Tenu'at Ha-Mussar, First volume. Tel Aviv, 
1946. Rabbi Natan Zvi Friedman's signature 
(Otzar Ha-Rabanim).
10. Ketzot Ha-Choshen, Part I – II. Lemberg, 
1860. Ink-stamps of Rabbi Moshe Shmuel 
Pannet of Karlsburg.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $250

מאוזרוב - אביו של ה"אש דת"(.
2. שו"ת מהר"ם שיק. סאטמר, תרס"ד 1904. חותמות 
של רבי משה רייך ובנו רבי צבי הירש. רבנים במעדיאש 
)הונגריה(. בנו ונכדו של רבי קאפל רייך אב"ד בודפשט.

3. ילקוט אליעזר. חותמות של רבי בנימין זאב קרויס 
יודא  רבי מאיר  בנו,  וחתימת  )הונגריה(  אב"ד דעברצין 
אב"ד  רייך  קאפל  רבי  של  חתנו  בלאז',  )אב"ד  קרויס 

בודפשט(.
למברג,  פימינטל.  כהן  אברהם  לרבי  כהן,  4. מנחת 
)המגיד  שבדרון  שלום  רבי  חתימת   .1879 תרל"ט 

הירושלמי(.
5. חמודי דניאל, על יו"ד, עם ביאור רחבת ידים. וויטצי
ען, ]תרס"ח 1908[. חתימת רבי שלום שבדרון. )תיקונים 

בכת"י(.
מגילה,  תענית,  ביצה,  מסכת  מפוסק,  בבלי  6. תלמוד 

חגיגה. חתימת והגהות הגה"צ רבי ראובן מלמד.
7. שו"ע יורה דעה. חתימת והגהות רבי משה צבי פיליי

פסון שו"ב ומו"צ במינכן.
8. חידושי הריטב"א. חתימת רבי מרדכי כמוס בכה"ר 

יצחק הכהן )מג'רבה, הרב הראשי לתוניסיה(.
9. תנועת המוסר, כרך ראשון. תל אביב, תש"ו. חתימת 

רבי נתן צבי פרידמן )אוצר הרבנים(.
10. קצות החושן, חלקים א-ב. לעמברג, 1860. חותמות 

של רבי משה שמואל פאנעטה אב"ד קארלסבורג.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250
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Glosses
326. תלמוד ירושלמי – קראקא, שס"ט – 

מאות הגהות בכתב יד 

חלקים  א-ד   .)1609( שס"ט  קראקא,  ירושלמי.  תלמוד 
בכרך אחד. 

המהדורה השניה של התלמוד הירושלמי, שנדפסה על 
נוסף  זו  במהדורה  )רפ"ג-רפ"ד(.  ויניציאה  מהדורת  פי 
)ראה  דרשן  דוד  רבי  מאת  הדפים  בשולי  קצר  פירוש 

להלן(.
בדפי הספר מאות הגהות והערות בכתב יד צפוף, תיקוני 
והשוואות  ופירושים  ביאורים  מקומות,  מראי  גרסאות, 

למילים ביוונית וברומית. 
להרב  "שייך  שונה:  כתב  בסגנון  רשימה  האחרון  בדף 
המאור הגדול המפורסם החכם והבקי... כש"ת מוהר"ר 
דוד נרו יאיר בעל המחבר פירוש על תלמוד ירושלמי, 
אני הכותב הצעיר שבתלמידיו הק' זאב וואלף בהאלוף 

והקצין הר"ר אלי' יצ"ו מהעליש]ויא[".
המחבר  בעל  דוד...  "רבי  מאותו  הן  שההגהות  יתכן 
שלשה  על  לנו  ידוע  ירושלמי".  תלמוד  על  הפירוש 
רבנים בשם זה שכתבו פירוש על הירושלמי. האחד הוא 
בקראקא  שחי  לעיל,  הנזכר  דרשן  מנשה  ב"ר  דוד  רבי 
 )4754 הרבנים  אוצר  )ראה  זו  מהדורה  שנדפסה  בעת 

יופירושו היה הפירוש הראשון שנדפס במהדורות הירו
שלמי. ]אולם, לפי סגנון כתה"י של ההגהות, הן נכתבו 

בשנות הת"ק המאה ה-18-19[.
)תס"ג- ברלין  אב"ד  פרנקל  דוד  רבי  הגאון  הוא  השני 
העדה"  "קרבן  מחבר   )4986 הרבנים  אוצר  תקכ"ב, 
רבי  הגאון  הוא  הירושלמי. השלישי  על  ו"שיירי קרבן" 
דוד לוריא – הרד"ל )תקנ"ח-תרט"ז, אוצר הרבנים 4890( 
לנו  התברר  לא  הירושלמי.  על  פירוש  הוא  אף  שחיבר 
האם ההגהות שייכות לאחד מהם או שמא המדובר על 
הירושלמי  על  פירוש  שחיבר  דוד,   רבי  בשם  נוסף  רב 

ואיננו ידוע לנו. 
סה; פג; סו; נא דף. )ללא דף השער הראשון - נמצאים 
ללא  בינוני-גרוע.  מצב  ס"מ.   33 הפנימיים(.  השערים 

כריכה, דפים מנותקים ובלויים. 

פתיחה: $5000

326



הגהות | 187 

327. שולחן ערוך – אמשטרדם, תנ"ח – 
הגהות רבי ישעיה פיק

ובאר  הרמ"א  הגהות  עם  דעה,  יורה  חלק  ערוך,  שלחן 
הגולה. אמשטרדם, תנ"ח ]1698[.

בעמוד השער חתימת בעלים: "הק' ישעיה ברלין".
רבי  הגאון  ידי  על  שנכתבו  רבות  הגהות  הספר  בדפי 
ישעיה ברלין. בהגהות אלו נחשף צד לא ידוע מגאונותו 
בניסיונו להשלים את מסקנת הפסיקה של  המדהימה, 
נושאי כלי השולחן ערוך )כהש"ך והט"ז( על ידי שילוב 
מילים ספורות לתוך לשון השו"ע. הגהות אלו לא נודעו 

ולא נדפסו.
אוצר  )תע"ט-תקנ"ט,  פיק-ברלין  ישעיה  רבי  הגאון 
11677(, גאון עצום ובקי מופלא, מגדולי דורו,  הרבנים 
במיוחד  ונתפרסם  רבים  חיבורים  כתב  ברסלוי.  אב"ד 

יבהגהותיו למסורת הש"ס ועין משפט, שנדפסו במהדו
רות הש"ס השונות. כמו כן כתב הגהות על הרמב"ם ועל 

חיבורים נוספים.
]1[, שב, ]1[ דף. 16 ס"מ. ]שני שערים – השער הראשון 
וכתמי  עש  סימני  ספריה.  חותמות  טוב.  מצב  מצוייר[. 

רטיבות.
ההגהות  החותם,  לזיהוי   - מומחה  דעת  חוות  מצורפת 

ותוכנן.

פתיחה: $5500

326. Talmud Yerushalmi – 
Krakow, 1609 – Hundreds of 
Handwritten Glosses 
Talmud Yerushalmi. Krakaw, (1609). Sections 
1-4 in one volume. 
Second edition of the Talmud Yerushalmi, 
which was printed based upon the Venetian 
edition (1523-1524). In this edition a brief inter-
pretation was added in the margins of the pages 
by Rabbi David Darshan (see as follows). 

Throughout the book hundreds of glosses and 
comments, corrections of versions, references, 
explanations, interpretations and comparisons 
to words in Greek and Roman, in crowded 
handwriting. 
Upon the last page of the book a listing in a 
different style of writing: “Belongs to the great 
Rabbi, the famous, learned and knowledgeable 
luminary… our leader and rabbi, Rabbi David, 
author of the interpretation on the Talumd 
Yerushalmi, I, the youngest of his disciples, 
am writing, the holy Ze'ev Wolf son of… Rabbi 
Elya' from Halish[oy]”. 
It is possible that the glosses are from the same 
“Rabbi David… author of the interpretation on 
Talmud Yerushalmi”. Three rabbis by this name 
are known to have written interpretations on 
the Yerushalmi. The first is Rabbi David son of 
Rabbi Menasheh Darshan mentioned above, 
who resided in Krakow while this edition was 
printed (see Ozar Ha’Rabbanim 4754) and his 
interpretation was the first which was printed in 
the Yerushalmi editions. [However, according to 
the style of the handwriting of the glosses, they 
were written during the 18th-19th century]. 
The second is the Ga’on Rabbi David Frenkel 
Av Beit Din of Berlin (1703-1762, Ozar 
Ha’Rabbanim 4986) author of “Korban Ha’Eda” 
and “Shiyarei Korban” on the Yerushalmi. The 
third is the Ga’on Rabbi David Luria (1798-
1856, Ozar Ha’Rabbanim 4890) who also com-
posed an interpretation on the Yerushalmi. It is 
unknown whether the glosses are ascribed to 
one of the abovementioned rabbis or perhaps to 
another rabbi by the name of Rabbi David who 
is unknown to us and composed an interpreta-
tion on the Yerushalmi.
65; 83; 66; 51 leaves. (Missing the first title page – 
the inner title pages are present). 33cm. Fair-poor 
condition. Missing binding, detached and worn 
pages. 

Opening Price: $5000

327. Shulchan Aruch – 
Amsterdam 1698 – Glosses by Rabbi 
Yesha'aya Pik
Shulchan Aruch, Yoreh De'a, with glosses by 
RM"A and Be'er Ha-Golah. Amsterdam, [1698].
Ownership signature on title page: "…Yesha'aya 
Berlin".
Many glosses in the book have been written 
by Rabbi Yesha'aya Berlin. The glosses reveal 
his incredible genius, attempting to complete 
the ruling of the commentators by integrating 
a few words into the Shulchan Aruch. These 
glosses were unknown and never printed.
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328. הגהות עתיקות – ביאור על התורה 
לרבינו בחיי – ונציה, 1544

ונציה,  אשר.  ב"ר  בחיי  לרבינו  התורה,  על  ביאור  ספר 
]ש"ד 1544[.

בכת"י אשכנזי  וארוכות,  רבות, קצרות  הגהות עתיקות 
קדום, )חלקן קצוצות או דהויות(. יתכן שההערות מכמה 

כותבים.
בתוך עיטור השער, חתימה עתיקה: "אשר ב"ר שמשון 
בדף  ההגהות   - מנויאשטט"  אנשיל  המכונה  שפירא 
הורודי אב"ד  ]המהרנ"ש  ר.  א"ש  צב חתומות ובדף   נא 
בנו של רבי שמשון  "אמרי שפר", היה  ופוזנא בעל  נא 

שפירא אב"ד פוזנא - אולי אחיו או קרוב משפחה?[.
איש  ז"ל  אברהם  בר  "יעקב  של  בשער  נוספת  חתימה 

]גיגיניים יאזינבאך?[". 
חתימות נוספות מתקופות מאוחרות יותר משנות הת'-

ת"ק. חתימה והגהות צנזור, וחותמת צנזורה. 
ב-רמג דף. )חסר שער(, 30 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים 

ופגעי עש קלים. כריכה חדשה.
בדף  בקולופון  אולם   )1545( ש"ה  רושם  פרידברג 
ד"ש  בשנת  הפסח  חג  ערב  השלמתו  "והיתה  האחרון 

לפ"ק פה ויניציאה".

פתיחה: $1250

328. Ancient Glosses – Torah 
Commentary – Venice, 1544
Torah commentary by Rabeinu Bechayey Ben 
Asher. Venice, 1544.
Many ancient glosses, short and long, in an-
cient Ashkenazi handwriting (some chopped 
or faded). Comments are probably by a few 
writers.
Within the title decoration is an ancient sig-
nature: "Asher ben Shimshon Shapira known 
as Anshil of Neustadt". Glosses on leaf 51 are 
signed A"SH R. [The Maharna"sh Av-Beit-Din 
Horodna and Poznan author of "Imrei Shefer", 
son of Rabbi Shimshon Shapira Av-Beit-Din 
Poznan – maybe his brother or a relative?].
An additional signature on title page by "Ya'akov 
Bar Avraham from [Giginheim Yazinbach?]".
Signatures of a later period of the 1800's. 
Signature and censor's glosses, censor's ink 
stamp.
2-153 leaves. (Title missing), 30cm. Good-fair 
condition, stains and slight moth damages. New 
binding.
Friedberg wrote that the book printed in 1545, 
although colophon on last page reads "comple-
tion was on eve of Pesach 1544 here Venice".

Opening Price: $1250

The Ga'on Rabbi Yesha'aya Pik-Berlin (1725-
1799, Otzar Ha-Rabanim 11677), eminent 
genius and outstanding scholar, one of the 
greatest of his generation, Av-Beit-Din Breslau. 
Composed many essays and was known for his 
glosses printed in many different editions of the 
Talmud. Wrote glosses on the Rambam and on 
other books.
[1], 122, [1] leaves. 16cm. [Two titles – first title il-
lustrated]. Good condition. Ex library copy. Moth 
marks and moisture stains.
Attached is an expert's assessment identifying 
the signatory, the glosses and their contents.

Opening Price: $5500
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329. הגהות קבליות – ספר רבינו בחיי - ריווא דטרינטו, 1559
וקבלה.  וביאור על התורה בארבע דרכים. מדרש, פשט, שכל  ספר רבינו בחיי, פירוש 

ריווא דטרינטו, שי"ט 1559.
נכתבו  ההערות  הש'.  שנות  בסוף  לאשכנז-פולין  אופייני  בכת"י  רבות,  קבליות  הגהות 
נפתלי"  "ספר  דברי  על  בנויות  מההגהות  חלק  כי  אם  מחבר,  של  אוטוגרפית  בכתיבה 
שהדברים  במקומות  גם  ש"ו.  בשנת  לראשונה  שנדפס  טריביש,  נפתלי  רבי  להמקובל 
לקוחים מספר נפתלי יש בהם שינויים או עריכה מחודשת של הדברים. מתוכן ההערות 

ניכר באופן ברור כי כותבם היה חכם ומבין בתורת הקבלה.
חתימת בעלים מאוחרת יותר משנות הת' )המאה ה-17-18(: "יהודה ליב במהור"ר ניסן 

יצ"ו איש מרגליות", כשלש מההערות בספר נכתבו באותו כת"י.
רישומים והשלמת דפים ושער בכת"י תימני מהמאה ה-18-19.

רפז דף, )חסרים שער ודפים נוספים שהושלמו בכתב יד(. 19.5 ס"מ. מצב בינוני, בלאי 
וכתמים, חלק מההערות נפגעו. כריכה חדשה.

פתיחה: $3000

329. Kabbalic Glosses – Sefer Rabeinu Bachayey – Riva 
de Trento 1599
Sefer Rabeinu Bachayey, Torah commentary in four ways. Midrash, Peshat, 
Sechel and Kabbalah. Riva de Trento, 1559.
Many cabbalistic glosses, handwriting typical of Ashkenaz-Poland late 
1500's. Comments are in author's autographic writing, though some 
glosses are based on "Sefer Naftali" by Rabbi Naftali Treivish, first printed 
in 1546. Even where writings are based on Sefer Naftali, there are changes 
or editing. The contents of comments proves clearly that the writer was a 
scholar well acquainted with Kabbalah.
Ownership signature of the 17th-18th century: "Yehudah Leib…Ish 
Margaliot", three comments are in that handwriting.
Inscriptions, leaves completion and title in Yemenite handwriting of the 
18th-19th century.
197 leaves, (title page and other leaves missing and completed in handwrit-
ing). 19.5cm. Fair condition, wear and stains, some comments were damaged. 
New Binding.

Opening Price: $3000 329
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331. הגהות עתיקות - ספר הזוהר – קרימוג
נה, 1558 

ויקרא,  שמות,  יוחאי,  בר  שמעון  מרבי  הזוהר,  ספר 
במדבר. ]קרימונה, שי"ח-ט 1558[.

הגהות רבות ]מכותבים אחדים?[ בכת"י ספרדי-איטלקי 
קדום, מהשנים ש"ן-ש"פ בערך. 

פירושים קבליים וביאורים, השוואות למהדורות אחרות, 
תיקונים והשלמות טקסט, ]יתכן שיש כאן גם השוואות 
תקופה[.  באותה  נפוצים  שהיו  הזוהר,  של  יד  לכתבי 
הכותב מזכיר דברים בשם האר"י ורבי חיים ויטאל, בשם 

רבי דוד החסיד )נכד הרמב"ן( ועוד. 
כתמים  בינוני,  מצב  ס"מ.   28.5 דף.  א-קכא  דף;  א-קכב 

330. ספר הזוהר – מנטובה, 1558 - הגהות
א', בראשית.  יוחאי, חלק  בר  הזוהר, מרבי שמעון  ספר 

מנטובה, שי"ח 1558. חלק ד', במדבר, ש"ך 1560. 
הדפסה ראשונה של ספר הזוהר, לאחר שבמשך כתשעים 
רשות  ניתנה  לא  הדפוס  למלאכת  הראשונות  השנים 
מדפיסי  התחילו  הדפסתו  כדי  ]תוך  להדפיסו.  רבנים 
קרימונה להדפיס את הזוהר, והחלקים האחרונים נדפסו 

בקרימונה קודם שנדפסו במנטובה[.
הגהות רבות וארוכות )בעלות תוכן(, על חלק בראשית, 
חלק  על  קצרות  הגהות  ]מרוקו?[.  קדום  מזרחי  בכת"י 

במדבר, בכת"י מזרחי.
20 ס"מ. מצב גרוע, חסרים דפים רבים בתחילה ובסוף. 

כתמים, פגעי עש ודפים קרועים ומנותקים.

פתיחה: $300

330. Sefer Ha-Zohar – Mantua, 
1558 – Glosses
Sefer Ha-Zohar, by Rabbi Shimon Bar Yochay, 
Part I, Bereshit. Mantua, 1558. Part IV, Ba-
Midbar, 1560.
First printing of Sefer Ha-Zohar, after 90 years 
of rabbis' refusal to permit its printing. During 
its printing Cremona printers started to print 
the Zohar and the last parts were printed in 
Cremona before being printed in Mantua.
Many long glosses, on Bereshit, in ancient ori-
ental handwriting [Morocco?]. Short glosses on 
Ba-Midbar, in oriental handwriting.
20cm. Poor condition, many leaves missing at the 
beginning and the end. Stains, moth damages, 
torn and detached leaves.

Opening Price: $300

כריכה  ופגועות.  דהויות  מההגהות  חלק  לחות,  וכתמי 
חדשה.

מהדורה זו של הזוהר היא ההדפסה הראשונה והשניה 
של ספרי הזוהר ]מדפיסי מנטובה התחילו את ההדפסה 
קודם, אולם חלקים מהזוהר נדפסו לראשונה בקרימונה 

קודם שנדפסו במנטובה[. 
מצורפת חוות דעתו של מר ש' צוקר מהמחלקה לכתבי 
בשנת  נכתבו  ההגהות  כי  נראה  דעתו  לפי  עבריים.  יד 

ש"ן-ש"פ בערך, 1590-1620.

פתיחה: $2500
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332. שו"ת הרשב"א - ונציה, ש"ה - הגהות 
עתיקות

שאלות ותשובות הרשב"א. חלק א'. ונציה, ש"ה ]1545[. 
מהדורה שניה.

מספר הגהות בכת"י אשכנזי עתיק, ]מראשית שנות הש' 
- המאה ה-16[.

נג-קצא דף במקום קצב דף. )חסרים כ-55 דף(. 27 ס"מ. 
מצב גרוע. פגעי עש, כתמים, דפים מנותקים. כריכת עור 

מעוטרת, בלויה וקרועה.

פתיחה: $250

333. הגהות וכת"י מתימן, על ספר הזכרון - 
פיררא, 1555

מרבי  התלמוד,  סדר  לפי  והלכות  דינים  הזכרון,  ספר 
 .1555 שט"ו  פיררא,  מתוניס[.  ]טנוג'י  הכהן  ישמעאל 

מהדורה ראשונה.
כ"ץ".  דוד  בן  "]יהודה?[  תימני:  בכת"י  בעלים  חתימת 
באחד המסמכים שנמצאו בין דפי הספר מופיעה חותמת 

של "חכם יוסף בכה"ר דוד הכהן שו"ב ומוהל - צ"ו".
שונים  מכותבים  תימן,  מחכמי  בכת"י,  הגהות  עשרות 
והשוואת  למדניות  והשגות  הערות  שונות.  בתקופות 
ניכר  ההערות  מתוכן  והשו"ע.  הרמב"ם  לפסקי  דברים 
שהכותבים ]ובפרט הקדום שבהם[ היו תלמידי חכמים 

332. Harashba Responsum 
– Venice, 1545 – Ancient Glosses
Harashba book of responsum. Part I. Venice, 
1545. Second edition.
Few glosses in ancient Ashkenazi handwriting 
[16th century].
53-191 leaves instead of 192. (About 55 leaves 
missing). 27cm. Poor condition, moth damages, 
stains, detached leaves. Adorned leather binding, 
worn and torn.

Opening Price: $250

331. Ancient Glosses – Sefer Ha-
Zohar – Cremona, 1558  
Sefer Ha-Zohar, by Rabbi Shimon Bar Yochai, 
Shemot, Va-Yikra, Ba-Midbar. Cremona, 1558.
Many glosses [by several writers?] in ancient 
Sephradi-Italian handwriting of the years 
1590-1620.
Kabbalic commentaries, comparisons with 
other editions, corrections and text comple-
tions, [possible that there are comparisons to 
Zohar manuscripts common at that period]. 
The writer mentions writings by Ha'ari, Rabbi 
Chaim Vital, Rabbi David Ha-Chassid (grand-
son of the Ramban) and more.
1-122 leaves; 1-121 leaves. 28.5cm. Fair condi-
tion, stains and moisture marks, some glosses are 
faded and damaged. New binding.
Attached is an assessment by Mr. S. Zucker of 
the Department for Hebrew Manuscripts. In his 
opinion the glosses were written c. 1590-1620.

Opening Price: $2500
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334. רי"ף זרעים-מועד - הגהות
רי"ף, ברכות, שבת ועירובין. עם הלכות קטנות. ונציה, 

]שי"ב? 1552?[.
הגהות למדניות בכת"י מזרחי עתיק. בדף מז הוא מציין 
ב--- שתי תשובות  בפ'  בדרושים  "עיין מה שכתב]תי[ 
בדבר --- דברי הרמב"ם ז"ל". בדף עב 2 הערה ארוכה 
"ועד"ה  הקבלה:  עפ"י  הוא  האחרון  הקטע  ומעניינת. 
ספירה  למלכות  רמז  לפרש...  יש  הסוד[  דרך  ]=ועל 

עשירית... ליחד קבה"ו עם שכינתיה, והמשכיל יבין".
בדף קפג חתימת בעלים: "יצחק אבן חביב".

)חסר שער. שם המדפיס ומקום הדפוס נדפסו בדף סט 
2( ב-רכט דף. 38 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ופגעי עש. 

ההגהות מעט קצוצות. כריכת בד חדשה.

פתיחה: $650

334. Rabbi Yitzchak Alfassi on 
Zra’im-Mo’ed – Glosses   
Rabbi Yitzchak Alfasi on tractates Brachot, 
Shabbat and Eiruvin, including Halachot. 
Venice, [1552?]. 
Erudite glosses in ancient Eastern handwriting. 
In page 47 the writer of the glosses states: “Note 
what I have written in the Drushim in the 
second chapter – two responses to the matter 
– according to the Rambam”. On page 72B a 
lengthy and interesting comment. The last pas-
sage is according to Kabbalah.
Ownership signature on page 183: “Yitzchak 
Even Chaviv”.
(Title page missing. Name of the publisher and 
place of print listed on page 69B). 2-229  Leaves. 
38cm. Good-fair condition, stains and moth 
damage. Glosses slightly cut off. New cloth 
binding. 

Opening Price: $650

333. Glosses and Manuscript 
from Yemen, on Sefer Ha-Zikaron 
– Ferrera, 1555 
Sefer Ha-Zikaron, Dinim Vehalachot Lefi Seder 
Ha-Talmud, by Rabbi Yishmael Ha-Cohen 
[Tanuji of Tunisia]. Ferrera, 1555. First Edition.
Ownership signature in Yemenite handwriting: 
"[Yehudah?] Ben David Katz". On one of the 
documents found in the book appears an ink 
stamp of Yossef son of David Ha-Cohen.
Tens of glosses handwritten by Yemenite 
scholars, of different periods. Comments and 
scholarly arguments as well as comparisons 
to Rambam and Shulchan Aruch. Contents of 
comments proves that writers [in particular 
the earliest one] were extraordinary scholars 
with exceptional proficiency in the four parts 
of Shulchan Aruch.
Additional leaves were bound preceding and 
following the book, where writers added com-
ments and rules. Novellae, amulets and lithurgic 
verses as well as a letter and other documents 
were found amongst the book's leaves.
18cm. Leaves missing throughout. Poor condi-
tion, tough moth and usage damages. Some 

מופלגים, הבקיאים בארבעת חלקי השו"ע.
בהם  נוספים,  דפים  נכרכו  הספר  ואחרי  לפני  בדפים 
דפי  בין  הלכות.  ופסקי  תורה  דברי  הכותבים  הוסיפו 
תורה,  חידושי  נוספים,  דפים  גנוזים  נמצאו  הספר 

קמיעות ופיוטים, מכתב מעניין ומסמכים.
מצב  ובסוף.  באמצע  בתחילה,  דפים  חסרים  ס"מ.   18
גרוע, פגמים קשים של עש ובלאי. חלק מההערות מעט 
כריכת  יותר[.  בכת"י העתיק  ]בעיקר מההערות  קצוצות 

עור שחום בסגנון תימני, פגועה.
נדיר. )במהדורת לונדון תשל"ד, כותב המו"ל רבי שרגא 
דז'לאובסקי, כי הספר הוא "יקר המציאות ואפילו ת"ח 
מובהקים טרם ראוהו ואף לא שמעו זכרו, ולא נמצא רק 
בספריות גדולות, מאחר ורוב ההוצאה נשמדה בגזירת 
רק  נשארו  ולא  ההיא  בתקופה  היהודים  ספרי  שריפת 

אחד בעיר ושנים במשפחה"(.

פתיחה: $200

comments chopped [mainly those in very ancient 
handwriting]. Brown leather binding in Yemenite 
style, damaged.
Rare. (In 1974 London edition, publisher 
Rabbi Shraga Djelovsky states that "this book 
is rare and found only in important libraries 
since most of the edition was obliterated when 
Jewish books were burnt and only a few copies 
remained").

Opening Price: $200
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335. שו"ת דברי ריבות - חתימות והגהות רבי משה הכהן 
ספר דברי ריבות, שו"ת מרבי יצחק אדרבי. ונציה, שמ"ז 1587. מהדורה שניה.

מעבר לשער חתימות רבי משה הכהן, רישומי בעלות ושטר עדות מכירה שהחכם רבי 
משה הכהן קנה את הספר מידי "החכם המרומם רבי נתן קאזיש". 

הגהות למדניות ארוכות והערות קצרות, בכתב ידו של רבי משה הכהן. בהערות הוא 
משיג ומפלפל בדברי המחבר. ]יתכן שהכותב הוא הגאון רבי משה הכהן מקושטא, בעל 
"כהונת עולם" )קושטא, ת"ק(, מגדולי חכמי קושטאנדינא בזמן ה"משנה למלך" ובדור 

שלפניו, אוצר הרבנים 14770[. 
בדף קלח 2 חתימת רבי "יצחק הלוי". בדף קצד, הקדשה בכתב אחר מיצחק ]אבוראש?[ 

שנתן את הספר לרבי ישראל יצחקי.
קצד, ]1[, קצד-קצח דף. 30 ס"מ. מצב בינוני, פגעי עש. השער ו-5 דף אחרונים משוקמים. 

כריכה חדשה, בלויה.

פתיחה: $1000

335. Divrei Rivot Responsa – Signatures and glosses 
by Rabbi Moshe Hakohen
Divrei Rivot, by Rabbi Yitzchak Adarbi. Venice, 1587. Second edition.
On the back of the title page, there are signatures from Rabbi Moshe 
Hakohen, ownership’s inscriptions and a receipt attesting that Rabbi 
Moshe Hakohen bought the book from “The great scholar Rabbi Nathan 
Kazish”.
Long scholastic glosses and brief remarks, handwritten by Rabbi Moshe 
Hakohen. In his remarks, 
Rabbi Moshe Hakohen 
debates on what the author 
wrote. [The author of 
the glosses may be Rabbi 
Moshe Hakohen from 
Constantinople, author 
of the “Kehunat ‘Olam” 
(Constantinople 1740) who 
was one of the greatest 
Constantine scholars, con-
temporary to the “Mishneh 
La-melekh” and the pre-
vious generation, Otzar 
Harabanim 14770].
Leaf 138b bears the signature 
of Rabbi "Yitzchak HaLevi". 
On leaf 194, there is a dedi-
cation in different writing 
from Yitzchak [Aborash?] 
who gave the book to Rabbi 
Israel Yitzchaki.
194, [1] 194-198 leaves. 
30cm. Fair condition, 
moth-damages. Restored 
title page and last five 
leaves. Rebound, worn.

Opening Price: $1000
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337. רמב"ם – ונציה, 1550 - הגהות רבות 
בכת"י

ממשנה תורה להרמב"ם, כרך ב', הפלאה-נזיקין. ]ונציה, 
ש"י 1550[.

נוסח,  תיקוני  ]תימן?[:  כתיבות-יד  בכמה  רבות,  הגהות 
למ הערות  "גליון",  חידושי  העתקת  מכת"י,  יהשלמות 

וציונים שונים.  דניות של הכותב עצמו, מראי מקומות 
שהיו  ספרים  ביניהם  ראשונים,  לספרי  מציין  המגיה 
)מהרי"ק,  נדפסים  וספרים  הבתים(  )ספר  יד  בכתב 

תשובת חכמי לוניל ועוד(.
ראה   - ונזיקין  זרעים  הפלאה,  בחלקי  הן  ההגהות  רוב 

מאמר מצורף.
ספר  לדברי  )בעיפרון(,  מאוחר  בכת"י  וציונים  הערות 

המצוות.
שצד-תקפה דף )חסרים שער וחלקי קנין-משפטים(. 40.5 
ס"מ. נייר עבה ואיכותי, מצב בינוני, כתמים, בלאי שימוש 

ופגעי עש.

פתיחה: $1250

336. רמב"ם – קושטא, 1509 - השלמות 
והגהות בכת"י )תימן( 

קרבנות,  עבודה,  זרעים,  חלק  להרמב"ם,  תורה  משנה 
טהרה. ]קושטא, רס"ט 1509[.

השגות הראב"ד מודפסות בראשי העמודים בכתב רש"י, 
מעל דברי הרמב"ם שנדפסו באותיות מרובעות. 

הדפים הראשונים חסרים והושלמו בכת"י תימני. מעט 
נוסח  השלמות  מהם  הגליונות,  על  ותיקונים  הערות 
ספרי  של  מוגהים  כת"י  מצויים  היו  בתימן  ]כידוע, 

הרמב"ם[. רישומי בעלות. 
מד; מ; יח; סה דף. )חסרים דפים ראשונים והושלמו בכת"י, 
וחסר דף סד בספר טהרה(. 30.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, 

פגעי בלאי, עש וכתמים.

פתיחה: $400 

336. Rambam– Constantinople, 
1509 – Handwritten Supplements 
and Glosses (Yemen) 
Mishneh Torah l'HaRambam (Maimonides), 
part of Zera'im, Avodah, Korbanot, Taharah.  
[Constantinople, 1509].
Critiques of the Ra'avad are printed at the head 
of the pages in Rashi script above the Rambam's 
text  which is printed in square characters.
The first leaves are missing and have been 
completed in Yemenite handwriting. A few 
comments and modifications on the sheets in-
cluding completion of the text [Manuscripts of 
the books of  Maimonides with glosses existed 
in Yemen]. Ownership inscriptions.
44, 40, 18, 65 leaves. (first pages missing and com-
pleted by hand, leaf 64 of the book of "Taharah" is 
missing). 30.5cm. fair-poor condition, moth and 
wear damage, stains.

Opening Price: $400337
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338. רמב"ם מדע אהבה זמנים - הגהות רבי 
יהודה סיד בעל "נר מצוה"

זמנים  אהבה  מדע  א',  חלק  להרמב"ם.  תורה  משנה 
)עד סוף הלכות שביתת עשור(. ]יעסניץ, תצ"ט 1739[. 

)מהדורה ראשונה עם משנה למלך על הגליון(.
ציונים  הן  ההערות  רוב  מזרחי.  בכת"י  הגהות  מאות 
לספרים שמבארים את דברי הרמב"ם )בעיקר לספרים: 
יעקב(.  וקהלות  המלך  שער  יוסף,  שם  ירנן,  יצחק 
סח  בדף  בהערה  עיוני.  תוכן  בעלות  הערות  כעשרים 
כותב וחותם: "ועיין בספר יושר לבב... מפה קדוש הרב 
החסיד המקובל האלוקי... כמהר"ר עמנואל חי ריקי הרב 
משנת חסידים זלה"ה. כה דברי הצעיר יהודה סיד...". גם 
בהערה אחרת במנין המצוות בראש הספר הוא מזכיר 
את "ספרי הקטן נר מצוה" ובהערות אחרות הוא חותם 
את שמו "ניס"ן" ]=נאום יהודה סיד נרו[. בהערה בדף א' 

הוא כותב "שאלתי את פי מורי הרב...".
הגאון רבי יהודה סיד, בעל "נר מצוה" על ספר המצוות 
תלמיד  )בולגריה(.  בדובניצה  נולד  תק"ע(.  )שאלוניקי, 
כיהן  סופיא.  אב"ד  יעקב  בן  ראובן  רבי  של  מובהק 
ברבנות בדובניצה ובקיוסטנדיל. בשנת תק"ס עלה על 

ימקום אחיו רבי אברהם כאב"ד ומ"ץ בעיר פיליבי )פילי
פופולי( ובשנת תקס"ט בערך עלה לצפת, שם מנוחתו 

כבוד בשנת תקע"ה. )ראה חומר מצורף(.
ימספר הערות בכת"י אשכנזי קדום, רובן השלמת חסרו

נות הדפוס ותיקוני גרסאות. 
"למדרש  )שונה(:  מזרחי  בכת"י  כיתוב  הראשון  בדף 
מהר"ם לבית ליאון ז"ל" ]=ישיבת הגביר חכם רבי מיכאל 

לבית ליאון בעיה"ק צפת - ראה חומר מצורף[.
]8[, רלד דף. ]חסרים שער ודף עג[, 35 ס"מ. מצב גרוע. 
בד  כריכת  מנותקים.  דפים  כתמים.  ועש.  בלאי  פגעי 

חדשה, פגועה.

פתיחה: $400

337. Rambam– Venice, 1550 – Many 
Handwritten Glosses
Mishneh Torah l'HaRambam (Maimonides), 
Volume II, Hafla'ah-Nezikin. [Venice, 1550].
Many glosses, in several handwritings 
[Yemen?]: modification of style, supplements 
from manuscripts, reproduction of Novellae of 
"Gilyon", scholarly comments from the author 
himself, references and assorted entries. The 
writer of the glosses refers to the books of the 
Rishonim, both handwritten (Sefer Habattim) 
and printed, (Maharik, Responsa of Chachmei 
Lounil etc.).
Most of the glosses are on the volumes of 
Hafla'ah, Zera'im and Nezikin – see attached 
article.
Notes and comments on the work "Sefer 
HaMitzvot" handwritten in pencil, at a later 
date.
394-585 leaves (Title page and volume dealing 
with Kinyan-Mishpatim are missing). 40.5cm. 
Thick, quality paper, fair condition, stains, wear 
and moth damage.

Opening Price: $1250

338. Rambam Mada, Ahavah, 
Zemanim – Glosses by Rabbi Yehuda 
Sid Author of the “Ner Mitzvah
Mishneh Torah by Maimonides. Volume one, 
Mada, Ahavah, Zemanim (to the end of the laws 
of Shvitat Asor). [Jessnitz, 1739]. (First edition 
with the Mishneh La-melekh on the sheet).
Hundreds of handwritten glosses (oriental 
writing). Most remarks mention books which 
clarify what Maimonides writes. (Mainly refers 
to the Yitzchak Yeranen, Shem Yosef, Sha’ar Ha-
melekh and Kehilot Ya'akov). There are about 
twenty theoretical remarks. On leaf 68, he writes 
and signs: “and refer to the Yosher Levav… these 
are the words of the young Yehuda Sid”. In an-
other remark, at the beginning of the book in 
the Minyan Hamitzvot, he mentions “my little 
book Ner Mitzvah” and in others remarks, his 
signature appears as “Nisa"n” [Ne’um Yehuda 
Sid Nero]. On the first leaf ’s remark, he writes “I 
have asked my master…”.
The great Torah scholar, Rabbi Yehuda 
Sid, author of the “Ner Mitzvah” on Sefer 
Hamitzvot (Salonica, 1810). He was born in 
Dubnicza (Bulgaria). Was the outstanding 
disciple of Rabbi Reuven ben Ya'akov Av beit 
Din of Sophia. Was the Rabbi of Dubnicza and 
Kustendil. In 1800, he replaced his brother 
Rabbi Avraham as Av Beit Din and Moreh 
Tzedek in Philippopolis and emigrated to 
Safed in 1809. Passed away there in 1815. (See 
enclosed material).
There are a few handwritten remarks in early 
Ashkenazi handwriting style, most of which 
are print complements and text corrections.
On the first leaf there is a handwritten inscrip-
tion (different handwriting, Oriental style): “Le-
midrash Mahara’m Le-Veit Leon z”l” [Which 
refers to the Yeshiva of the important rich man 
Rabbi Michael Le-Veit Leon in the holy city of 
Safed – see enclosed material]. 

[8], 234 leaves. [Missing title leaf and leaf 73], 35cm. 
Poor condition. Moth and wear damages. Stains. 
Detached leaves. Rebound, damaged cloth binding.

Opening Price: $400 338
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340. שו"ע חושן משפט - מאות הגהות 
עתיקות

שלחן ערוך, חושן משפט. ]ונציה, שנ"ד או שצ"ד, 1594 
או 1634[.

מאות הגהות ארוכות ולמדניות, בכתב יד אשכנזי עתיק 
18 בערך[. בתוך ההגהות מוי -]שנות הת'-ת"ק, המאה ה
זכרים ספרים שנדפסו באמצע שנות הת', כדוגמת בית 

שמואל על אבן העזר )נדפס תמ"ט 1689(. 
לפנינו  שיש  כך  קטנים,  לסעיפים  ממוספרות  ההגהות 
נראית  הכתיבה  ערוך,  השלחן  על  ומסודר  שלם  חיבור 

כתיבה אוטוגרפית של מחבר ונכתבה בזמנים שונים.
עותק חסר: ב-רלט דף )במקום: רמב, ]2[ דף(. 18 ס"מ. 

מצב טוב-בינוני, פגיעות בלאי, דפים וכריכה מנותקים.

פתיחה: $2500

340. Shulchan Aruch Choshen 
Mishpat – Hundreds of Antique 
Glosses   
Shulchan Aruch, Choshen Mishpat. [Venice, 
1594 or 1634] 
Hundreds of lengthy and erudite glosses, in 
antique German handwriting [1640-1740, c. 
18th century], refers to books published in mid-
17th century like Bet Shmuel on Even Ha'ezer 
(Printed 1689).
The glosses are numbered in paragraphs, pre-
senting a well- structured composition on the 
Shulchan Aruch. The writing appears to be in 
the hand of the author, and written at various 
periods. 
Missing copy: 2-239 leaves (instead of 242, [2] 
leaves). 18cm. good-fair condition, damage from 
wear, leaves and binding detached.

Opening Price: $2500

339. שו"ע חושן משפט - ונציה, שצ"ב - 
הגהות רבות  

חושן המשפט",  ונערים מטור  זקנים  לפני  ערוך,  שלחן 
עם הגהות הרמ"א. ונציה, שצ"ב )1632(.

 .]?1700 הת'?  ]משנות  מזרחי  בכת"י  רבות,  הגהות 
מהרימ"ט  שו"ת  בשם:  דברים  הרבה  מובאים  בהגהות 
ושו"ת   )1652 )נדפס  רדב"ז  שו"ת   ,)1642-1645 )נדפס 

מהרי"ן לב )נדפס 1573(.
בדף הראשון )סימן א'( חתימת בעלים "דוד יצחקי", יתכן 
והוא "החכם השלם הפוסק כמה"ר דוד יצחק", מחכמי 
ארץ ישראל במאה ה-17 ]אביו של רבי אברהם יצחקי?[. 
לא"י. שליח צפת לשאלוניקי.  ועלה  )יוון(  נולד בארטא 
נזכר בשו"ת בית שלמה )חסון( סימן מ"ז. ראה אודותיו 

אצל א' יערי, שלוחי ארץ ישראל, עמ' 411[.
רלב דף, ]1 דף, שיר לסיום ההדפסה[. הספר חסר בסופו: 
במקור רמב, ]2[ דף. 19 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, נקבי עש 

וכתמים. לא כרוך, חלק מהגליונות מנותקים מאגידתם.

פתיחה: $300

339. Shulchan Aruch Choshen 
Mishpat - Venice, 1632 – Many 
Glosses 
Shulchan Aruch Choshen Mishpat, with glosses 
by Haram"a. Venice, 1632.
Many glosses in oriental handwriting [1700's?]. 
Numerous matters are mentioned in the glosses 
by: Maharimat responsum (printed 1642-1645), 
Radbaz responsum (printed 1652) and Maharin 
Lev responsum (printed 1573).
On first leaf (chapter 1) ownership signa-
ture "David Yitzchaki", maybe "…The Posek 
David Yitzchak" of the sages of Eretz Yisrael 
in the 17th century [father of Rabbi Avaham 
Ytzchaki?]. Born in Arta (Greece) and moved 
to Eretz Yisrael. Emissary of Safed to Salonika. 
Mentioned in Beit Shlomo (Hasson) book of 
responsum chapter 47. See A. Ya'ari, Emissaries 
of Eretz Yisrael, page 411].
132 leaves [1 leaf, poem for termination of print-
ing]. Parts missing at the end: originally 142, [2] 
leaves. 19cm. Fair-poor condition, moth-holes 
and stains. Unbound, some sheets detached.

Opening Price: $300
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341. טור חושן משפט – ונציה, שכ"ז - 
הגהות רבות מתקופת ההדפסהה

יוסף קארו.  וחדושי רבי  טור חושן משפט, עם פירושי 
יוסף",  ה"בית  של  שניה  מהדורה   .]1567 ]שכ"ז  ונציה, 

שנדפסה בחייו.
יהגהות למדניות רבות )למעלה ממאה( בכתיבות יד מז

רחיות. רוב ההערות נכתבו בשנות הש'. מספר הערות 
המגיה  נוספים.  מכותבים  והערות  הת'  בשנות  מכותב 
"מהרי"ו  בשמו  יוסף"  ה"בית  לבעל  מתייחס  הראשון 
אופייני  נוסח  ז"ל"  המחבר  "הרב  על  מקשה  או  קארו" 
דברים  מביא  השני  המגיה  לתקופתו.  סמוך  לכותב 
מהכנה"ג )כנסת הגדולה, נדפס תצ"ד(. חלק מההערות 

נמחקו ע"י הכותבים, רובן קצוצות.
בדף קמח 2 חתימת רבי "משה אנגיל".

]חסרים שער ו-2 דף[, ד-מ, מג-רכה ]חסרים דפים רכה-
קלים.  עש  ופגעי  כתמים  בינוני.  מצב  ס"מ.   31.5 תסב[. 

חיתוך דפים צבעוני. 

פתיחה: $400

342. טור חושן המשפט – ברלין, 1703
בן  יעקב  לרבינו  טורים(,  )מארבעה  המשפט  חשן  טור 
קארו,  יוסף  רבינו  וחידושי  פירושי  עם  )הרא"ש(,  אשר 

והקדמה לספר "בדק הבית". ברלין, תס"ג ]1703[.
בשולי הגליונות: עשרות הגהות למדניות ומאות הגהות 
]המאה  עתיק  יד  בכתב  מקומות,  ומראי  תיקונים  של 

ה-18[.
שלג, ]8[ דף, 33 ס"מ. מצב טוב. כתמים. דפים ראשונים 

וכריכה מנותקים. כריכה בלויה.

פתיחה: $500

341. Tur Choshen Mishpat 
– Venice, 1567 – Many Glosses from 
Printing Period
Tur Choshen Mishpat, with commentaries and 
novellae by Rabbi Yossef Karo. Venice, 1567. 
Second edition of "Beit Yossef", printed during 
his lifetime.
Many scholarly glosses (more than one hun-
dred) in oriental handwritings, mostly writ-
ten in the 1500's. Some comments by a writer 
of the 1600's and comments by other writers. 
First glosser refers to author of "Beit Yossef" 
as "Mahario Karo" or mentions the "Rabbi 
the Writer", a typical style of writing close to 
autor's lifetime. The other glosser quotes from 
the "Knesset Ha-Gedola" printed in 1734. Some 
comments were erased by the writers, most of 
them chopped.
On page 148 signature of Rabbi "Moshe Angil".
[Title and 2 leaves missing], 4-40, 43-125 [leaves 
125-192 missing]. 31.5cm. Fair condition, stains 
and slight moth damages. Colored leaves-cutting.

Opening Price: $400

342. Choshen Hamishpat – Berlin, 
1703
Tur Choshen Hamishpat (of the Arba'ah [4] 
Turim), by Rabbi Ya'akov ben Asher (the 
"Rosh"), with commentaries and novellae of 
Rabbi Yosef Caro, and an introduction to the 
book "Bedek Habayit". Berlin, 1703.
On pages margins: tens of erudite glosses and 
hundreds of corrections and references, in old 
handwriting [18th century].
333, [8] leaves, 33cm. good condition, stains. The 
binding and first pages are detached. Binding 
worn.

Opening Price: $500
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344. שו"ע יורה דעה - הגהות האדמו"ר 
מבורשא 

המפרשים.  כל  עם  ח"א.  דעה  יורה  ערוך,  שולחן 
]למברג?[.

מנחם  "אלטר  רבי  האדמו"ר  של  חותמת  השער  בדף 
בהרה"צ  יצ"ו,  בארשא  אבדק"ק  האגער  מענדיל 

שליט"א".
בגליונות הגהות למדניות רבות )כמאה הגהות(, בכתב יד 

קדשו )רובן כתובות בעפרון(. 
מצורף נייר מכתבים מודפס, עם רשימות חידושי תורה.
אוצר  )תרנ"ז-תש"ד,  הגר  מענדיל  מנחם  אלטר  רבי 
רכא-רכב(,  א',  לחסידות,  אנציקלופדיה   ;2972 הרבנים 
בן האדמו"ר רבי פנחס הגר מבורשא. ]בזיווגו הראשון 
אב"ד  תרפ"ד  בשנת  מויזניץ[.  ישראל"  ה"אהבת  חתן 
תש"א  בשנת  האדמו"ר.  אביו  אצל  )מרמורש(  בורשא 

343. שו"ע יורה דעה אשלי רברבי - הגהות
פיורדא,  דעה.  יורה  ערוך  שולחן  רברבי,  אשלי  ספר 

]תקמ"ב 1782[. 
הגהות למדניות רבות משני כותבים. כת"י אחד מתקופת 
שמזכיר  יותר,  מאוחר  שנה  כחמישים  והשני  ההדפסה 

בדבריו הרבה את דברי הפר"מ ]=פרי מגדים[.
"שייך  בשער:  בעלות  רישום  שונות.  בעלים  חתימות 
רבי  ]אולי  לאנדסבערג"  יצחק  מו"ה  ה"ר  ה"ה  לאאמ"ו 
בעמוד  בחתימה  סופר"[.  ה"כתב  חתן  לנדסברג  יצחק 

אחרון "---- מליסא".
]2[, שנב דף. 33 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרע בדף השער. 
בלאי וכתמי שימוש. חלק מההערות קצוצות. כריכת עור 

ישנה, משופשפת. 

פתיחה: $300

343. Shulchan Aruch Yoreh Deah 
Ashley Ravreve – Glosses  
Ashley Ravreve, Shulchan Aruch Yoreh Deah. 
Fürth, [1782].
Many erudite glosses, by two different authors. 
One around the time of publication, the other, 
some fifty years later, mentions a lot the Pri 
Megadim.
Signatures of various owners. Inscribed on 
front page "Belonging to my father and mentor, 
Rabbi Isaac Landsberg" [perhaps Rabbi Isaac 
Landsberg, son-in-law of the "Ktav Sofer"]. 
Signature on final page "--- from Lissa".
[2], 352 pages. 33cm. Good-Fair condition. Tear 
on front page. Stains and other signs of wear. 
Some of the notes are slightly cut off. Old leather 
binding, somewhat shabby.

Opening Price: $300
הי"ד.  בשואה,  נהרג  אביו.  מקום  על  לאדמו"ר  הוכתר 

חתנו הוא האדמו"ר מספינקא רבי יעקב יוסף ווייס. 
40.5 ס"מ. מצב גרוע, נקבי עש ופגעי בלאי. חלק נדפס 

על נייר אפור-ירקרק. כריכה פגועה ובלויה. 

פתיחה: $300
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345. כרכי שו"ע של "הצדיק מווארשה" רבי 
חיים נפתלי זילברברג - הגהות וחתימות

 כרכים, שו"ע אורח חיים, מגיני ארץ, עם ביאורי הגר"א. 
ח"א סימנים א-קנו, ח"ד סימנים תצ"ה-תרצ"ז. ווארשא, 
שני  בשערי  "נמחק"  הלועזי  )התאריך   .1863 תרכ"ג 

הכרכים(.
בן  נפתלי  "חיים  הבחור  של  חתימות  ד'  כרך  בראש 
מאוחרת  וחתימה  וויערשוב"  אבדפ"ק  הרב  לאאמו"ר 
שני  של  העור  כריכות  על  נפתלי".  יעקב  "חיים  יותר 
הגהות  שיחי'".  נפתלי  חיים  יעקב  "ה'  מוטבע  הכרכים 

קצרות וארוכות בכת"י קדשו, בשני הכרכים. 
י"הצדיק מווארשה" - הגאון רבי חיים יעקב נפתלי זיל

ברברג )תר"י-תר"צ(, מגדולי המו"צים בווארשה. תלמיד 
ישראל  רבי  ותלמיד  איגר  עקיבא  רבי  של  תלמידיו 
סלנטר וה"בית הלוי", מאידך, היה נוסע לאדמו"רי דורו, 
איש  אמת".  ה"שפת  בעל  ואל  מטשכנוב  אברהם  לרבי 
)כשהיה  חיים".  וה"חפץ  מוואלוז'ין  הנצי"ב  של  אמונם 
רבי אלחנן וסרמן מדבר אודות רבי נפתלי, היה מדקדק 
בחיזוק  רבות  עסק  הצדיק"(.  "הגאון  בתואר  לתארו 
לדפוס  ערך   .)28 פריט  )ראה  והטהרה  השבת  שמירת 
את כתבי אביו וזקנו ה"זית רענן" מקוטנא והשתדל כל 
ימיו בהוצאת ספרי מהרא"ל צונץ לדפוס. ראה אודותיו 

חומר מצורף.
]5[, רכט דף. 24 ס"מ. מצב טוב, כתמי חלודה  חלק א: 
מקורית  עור  כריכת  זהובה,  בדיו  ראשון  שער  קלים. 

מפוארת, משופשפת.
]1[, רי, רט-רפח דף. 24 ס"מ. מצב טוב, כתמי  חלק ד: 
מקורית  עור  כריכת  זהובה,  בדיו  שער  קלים.  חלודה 

מפוארת, בלויה ומשופשפת. פגיעות בגב הכריכה.

פתיחה: $200

344. Shulchan Aruch Yoreh De'ah 
– Glosses by Rebbe of Borsha 
Shulchan Aruch Yoreh De'ah Part I. 
Commentaries. [Lemberg?].
On title page ink-stamp of Rabbi "Alter 
Menachem Mendel Hager of Borsha".
Many scholarly glosses (about one hundred) in 
the holy rabbi's handwriting (mostly in pencil).
Attached is a printed stationery leaf with lists 
of novellae.
Rabbi Alter Menachem Mendel Hager (1897-
1944, Otzar Ha-rabanim 2972; Encyclopedia of 
Chassidut, A, 131-132), son of Rabbi Pinchas 
Hager of Borsha. [Son in law of "Ahavat Yisrael" 
of Vizhnitz through his first marriage]. In 1924 
served as Av-Beit-Din of Borsha (Maramuresh) 
with his father. In 1941 succeeded his father 
as Admor. Murdered in the holocaust. Rabbi 
Ya'akov Yossef Weiss of Spinka was his son in law.
40.5cm. Poor condition, moth holes and wear 
damages. Some leaves are greenish-grey. Binding 
damaged and worn.

Opening Price: $300

345. Shulchan Aruch of The 
Zaddik from Warsaw, Rabbi Chaim 
Naftali Zilberberg – Glosses and 
Signatures   
2 volumes of the Shulchan Aruch Orach Chaim, 
Meginei Erez, including the interpretation of the 
Gra. Section 1 chapters 1-156, section 2 chapters 
495-697. Warsaw, 1863. (The secular date is 
"erased" from the title page of both volumes). 
At the beginning of the fourth volume signa-
tures of “the young man Chaim Naftali son of 
the Admor Av Beit Din of the congregation of 
Vayirshov” appear as well as a later signature of 
“Chaim Ya'akov Naftali”. “Ya'akov Chaim Naftali” 
is imprinted upon the leather bindings of both 
volumes. Brief and lengthy glosses in his holy 
handwriting appear throughout both volumes. 
The Zaddik from Warsaw, The Ga’on Rabbi 
Chaim Ya'akov Naftali Zilberberg (1850-1930), 
was among the greatest Dayanim in Warsaw. 
He was the disciple of one of the disciples of 
Rabbi Akiva Eiger, as well as a disciple of Rabbi 
Yisrael Salanter and the Beit Ha’Levi. He paid 
visits to the Admorim of his generation, Rabbi 
Avraham from Tshechnov and to the author of 
the Sfat Emet. He was the faithful assistant of 
the Natziv of Volozhin and the Chafetz Chaim. 
(When Rabbi Elchanan Wasserman would 
speak about Rabbi Naftali, he would be meticu-
lous about referring to him as “The Ga’on the 
Zaddik”. He was actively involved in strength-
ening the observance of Shabbat and purity (see 
item 28). He edited the writings of his father 
and grandfather the Zayit Ra’anan from Kutna 
and made an effort throughout his lifetime to 
publish the books of Rabbi Aryeh Leib Tzuntz. 
See attached material related to him. 
Section 1: [5], 229 leaves. 24cm. Good condition, 
minor foxing. Title page printed in gold ink, 
magnificent original leather binding, worn and 
rubbed out. 

Section 4: [1], 210, 209-228 leaves. 24cm. Good 
condition, minor foxing. Title page printed in 
gold ink, magnificent original leather binding, 
worn and rubbed out. Damaged spine.

Opening Price: $200
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347. שלחן ערוך - חתימות והגהות רבי 
יעקב יצחק אב"ד קאנטשינא

1. שלחן ערוך, חשן המשפט, חלק א', סימנים א'-רכג. 
ווין )וינה(, תק"ע 1810.

מרודניק"  הורביץ  יצחק  "יעקב  בכת"י  חתימה  בשער 
קאנטשינא  אב"ד  הורוויץ  יצחק  "יעקב  רבי  וחותמת 

והגליל". מעט הגהות קצרות בכת"י. 
]3[, רכג דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני, נקבי עש.

אפרים.  יד  עם  ב',  חלק  חיים,  אורח  ערוך,  שלחן   .2
]דובנא, תק"ף 1820[.

הגהות  הורוויץ".  איש  הלוי  יצחק  יעקב  "הק'  חתימה: 
רבות בכת"י, רובן קצרות.

)חסר שער(, ]1[, שכד דף )חסרים 8 דף בסוף(. 20.5 ס"מ. 
מצב בינוני.

תורה  הרביץ  )ת"ר-תר"ס(,  הורביץ  יצחק  יעקב  רבי 
בק"ק רודניק. כיהן כאב"ד ראדומישלא ולאחר פטירת 
עלה  תרמ"ג  בשנת  ווסטרייך  יוסקא  יוסף  רבי  חותנו 

347. Shulchan Aruch – Signatures 
and Glosses by Rabbi Ya'akov 
Yitzchak of Kantshina  
1. Sulchan Aruch, Choshen Ha-Mishpat, Part 
1, chapters 1-133. Vienna, 1810.
On title page handwritten signature of "Ya'akov 
Yitzchak Horowitz of Rodnik" and ink stamp of 
"Rabbi Ya'akov Yitzchak Horowitz of Kantshina 
and the province".
Short handwritten glosses.
[3], 223 leaves, 20.5cm. Fair condition, 
moth-holes.
2. Shulchan Aruch, Orach Chaim, With Yad 
Efrayim. [Dubno, 1820].
Signature: "Ya'akov Yitzchak Ha'Levi Ish 
Horowitz". Many short handwritten glosses.
(Title page missing), [1], 324 leaves (8 leaves miss-
ing in the end), 20.5cm. Fair condition.
Rabbi Ya'akov Yitzchak Horowitz (1840-1900) 
served as Av-Beit-Din in Radomishle. After the 
death of his father-in-law Rabbi Yoseph Yoske 
Westreich in 1883 he succeeded him as the 
Rabbi of Kantshina, Galicia. His father-in-law 
came from the family of Rabbi Tzvi Elimelech 
of Dinov and Rabbi Elimelech of Lizensk.

Opening Price: $180

346. שלשה ספרים עם הגהות
1  שולחן ערוך, יורה דעה, עם באר הגולה ובאר היטב. 
1760 בערך - חסרים דפים ראשונים ואחי  ]אמשטרדם,

רונים[. הגהות בכת"י עתיק, קצוצות.
ופתחי  היטב  באר  עם  העזר,  אבן  ערוך,  2. שולחן 
תשובה, חלק ראשון. ]יוהניסבורג-פרוסיה, תרי"ז 1857[. 
מהדורה ראשונה של פתחי תשובה. חותמת רבי ישראל 
ווישניק ]ב"ר יוסף יוזיל - ראה אודותיו חומר מצורף[. 

הגהות.
3. חידושי הרשב"א. ]ברין, תקנ"ח 1798 - חסר שער[. 

הגהות.

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $240

346. Three Books with Glosses
1. Shulchan Aruch, Yoreh Deah, with Be'er 
Hagola and Ba'er Heitev. [Amsterdam, c. 1760 
– missing first and last leaves]. Glosses in an-
tique handwriting, cut off.
2. Shulchan Aruch, Even Ha'ezer, with 
Ba'er Heitev and Pitchei T'shuva, Part 1. 
[Johannesburg-Prussia, 1857]. First edition of 
Pitchei T'shuva. Stamp of Rabbi Yisrael Vishnik 
[son of Rabbi Yoseph Yuzel – see attached ma-
terial]. Glosses. 
3. Rashba's novella. [Brno, 1798 – missing title 
page]. Glosses.
Varied sizes and conditions. 

Opening Price: $240

חותנו  )גליציה(.  קאנטשינא  ברבנות  מקומו  את  למלא 
אלימלך  ורבי  מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  ממשפחת  היה 

מליזנסק.

פתיחה: $180

346
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348. שולחן ערוך – לבוב תר"ך – הגהות רבי 
יצחק רוזנברג אב"ד האדאז 

)לבוב(,  לעמברג  שני.  חלק  משפט,  חשן  ערוך,  שלחן 
החיבור  לראשונה  נדפסו  זו  במהדורה   .1860 ]תר"ך[ 
סדר  על  טעם"  ה"ברוך  והגהות  המשפט"  "נתיבות 

השו"ע.
יצחק  רבי  מהגאון  רבות  למדניות  הגהות  הספר  בדפי 
רוזנברג אב"ד האידו-האדאהז )הונגריה( במשך שישים 

שנה. ראה אודותיו פריט מס' 512 ופריט הבא.
בעמוד השער חתימות וחותמות של הרב רוזנברג. 

]243[ דף. ]פגינציה משובשת[. 45 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. 
בלאי בשולי דפים. כריכה מנותקת ובלויה.

פתיחה: $350

348. Shulchan Aruch – Lvov, 
1860 – Glosses by Rabbi Yitzchak 
Rosenberg Av-Beit-Din Hadhaz  
Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Part two. 
Lemberg (Lvov), 1860. The composition "Netivot 
Ha-Mishpat" and glosses by "Baruch Ta'am" were 
printed in this edition for the first time.
Many scholarly glosses by the Ga'on Rabbi 
Yitzchak Rosenberg Av-Beit-Din Hajduhadhaz 
(Hungary) for sixty years. See item number 512 
and next item.
Rabbi Rosenberg's signatures and ink stamps 
on title page.
[243] leaves. [Inaccurate pagination]. 45cm. 
Fair condition. Stains. Wear to edges of leaves. 
Binding worn and detached.

Opening Price: $350

349. מסכת חולין – וינה, תרכ"ה – הגהות 
רבי יצחק רוזנברג אב"ד האדאז

 .]1865[ תרכ"ה  וינה,  חולין.  מסכת  בבלי,  תלמוד 
זאמארסקי  דפוס  תרי"ח-תרל"ב,  הש"ס  ממהדורת 

ודיטמארש-שלאסבערג.
בדפי הספר "הגהות מהר"י בר"י ר"ב" – הגהות למדניות 
יצחק  רבי  הגאון  מאת  ובעפרון(  )בדיו  יד  בכתב  רבות 
שישים  במשך  )הונגריה(  האידו-האדאז  אב"ד  רוזנברג, 

שנה. ראה אודותיו פריט מס' 512 ופריט קודם.
בדפי הספר חתימות ורישומים של הרב רוזנברג.

ג-רמ דף ]חסרים: עמוד השער ועמוד ראשון[. 38 ס"מ. 
בנייר  מודבקים  ודפים  קרועים  דפים  בינוני-גרוע.  מצב 
"חברה  חותמות  בלועזית.  רישומים  בלויה.  כריכה  דבק. 

ש"ס דק"ק האידוהאדהאז".

פתיחה: $220

349. Tractate Chulin – Vienna, 
1865 – Glosses by Rabbi Yitzchak 
Rosenberg Av-Beit-Din Hadhaz  
Babylonian Talmud, Tractate Chulin. Vienna, 
[1865]. Mishnah edition 1858-1872, Zamarsky 
and Dietmarsh-Shlossberg Printing Press.
Many scholarly glosses handwritten (ink and 
pencil) by Rabbi Yitzchak Rosenberg, Av-Beit-
Din Hajduhadhaz (Hungary) for sixty years. 
See item no. 512 and previous item.
Signatures and inscriptions by Rabbi 
Rosenberg.
3-150 leaves [missing: title page and first page]. 
38cm. Fair-poor condition. Torn leaves and 
leaves pasted with paper-tape. Worn binding. 
Inscriptions in a foreign language. Ink stamps of 
"Hajduhadhaz Mishnah society".

Opening Price: $220
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350. מסכת יומא - הגהות עתיקות 
בשני  נדפס  רגיל  עמוד  ]כל  מוקטן  בכרך  יומא,  מסכת 
העמודים[.  בשולי  נדפסו  מהרש"א  חידושי  עמודים, 
אמשטרדם, ]ת"ק? 1740?[. דפוס יתומי שלמה פרופס. 

מהן  שתים  עתיק.  בכת"י  ארוכות  למדניות  הגהות 
חתומות "כנ"ל ]=כך נראה לי[ שמואל".

בדף ב חתימת בעלים "]הרש?[ אדלער".
ב-קפט דף. )חסרים שער ודף נוסף(. 19 ס"מ. מצב טוב. 
בלאי וכתמי שימוש. חיתוך דפים צבעוני )חלק מההערות 

קצוצות(. כריכת עור ישנה, בלויה.
ימהדורה שונה במקצת מהמופיע בתקליטור מפעל הבי

בליוגרפיה רשומה 0318767. )בקולופון בסוף דף קפט, 
פרסומת לבית מסחר הספרים של יתומי ר' שלמה כ"ץ 

פרופס(.

פתיחה: $300

351. משניות זרעים - הגהות
הגר"א  ביאורי  ותוי"ט,  רע"ב  עם  זרעים,  סדר  משניות 
אליהו  שנות   .)1863( תרכ"ג  ברלין,  רע"א.  ותוספות 

להגר"א, עם שער מיוחד )ברלין תרכ"א(. 
]רוב  ובגליונות.  הכריכה  בדפי  בכת"י  רבות  הערות 
ההערות בגליונות קצוצות[. בדף האחרון רשימה בכת"י 
של פרקי משניות עפ"י סדר א-ב ללימוד לעילוי נשמה.

]3[, קלג, ]1[, ד; ]2[, מד, ]1[ דף. ]2[, מד, ]1[ דף, עם שער 
קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   27 אליהו.  שנות  ספר  מיוחד: 

וקמטים בשולי הדפים. כריכת קרטון מנותקת.

פתיחה: $120

350. Yuma Tractate – Ancient 
Glosses  
Yuma Tractate in a small-scale volume [each 
normal size page is printed upon two pages, 
Chidusei Maharsha are printed in the page 
margins]. Amsterdam, [?1740]. Orphans of 
Shlomo Props printing press. 
Lengthy erudite glosses written in ancient 
handwriting, two of which are signed "Kach 
Nireh Lee [so it appears to me] Shmuel". 
On page 2 an owner signature "[Hersh?] Adler" 
appears. 
2-189 Leaves (title page as well as an additional 
page are missing). 19cm. Good condition. Stains 
of wear and of usage. Colorful cutting of pages 
(part of the comments are cut off). Old and worn 
leather binding.
Slightly different edition than that which ap-
pears in the Bibliography Institute CD record no. 
0318767. (In the colophon which appears at the 
end of page 189, there is an advertisement of The 
Orphans of Rabbi Shlomo Katz Props Press.) 

Opening Price: $300

351. Mishnayot Zra’im– Glosses 
Mishnayot Tractate Zra’im, including the inter-
pretation of Rabbi Ovadia Bartenura, the Tosfot 
Yom Tov, the Gra explanation and Tosfot Rabbi 
Akiva Eiger. Berlin, (1863). Shnot Eliyahu, by 
the Gra, with separate title page (Berlin, 1861).
Many handwritten comments appear upon the 
inner binding as well as on the pages them-
selves. [Most of the comments on sheets are cut 
off]. On the last page a handwritten list of the 
chapters of the Mishnayot appear in alphabeti-
cal order for the purpose of learning for the Ilui 
Neshama of the deceased. 
[3], 133, [1], 4; [2], 44, [1] leaf. [2], 44, [1] leaves 
with, a special title page: Sefer Shnot Eliyahu. 
27cm. Fair condition, tears and creases in the 
margins. Detached cardboard binding. 

Opening Price: $120

352. תולדות אדם תורת גיטין - הגהות רבי 
משה יוסף אב"ד שעפס 

שלשה ספרים כרוכים יחד:
]למברג?,  יבמות.  הרמב"ן,  חידושי  אדם,  1. תולדות 
בתקליטורי  רשומה  לא  )מהדורה   .]?1850 תר"י? 

הביבליוגרפיה?(.
2. קונטרס ר' חיים יונה. ]לבוב, תר"י 1850[.
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352. Toldot Adam Torat Gittin 
– Glosses of Rabbi Moshe Yosef Av 
Beit Din of Sheps
Three books bound together:
1. Toldot Adam, Chidushei Ha’Ramban, 
Yevamot. [Lvov? 1850?]. (Edition not listed in 
the bibliography CDs?).
2. Kuntres Rabbi Chaim Yona. [Lvov, 1850]. 
3.  Toraht Gittin, on Hilchot Gittin on the 
Shulchan Aruch, by Rabbi Ya'akov from Lissa. 
[Lvov, c. 1850].
Upon both sides of the title page of Toraht 
Gittin, signatures and owner inscriptions of 
Rabbi Moshe Yosef Av Beit Din of Sheps appear 
in Hebrew and in another language. 
Erudite glosses appear in the same handwriting 
upon the sheets. [Partially cut off]. 
The Ga’on Rabbi Moshe Yosef [Segal] was 
born in Plonsk (Poland), was the son in law of 
Rabbi Mordechai Ha’Cohen [Greenbaum] Av 
Beit Din of Sheps (mentor and rabbi of Rabbi 
Leibaleh Eiger). He served in the rabbinate in 
the small town of Kitzberg. After his father in 
law passed away in the year 1859 the Sheps con-
gregation divided into two congregations and 
Rabbi Moshe Yosef was appointed as Rabbi of 
the group of Mitnagdim, until his death in app. 
the year 1880.
[2], 35 leaves; 12 leaves; [1] 66 leaves. 23cm. Good 
condition. Colorful cutting of pages. The book is 
not bound. 

Opening Price: $150

353. מגד שמים - הגהות
חלקים  דעה.  יורה  מגדים,  הפרי  על  שמים,  מגד  ספר 
תרמ"ט- קראקא,  שטאגער.  מרדכי  משה  מרבי  א-ה. 

תרנ"ה 1889-1895.
ב"ר  "ברוך  רבי  של  בעלות  ורישומי  רבות  חתימות 
יחזקאל דייטש" שו"ב בעיר בערסאניף )הסמוכה לסיגט( 

353. Meged Shamayim – Glosses  
Meged Shamayim, an interpretation of the Pri 
Megadim, Yoreh De’ah. Sections 1-5, by Rabbi 
Moshe Mordechai Shtager. Krakow, 1889-1895. 
Many signatures and owner’s inscriptions of 
Rabbi Baruch son of Rabbi Yechezkel Deitch 
slaughterer and examiner in the city of Bersaniff 
(neighboring Siget), and of Rabbi Avraham 
Deitch as well as others appear. 
Dozens of lengthy erudite glosses [part of which 
are cut off].
[4], 107 leaves; [3], 32 leaves; [2], 34-70 leaves; [1], 
71-120 leaves. 24.5cm. Dry paper. Good-fair con-
dition, old biding with a leather back, damaged. 

Opening Price: $120

יעקב  מרבי  גיטין,  הלכות  שו"ע  על  גיטין,  3. תורת 
מליסא. ]למברג, תר"י בערך 1850[.

חתימות  צדדיו:  משני  גיטין"  "תורת  של  השער  בדף 
ורישומי בעלות בעברית ובלועזית, של רבי משה יוסף 

אב"ד שעפס.
הגהות למדניות בגליונות באותו כת"י. ]חלקן קצוצות[.

הגאון רבי משה יוסף ]סיגל[, נולד בפלונסק, חתנו של 
רבי מרדכי הכהן ]גרינבוים[ אב"ד שעפס )מורו ורבו של 
רבי ליבלה אייגר(. כיהן ברבנות בעיירה קיצברג. לאחר 
פטירת חותנו בשנת תרי"ט, נתחלקה עדת שעפס לשתי 
קהילות ורבי משה יוסף נתמנה לרב עדת ה"מתנגדים", 

עד פטירתו בשנת תר"ם )1880( בערך.
בנו הגאון רבי יהושע סיגל )תר"ו-תר"ע( עלה על מקומו. 

יאך עקב רדיפות עדת ה"חסידים" בשעפס, התפטר מה
רבנות ונסע לכהן ברבנות בארה"ב )ראה חומר מצורף(.

]2[, לה דף; יב דף; ]1[ סו דף. 23 ס"מ. מצב טוב. חיתוך 
דפים צבעוני. לא כרוך.

פתיחה: $150

ושל רבי אברהם דייטש ועוד.
עשרות הגהות למדניות ארוכות ]חלקן קצוצות[.

]1[, עא-קך דף.  ]2[, לד-ע דף;  ]3[, לב דף;  ]4[, קז דף; 
24.5 ס"מ. נייר יבש. מצב טוב-בינוני. כריכה ישנה עם גב 

עור, פגועה.

פתיחה: $120
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354. ילקוט ראובני - הגהות  
התורה.  על  ומדרשים  קבליים  ראובני, מאמרים  ילקוט 

אמשטרדם, ת"ס 1700. מהדורה שניה.
]חלק  דרוש-למדני  תוכן  בעלות  הגהות,  עשרות 

מההגהות כתובות בעיפרון[. 
בהלכות  הלכתית  שאלה  מכתב  נמצא  הספר  בתוך 
האוסטרו-הונגרי  לאזור  ]אופייני  שונה  בכת"י  סת"ם, 
בראשית שנות הת"ר, 1860 בקירוב[, ועל הדף רישומים 
בכת"י אחר הזהה להגהות. כך שנראין הדברים שמקבל 
"חיים  המכתב הוא בעל ההגהות. המכתב נשלח מרבי 
הגאון  ל"הרב  משטאמפי",  סת"ם  סופר  ראזענפעלד 
הגדול המפורסים רשכבה"ג כו' אב"ד ומורה לעדתו ק"ק 

ד"ב יע"א". 
בדף סח: חותמת עתיקה בלועזית.

עותק חסר: ב-כה, כז-קעח דף )במקום: ]1[, כה, כז-קפד 
דף; ]1[, ט דף(. 31 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ומעט 

נזקי עש. ללא כריכה.

פתיחה: $200

354. Yalkut Re'uveni – Glosses
Yalkut Re'uveni, Kabbaklistic essays and 
Midrashim on the Bible. Amsterdam, c. 1700. 
Second edition.
Tens of glosses of homiletic-academic content 
[part of the glosses are written in pencil]
Inside the book is a letter containing a hala-
chic question relating to ritual calligraphy, in 
a different handwriting [typical to the Austro-
Hungarian style of c. 1860], and on the page 
notes in another handwriting similar to the 
handwriting of the glosses.  Apparently the 
recipient of the letter also wrote the glosses. 
The letter was sent by "Rabbi Chaim Rosenfeld, 
ritual scribe from Stampe" to the "Illustrious 
Rabbi,  leader of Jewry in exile… Av Bet Din 
and mentor to the community of D"B".
Page 68: Old ink Stamp in Dutch.
Copy missing: 2-25, 27-178 leaves (instead: [1], 
25, 27-184 leaves; [1], 9 leaves) 31cm. Good-fair 
condition. Stains and slight moth damage. No 
binding.

Opening Price: $200

355. Yonat Elem By RAM"A of 
Pano – Ancient Glosses  
Yonat Elem essay, one of ten essays composed by 
Rabbi Menachem Azaria of Pano. Amsterdam, 
1648. First edition.
Glosses with kabbalic contents in ancient 
Ashkenazi handwriting.
Rabbi Menachem Azaria of Pano [1548-1620], 
an outstanding kabbalist. On the title page is 
a quote from a note by HASHLA"H recom-
mending the study of "Yonat Elem", "as most 
of his writings are true and possibly all of 
them and even if there is a small mistake it is 
insignificant".
38 leaves. 18.5cm. Fair condition, wear and 
stains, slight moth damages.

Opening Price: $300

355. יונת אלם להרמ"ע מפאנו - הגהות 
עתיקות

מאמר יונת אלם, אחד מעשרה מאמרות שחיבר הרמ"ע 
מפאנו. אמשטרדם, ]ת"ח 1648[. מהדורה ראשונה.

הגהות עם תוכן קבלי, בכת"י אשכנזי עתיק.
רבי מנחם עזריה מפאנו ]נולד ש"ח, נפטר ש"פ[, מגדולי 
אשר  מאגרת  ציטוט  נדפס  הספר  בשער  המקובלים. 
כתב השל"ה, ובה הוא ממליץ ללמוד מספר "יונת אלם", 
"שרוב דבריו הוא אמת ואפשר כולם ואף אם יש איזה 

שגיאה קטנ' מחמת מיעוט השגה בטל במיעוטו". 
לח דף. 18.5 ס"מ. מצב בינוני, בלאי וכתמים, פגעי עש 

קלים.

פתיחה: $300

356. אבני נזר - הגהות הגאון מקוזיגלוב
רבי  א', מהגה"ק  חיים חלק  נזר, אורח  ספר שו"ת אבני 

פיעטר סוכטשוב.  ואב"ד  אדמו"ר  בורנשטיין,  יאברהם 
קוב, תער"ב 1912. מהדורה ראשונה.

חכמי  ישיבת  של  הספרים  עקד  "בית  של  חותמות 
שבהן  שהראשונה  בכת"י,  למדניות  הערות  לובלין". 
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356. Avnei Nezer – Glosses from 
the Ga'on of Kozieglow
Responsa on Avnei Nezer, Orach Chaim Part 
I, from Rabbi Avraham Bornstein, Admor and 
Av Beit Din of Sochaczow. Pietrkov, 1912. First 
Edition.
Ink stamp of "Library of Yeshivat Chachmei 
Lublin". Erudite handwritten glosses, the first 
of which is signed by "Aryeh Zvi, Rosh Yeshiva". 
[Evaluation proves almost definitely that the 
handwriting belongs to the Gaon of Kozieglow 
Rabbi Aryeh Zvi Frumer, Head of Yeshivat 
Chachmei Lublin. See Kedem Catologue, 
Auction 8, item 377].
Rabbi Aryeh Zvi Frumer – the "Kozieglover" 
(1884-1943), of the illustrious Torah leaders in 
Poland. Grandson to the Admor Rabbi Dobrish 
of Ausch and devoted disciple of the author of 
"Avnei Nezer" from Sochaczow. Learned both 
in Torat Hanigleh and in Kabbalah, Rosh 
Yeshiva and leading halachic authority. Av 
Bet Din of Zavricze and Kozieglow. Head of 
the Sochaczow Yeshiva and one of the heads 
of Yeshivat Chachmei Lublin. Author of the 
Responsa "Eretz Zvi" and "Si'ach Hasadeh". 
Perished in the holocaust.
[1], 317 leaves. 32cm. good condition, several 
pages are worn, new binding.

Opening Price: $250

בוודאות  הושווה  ]כתה"י  ר"מ".  צבי  "אריה  חתומה 
פרומר  צבי  אריה  רבי  מקוזיגלוב  הגאון  של  ידו  לכתב 
"קדם", מכירה  לובלין. ראה קטלוג  ר"מ בישיבת חכמי 

8, פריט 377[.
רבי אריה צבי פרומר - "הקוזיגלובער" )תרמ"ד-תש"ג(, 
דובריש  רבי  האדמו"ר  נכד  הנודעים.  פולין  מגאוני 
בעל  הגאון  המחבר  של  מובהק  ותלמיד  מאושפיצין 
ראש  ובנסתר,  בנגלה  גדול  מסוכטשוב.  נזר"  ה"אבני 
ישיבה ומפוסקי הדור. אב"ד זאווריצע וקוזיגלוב. ראש 
בעל  לובלין.  חכמי  ישיבת  ומראשי  סוכטשוב  ישיבת 

שו"ת "ארץ צבי" ו"שיח השדה". נספה בשואה, הי"ד.
דפים.  במספר  בלאי  טוב,  מצב  ס"מ.   32 עמ'.   317  ,]1[

כריכה חדשה.

פתיחה: $250

357. חיי עולם ח"ב - עותק ההגהות בכת"י 
ה"סטייפלר"

ספר חיי עולם, חלק שני. לחזק הלבבות לאמונה שלמה 
ועבודת הבורא, מהגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי. בני 

ברק-תל אביב, תשכ"ו )1966(.
הגאון  המחבר,  רבינו  של  קדשו  בכת"י  ההגהות  עותק 
"קהלות  בעל  )ה"סטייפלער",  מהורונסטייפל  הקדוש 
בכתיבת  שלמים  לילות  מתייגע  היה  שכידוע  יעקב"(, 
חידושיו  שמסר  אחר  ואף  ומתקן,  וחוזר  כותב  ספריו, 

לדפוס היה חוזר לפעמים ומתקן את הקורעקטין )=דפי 
)עפ"י  עוד מה לשפר.  בחושבו שיש  ראשונים(  הדפסה 
תיקונים  שלפנינו  בדפים  ריט(.  עמ'  יעקב,  תולדות 
רבים ותוספות רבות. המחיקות נעשו בשיטת המחיקה 
המילים  את  מקיף  שהיה  ה"סטייפלער"  של  המיוחדת 

במסגרות ]כדי שלא למחוק דברי תורה[.
יש לציין שמכל עשרות ספריו של המחבר, נתייחד הספר 
"חיי עולם", במספר הרב ביותר של מהדורות ועותקים 
של  בעיניו  היתה  מיוחדת  חשיבות  ממנו.  שהודפסו 
ה"סטייפלר" לחיבור זה, אשר מחזק את האמונה בדור 
חשוך זה, ודקדוק מיוחד יש בו בכל מילה ומילה, כדי 
והתיקונים  לכל קורא. בהערות  ברורים  יהיו  שהדברים 
שלפנינו ניכרת זהירותו הרבה של המחבר בהגהת ספר 
]לדוגמא  ועבודת הבורא.  ביסודות האמונה  זה העוסק 

יבעמ' יט היה כתוב "בדור זה הדוגל בפריקת עול ובכפי
רה ר"ל", ובתיקון בכת"י מתוקן "שרובו דוגל"[.

כח עמ', 25 ס"מ. מצב טוב. כריכה חדשה.

פתיחה: $800

357. Olam Part two – Glosses 
Handwritten by the "Steipler" 
Sefer Chayei Olam, Part Two. To strengthen 
faith and religion, by the Ga'on Rabbi Ya'akov 
Yisrael Kanievsky. Bnei Brak-Tel Aviv, 1966.
Copy with glosses handwritten by the holy 
Rabbi, the writer, the Holy Ga'on of Hoenostaypil 
(the "Steipler", author of "Kehilot Ya'akov"), who 
used to write his books with much endeavor 
during nights, writing and correcting and even 
after handing his novellae to the printing press 
he sometimes corrected the first printed sheets 
assuming that the text could be improved. 
(According to "Toldot Ya'akov", page 129). The 
leaves herewith present numerous corrections 
and additions. The "Steipler" deleted words by 
framing them [to avoid erasing Torah matters].
It should be noted that of tens of the writer's 
books, "Chayei Olam" overpassed all the other 357
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358. שב שמעתתא – לבוב, תרכ"ד – הגהות
ליב  אריה  לרבי  סוגיות  וכללי  סוגיות  שמעתתא,  שב 
הכהן הלר )מחבר "קצות החושן"(, עם הגהות רבי ברוך 

פרענקיל. למברג )לבוב(, תרכ"ד 1864. 
הגהות בכתב-יד בשולי הדפים. 

ירישומי וחתימות בעלים: "אייזיק בארָאן" ו"שמואל לע
ווינשטיין", בסוף הקדמת המחבר חתימת בעלים "יצחק 

יעקב פרעניקיל".

358. Shev Shemateta – Lvov, 1864 
– Glosses 
Shev Shemateta, topics and topic rules by Rabbi 
Aryeh Leib HaCohen Heller (author of Ketsot 
Hahoshen), with glosses by Rabbi Baruch 
Frankel. Lemberg (Lvov), 1864.
Handwritten glosses on margins.
Owners inscriptions and signatures: "Issac 
Barron" and "Shmuel Levinstein", at the end 
of the author's introduction owner's signature 
"Yitzchak Ya'akov Frankel".
[2], 50, 31 leaves (last leaf missing), 25cm. Fair 
condition. Tears (some are missing) and folds in 
corner of leaves, missing. Title pages detached. 
Unbound.

Opening Price: $200

359. קשות מיושב - הגהות כת"י
ספר קשות מיושב, ביאור המקומות בהם נשארה הגמרא 
ב"קשיא", מאת רבי ישעיה פיק ברלין. ]קניגסברג[, תר"ך 

]1860[. מהדורה ראשונה.
פיק  ישעיה  רבי  של  נוספים  חיבורים  שני  עם  נדפס 
ברלין: "אומר השכחה", ו"חידושי הש"ס" ]שער מיוחד[.

בדפי הספר ציונים, הגהות והערות למדניות רבות בכתב 
יד, חלקן מטושטשות מהתפשטות הדיו.

חותמת בעלים במספר מקומות בספר: "הרה"ג פסח בן 
חיים ן' פסח ן' אלחנן ן' חיים ן' אלחנן כהן מיוחס".

]2[, כח; יד, ]1[; ]1[, כב דף. 23 ס"מ. מצב בינוני, כריכה 
ודפים מנותקים ובלויים.

פתיחה: $500

359. Kshut Meyushav – 
Handwritten Glosses 
Kshut Meyushav, explanation of the instances 
in which the Gmara was left with a “Kashia” 
[question], by Rabbi Yishaya Pick Berlin. 
[Kenigsberg, 1860]. First edition. 
Printed together with two additional compo-
sitions of Rabbi Yishaya Pick Berlin: “Omer 
Ha’Shichecha” and “Chidushei Ha’Shas” [ad-
ditional title page]. 
The book includes many handwritten erudite 
references, glosses and comments, some of 
which are blurry from the smudging of the 
ink. 
Ownership stamp in a few places throughout 
the book: “the Ga’on Rabbi Pessach son of 
Chaim Ibn Pesach Ibn Elchanan Ibn Chaim 
Ibn Elchanan Cohen Meyuchas”. 
[2], 28; 14, [1]; [1], 22 leaves. 23cm. Fair condition, 
binding and pages detached and worn. 

Opening Price: $500

books as far as number of editions and copies 
printed. The "Steipler" attributed much signifi-
cance to this book that deals with strengthen-
ing faith in this dark generation, and each word 
is closely considered so as to make the text as 
clear as possible for all readers. The comments 
and corrections in this manuscript demon-
strate the extra care on the writer's part while 
glossing this book that deals with the basics of 
faith and religion. [For example on page 19 it 
says "this is a generation of disbelievers" and 
was corrected in handwriting to "most of this 
generation…"].
28 pages, 25cm. Good condition. New binding.

Opening Price: $800

בינוני.  מצב  ס"מ.   25 חסר(,  אחרון  )דף  דף  לא  נ,   ,]2[
קרעים )חלקם חסרים( וקפלים בפינות הדפים. דף השער 

מנותק. אינו כרוך.

פתיחה: $200

358
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360. ספר באר שבע - הגהות כת"י
ושו"ת  בש"ס  מסכתות  על  "תוספות"  שבע,  באר  ספר 
]תלמיד  איילינבורג  בער  יששכר  רבי  מאת  בהלכה, 

ה"לבוש" וה"סמ"ע"[. ורשא, תרס"ד 1904. 
בדפי הספר עשרות הגהות למדניות בכת"י ]חלקן בדיו 

וחלקן בעפרון[. 
]6[, 152, ]2[, 153-232 עמ'. ]לחלק השו"ת שער נפרד[. 30 

ס"מ. מצב בינוני, סימני עש, כתמים, כריכה בלויה.

פתיחה: $100

360. Sefer Be’er Sheva – 
Handwritten Glosses   
Be’er Sheva, “Tosfot” on the tractates of the 
Shas and Halachik responsa, by Rabbi Yisachar 
Ber Eilenburg [disciple of the “Levush” and the 
“Me’irat Einayim”]. Warsaw, 1904.
Dozens of erudite handwritten glosses through-
out the book [some in ink and some in pencil]. 
[6], 152, [2], 153-232 pages. [The responsa section 
has a separate title page]. 30cm. Fair condition, 
moth marks, stains, worn binding. 

Opening Price: $100

361. Eshel Avraham – Signature 
of the author and glosses of Rabbi 
Moshe Chaskin  
Eshel Avraham, Chidushim and explanations 
on Seder Zra’im, by Rabbi Ya'akov Naimark. 
Tel-Aviv, [1937].
Upon the title page of the book a handwrit-
ten inscription, signed by the author, to Rabbi 
Moshe Chaskin, as well as a stamp of Rabbi 
Chaskin. 
Throughout the book a number of erudite 
glosses appear upon the margins of the pages 
in the handwriting of Rabbi Moshe Chaskin. 
The author: the Ga’on Rabbi Avraham Ya'akov 
Maimark (1878-1962, Ozar Ha’Rabbanim 1196), 
was a great rabbi in Torah, served as rabbi in 
Paran, Lithuania and later served as a member 
of the rabbinate of Jaffo – Tel-Aviv. 
Recipient of the book and writer of the glosses: 
the Ga’on Rabbi Moshe Chaskin (1872-1950, 
Ozar Ha’Rabbanim 14708), was among the dis-
ciples and close associates of the Ga’on Rabbi 
Yitzchak Elchanan Spector [was introduced to 
him by his admirer the “Chafetz Chaim” – see 
attached material], served app. 15 years as rabbi 
of Karkinoba as director of the Mechina [pre-
paratory program] yeshiva for the Slabodka 
Yeshiva. During the war years he served as 
rabbi of Priloki. He immigrated to Israel in the 
year 1933.
[2], VIII, 296 pages. 24cm. Good condition. Worn 
cloth binding.

Opening Price: $120

361. אשל אברהם – חתימת המחבר והגהות 
רבי משה חסקין

זרעים,  לסדר  וביאורים  חידושים  אברהם,  אשל  ספר 
מאת רבי אברהם יעקב ניימרק. תל אביב, תרצ"ז ]1937[.
בעמוד השער הקדשה בכתב יד בחתימת המחבר לרבי 
משה חסקין, חותמת של הרב חסקין. בשולי דפי הספר 

מספר הגהות למדניות בכתב ידו של רבי משה חסקין.
)תרל"ט- ניימרק  יעקב  אברהם  רבי  הגאון  המחבר: 
כיהן  בתורה,  גדול  רב   ,)1196 הרבנים  אוצר  תשכ"ב, 
כרב בפרען שבליטא ולאחר מכן שימש כחבר הרבנות 

יפו-תל אביב.
חסקין  משה  רבי  הגאון  ההגהות:  וכותב  הספר  מקבל 
ומקוי 14708(, מתלמידיו  הרבנים אוצר   )תרל"ב-תש"י, 
רביו של הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור ]אליו התקרב 
ע"י מוקירו בעל ה"חפץ חיים" - ראה חומר מצורף[, כיהן 
ישיבת  בראשות  עמד  בקרקינובה, שם  כרב  שנה  כ-15 
לישיבת סלבודקה. בשנות המלחמה עבר לכהן  מכינה 
כרב בפרילוקי. עלה לארץ ישראל בשנת תרצ"ג )1933(.
]VIII ,]2, רצו עמ'. 24 ס"מ. מצב טוב. כריכת בד בלויה.

פתיחה: $120
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362. חדושי הרשב"א – ברין, 1798 - חתימה 
והגהות

]מסכתות[.  שטות  שבע  על  להרשב"א,  הלכות  חדושי 
ברין, ]תקנ"ח 1798[. 

סוכה  ר"ה  שבת  ברכות  מסכת  והם  שטות  שבע  "על 
מגילה חולין נדה", עם הסכמה מרבי מרדכי בנעט. 

363. אנציקלופדיה אוצר ישראל – הגהות 
ישג"ב

תורת  מקצועות  לכל  "אנציקלופידיא  ישראל,  אוצר 
יישראל, ספרותו ודברי ימיו", בעריכת ר' יהודה דוד אייז

מהדורה   .1911 תרע"א  יורק,  ניו  חמישי.  חלק  נשטיין. 
ראשונה. 

בכרך זה של האנציקלופדיה המפורסמת, עשרות רבות 
של הגהות והערות מחקריות בכתב ידו ובחתימתו של 

רבי ישראל גולדברגר – ישג"ב.
)תרל"ו- הי"ד  גולדברגר  בנימין  ב"ר  ישראל  ד"ר  הרב 
ספרים  ומחבר  חוקר-משכיל  הונגריה,  מרבני  תש"ד(. 
בישיבתו  סופר"  ה"שבט  אצל  בצעירותו  למד  רבים, 
כתב  )הונגריה(.  טאטא  בעיר  כרב  שימש  בפרשבורג. 

362. Chidushei Ha-Rashba - Brno , 
1798 – Signature and Glosses  
Chidushei Halachot by the Rashba, on seven 
tractates. Brno, [1798].
“…Berachot, Shabbat, Rosh Hashana, Sukkah, 
Megilah, Chulin, Nidah tractates”, with an ap-
probation from Rabbi Mordechai Benet.
Owner’s inscription on title page: “…belongs to 
A --- Shapira”.
Dozens of handwritten glosses and rectifica-
tions on the leaves’ margins.
[1], 88; 62 leaves, 37cm. Good condition. Stains. 
Wear and tear damages mainly on first and last 
leaves. 

Opening Price: $150

363. Encyclopedia Otzar Yisrael 
– Glosses by YISGA"V  
Otzar Yisrael, "Encyclopedia for Jewish stud-
ies, literature and history", edited by Rabbi 
Yehudah David Eisenstein. Fifth section. New 
York, 1911. First edition.
This volume of the famous encyclopedia con-
tains tens of glosses and research comments 
handwritten and signed by Rabbi Yisrael 
Goldberg – YISGA"V.
Rabbi Dr.Yisrael son of Binyamin Goldberg 
(1876-1944). Hungarian rabbi, researcher and 
intellectual, wrote many books, studies with 
"Shevet Sofer" in Pressburg yeshivah. Served as 
rabbi of Tata (Hungary). Wrote many entries for 
encyclopedia "Otzar Yisrael" [for this volume 
too] and signed "YISGA"V".
8, 320 pp. 27cm. Good-fair condition. Ex-libris. 
A few leaves and binding are detached and worn.

Opening Price: $250

364. גט פשוט – קושטא, תע"ט - הגהות 
רבי חיים ניסים אבולעפיא 

בן חביב.  גיטין, מרבי משה  גט פשוט, על הלכות  ספר 
קושטנדינא )קושטא(, ]תע"ט 1719[. מהדורה ראשונה. 
הגהות למדניות בכת"י מזרחי. בשער חתימות ורישומי 
חנ"א  הצעיר  הוא  "לי  חתימה  הגהות.  שונים,  בעלים 
בעלות  רישום  ידו[.  בכתב  הן  מההגהות  ]חלק  ס"ט". 
לזבונא. בדף לפני השער חתימת  למדרש הגביר משה 

רבי "יצחק אבולעפיא".

ערכים רבים באנציקלופדיה "אוצר ישראל" ]וגם בכרך 
זה[ וחתם בשם העט "ישג"ב". 

320 עמ'. 27 ס"מ. מצב טוב-בינוני. אקס-ליבריס של   ,8
מנותקת  כריכה  מנותקים,  דפים  מספר  ישג"ב.  מצבת 

ובלויה.

פתיחה: $250

בדף השער רישום בעלים "הרשב"א הנ"ל שיך לאאמ"ו 
הרב ולרבע"ח הק' א- - שפירא". 

עשרות הגהות קצרות ותיקונים בכ"י בשולי הדפים. 
]1[, פח; סב דף, 37 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי ונזקים 

בעיקר בדפים ראשונים ואחרונים.  

פתיחה: $150
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364. Get Pashut 
– Constantinople, 1719 – Glosses by 
Rabbi Chaim Nissim Abulafia
ISefer Get Pashut, on Hilchot Gitin, by Rabbi 
Moshe ben Haviv. Constantinople, 1719. First 
edition.
Scholarly glosses in oriental handwriting. 
Signatures and various ownership inscriptions 
on title page, glosses. Signature "it is mine 
HAN"A". [Some glosses in his own handwrit-
ing]. Ownership inscription by Moshe Lisbona. 
On leaf preceding title page appears Rabbi 
Yitzchak Abulafia's signature.
The Ga'on Rabbi Chaim Nissim Abulafia – 
HAN"A (1774-1861), a leading sage of Tiberias, 
Jerusalem and Eretz Yisrael. As of 1856 served 
as Chief Rabbi of Jerusalem - the "Rishon 
Le-Zion". (His father, the Ga'on Yitzchak was 
grandson of Rabbi Chaim Abulafia, establisher 
of settlement in Tiberias, and he himself was 
also one of the leading rabbis and founders of 
Tiberias). See attached material.
[2], 143 leaves. 32cm. Heavy paper, good-fair 
condition, moth-holes. Ancient elaborate leather 
binding, worn and damaged.

Opening Price: $300

365. כסא אליהו - הגהות רבי חיים ניסים 
אבולעפיה 

ספר כסא אליהו, חידושי דינים על שולחן ערוך, מרבי 
]תקע"א  שאלוניקי,  אלכסנדריה.  אב"ד  ישראל  אליהו 

 .]1811
רישומים שונים בשער. בדף 2 חתימות ורישומי בעלות: 
"לי הצעיר, נפש נענה, והוא הצעיר חנ"א ס"ט". בגליונות 
הספר כעשר הגהות למדניות באותו כת"י של רבי חיים 
נסים אבולעפיה. בעמ' האחורי רישומי בעלות של בית 
המדרש בטבריה וחתימה רבנית מסולסלת של רבי יוסף 

שמואל אבולעפיה.
חנ"א  הצעיר   - אבולעפיה  ניסים  חיים  רבי  הגאון 
בפריט  אודותיו  ראה   ,)1774-1861 )תקל"ד-תרכ"א 

הקודם ובחומר המצורף.

365. Kise Eliyahu – Glosses by 
Rabbi Chaim Nissim Abulafia
Sefer Kise Eliyahu, innovative commentaries 
of the laws of the Shulchan Aruch, by Rabbi 
Eliyahu Israel Av Beit Din of Alexandria. 
Salonica, [1811].
Various inscriptions appear on the title page. 
Signatures and owner’s inscriptions. In the 
book’s sheets there are about ten handwrit-
ten glosses by Rabbi Chaim Nissim Abulafia. 
On the back page, there are a few ownership 
inscriptions from the Beit Midrash of Tiberius 
and the ornate rabbinical signature of Rabbi 
Yosef Shmuel Abulafia.
Rabbi Chaim Nissim Abulafia, (1774-1861), See 
previous item and enclosed material.
Rabbi Yosef Shmuel Abulafia (1845-1884) was 
one of the greatest Tiberius Torah scholars, he 
passed away while on a mission for the Tiberius 
Kollel in Mogador, Morocco.
[2], 108 leaves. 27.5cm. Good condition, small 
moth holes. Worn leather and cloth binding.

Opening Price: $250

מגדולי  )תר"ה-תרנ"ד(  אבולעפיה  שמואל  יוסף  רבי 
בעיר  טבריה  כוללות  בשליחות  נפטר  טבריה,  חכמי 

מוגאדיר במרוקו.
]2[, קח דף. 27.5 ס"מ. מצב טוב, נקבי עש קלים. כריכת 

בד ועור בלויה.

פתיחה: $250

חנ"א  הצעיר   - אבולעפיה  ניסים  חיים  רבי  הגאון 
1774-1861(, מגדולי חכמי טבריה, ירוי  )תקל"ד-תרכ"א
שלים וארץ ישראל. משנת תרט"ו כיהן במשרת "ראשון 
לציון" - רב ראשי בירושלים. )אביו הגאון רבי יצחק היה 
היישוב בטבריה,  מייסד  חיים אבולעפיא  רבי  נכדו של 
ואף הוא היה מראשי הרבנים ובוני העיר טבריה(. ראה 

חומר מצורף.
]2[, קמג דף. 32 ס"מ. נייר איכותי, מצב טוב-בינוני, נקבי 

עש. כריכת עור עתיקה ומפוארת, בלויה ופגועה.

פתיחה: $300

364
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366. רי"ף – הגהות
הלכות רב אלפס לרבינו יצחק אלפסי. ]אמשטרדם, ת"ף 

.]?1720
בדף הראשון רישום בעלים "ע"ה חיים בן עולייל ס"ט".

כרך גדול עם שוליים רחבים מאד, ללא דף שער. בשולי 
מזרחי  בכתב-יד  והערות  קצרות  הגהות  הגליונות 

)מרוקו(. 
קלא-שג דף, 44.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, נקבי-עש. דף 

אחרון גזור, עם קרע חסר. נתון בעטיפת נייר פשוטה.

פתיחה: $400

366. Rif (Rabbi Yitzchak Alfasi) 
– Glosses 
Hilchot Rav Alfas by Rabbi Yitzchak Alfasi. 
[Amsterdam, 1720?].
On the first leaf owners' writing "Chaim ben 
Uliyel".
Large volume with very wide margins, missing 
title leaf. On the margins of the sheets short 
glosses and comments in Eastern handwriting 
(Morocco).
131-303 leaves, 44.5cm. Good condition. Stains, 
moth pinholes. Last leaf cut, with missing tear. 
Simple paper jacket.

Opening Price: $400

367. יד מלאכי - הגהות רבות בכת"י רבי 
שלמה חאסון

יספר יד מלאכי, שלשה חלקים. כללי הגמרא וכללי הפו
סקים וכללי הדינים, מרבי מלאכי הכהן. ליוורנו, )תקכ"ז 

.)1767
לעבודת  כספי  "מקנת  בעלים  חתימת  ג':  חלק  בשער 
קוני, הצעיר שלמה חסאן נר"ו" ]אולי רבי שלמה חאסון, 
 - אלגאזי  המהרי"ט  של  וחתנו  ירושלים  חכמי  מגדולי 

367. Yad Mal'achi – Many Glosses 
Handwritten by Rabbi Shlomo 
Hasson  
Sefer Yad Mal'achi, three parts. Gemara, 
Poskim and Dinim rules. By Rabbi Mal'achi 
Ha-Cohen. Livorno, 1767.
On title of part III: ownership signature"…
Shlomo Hassan…" [perhaps Rabbi Shlomo 
Hasson, one of the leading sages of Jerusalem 
and son in law of Maharit Algazi – see attached 
material].
Many glosses in same oriental handwriting, ad-
dition of rules and reservations ["hidden from 
the Rabbi"]. In a few places the glosser changed 
his mind and erased or tore the edge of the 
sheet.
[4 – first title page missing], 138 leaves. 20cm. 
Heavy paper, good-fair condition, slight moth 
damages. Colored page-cutting, few glosses 
chopped.

Opening Price: $250

ראה חומר מצורף[.
הגהות רבות באותו כת"י מזרחי, הוספת כללים נוספים 
התחרט  מקומות  במספר  מהרב"[.  ]"נעלם  והשגות 

המגיה מהגהתו, ומחק או קרע את שולי הגליון.
נייר איכותי,  20 ס"מ.  ]4 - חסר שער ראשון[, רכח דף. 
מצב טוב-בינוני, פגעי עש בינוניים. חיתוך דפים צבעוני, 

חלק קטן מההגהות נקצץ. 

פתיחה: $250

366
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368. יד אהרן או"ח - הגהות חתומות
ספר יד אהרן, על טור ובית יוסף, חלק אורח חיים, מרבי 
אהרן במהר"ר משה אלפאנדארי. איזמיר, ]תצ"ה 1735[.

"חיים".  מזרחי, חתומות  בכת"י  למדניות  כעשר הערות 
בדף הראשון חתימה ]ש"ץ / ש"ט?[.

דף   6 דף,  לד  ]במקום  דף  כח  דף;  קסח  שער[,  ]חסר 
כתמים  בינוני.  מצב  בהיר,  נייר  ס"מ.   28 בסוף[.  חסרים 
ופגעי עש קלים. קרעים עם חסרון בכמה דפים, פגיעה 

קלה בהערות. חיתוך דפים צבעוני.

פתיחה: $120

369. עולת איש - הגהת המחבר "ישא 
ברכה"

ספר עולת אי"ש, שו"ת. וספר פני האי"ש, דרושים. מרבי 
יעקב שאול אלישר. ירושלים, ]תרנ"ט 1899[.

הרב  של  תר"ף  משנת  חתומה  עצמית  הקדשה  בשער 
ברבנות  וחותמתו  שמי".  ז"ה  "ש"ם  זונאנא  שמואל 

גרייווא ברומניה.
בדף יד בליקוטים שבסוף הספר הערה מעניינת בכת"י 

369. Olat Ish – Gloss by Author 
of "Yissah Beracha"
Sefer Olat Ish, responsum. Sefer Pney Ha-Ish, 
homiletics. By Rabbi Ya'akov Shaul Eliyashar. 
Jerusalem, 1899.
On title page self dedication signed by Rabbi 
Shmuel Zonana, 1920, and his ink stamp in the 
rabbinate In Romania.
On page 14 appears an interesting handwritten 
comment, signed by the writer "Yissa Beracha 
S.T."
The Ga'on Rabbi Ya'akov Shaul Eliyashar (1817-
1906), one of the great sages of Jerusalem. As 
of 1893 served as Chief Rabbi of Jerusalem 
(Ha-Rishon Le-Zion – Chacham Bashi). An 
outstanding genius. Wrote many books. Used 
to sign "Yissa Beracha", even when he signed his 
full name "Yissa Beracha" was added.

 Opening Price: $200

368. Yad Aharon Orach Chaim 
– Signed Glosses  
Sefer Yad Aharon, on Tur and Beit Yossef, Orach 
Chaim, by Rabbi Aharon Moshe Alfandari. 
Izmir, 1735.
About ten scholarly glosses in oriental hand-
writing, signed "Chaim". On first leaf appears a 
signature [Shat"z / Sha"t?].
[Title page missing], 168 leaves; 28 leaves [in-
stead of 34 leaves, 6 missing at the end]. 28cm. 
Light paper, fair condition. Stains and slight 
moth damages. Tears with text omission to a 
few leaves, slight damage to comments. Colored 
leaves-cutting.

Opening Price: $120

מזרחי, חתומה ע"י הרב המחבר "יש"א ברכה ס"ט".
הגאון רבי יעקב שאול אלישר )תקע"ז-תרס"ו(, מגדולי 
)הראשון לציון  ירושלים. משנת תרנ"ג רב ראשי  חכמי 
- חכם באשי( בירושלים. גאון מופלג וחכימא דיהודאי. 
חיבר ספרים רבים. נהג לחתום "יש"א ברכה", גם כשחתם 

את שמו המלא, היה מוסיף "בא סימן יש"א ברכה".
]2[, פה, ו, טו דף. 35.5 ס"מ. הדפסת זהב בשער. נייר שביר, 

מצב בינוני, קרעים ללא חסרון. כריכה מקורית, בלויה. 

פתיחה: $200

370. אבני שוהם / צעיר רד"ם – שאלוניקי, 
1848 - הגהות

ספר אבני שהם, על ש"ס רמב"ם ושו"ע, מרבי אברהם 
שאלוניקי,  בנימין.  חיים  רפאל  רבי  בנו  בהוצאת  פרץ 

]תר"ח 1848[. 
נדפס ונכרך עם הספר "צעיר רד"ם", על הלכות טריפות 

ועל התורה, חידושי אגדה על הש"ס ועל פרקי אבות, 
מרבי רפאל דוד מזרחי. 

אבני  ס'  לטהור  מחובר  אחד...  בכרך  חוברו  אלה  "כל 
חיים  רפאל  הכ"ד...  זצ"ל...  הרא"ש  א"א  להרב...  שהם 

בנימן פרץ".
מספר הערות למדניות בכת"י מזרחי-טורקי. אחת מהן 

פותחת "אמר חיים". 
]3[, קכח דף; ]1[, כה דף, 30 ס"מ. מצב טוב, כתמי מים. 

כריכה מקורית, בלויה. 

פתיחה: $250
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369



212 | יוני 2010

371. משמרות כהונה - הגהות רבי דוד רובין 
בעל "באר לחי"

אברהם  מרבי  שני,  חלק  הש"ס.  על  כהונה,  משמרות 
הכהן יצחקי מתוניס. ליוורנו, תרכ"ב 1862. 

בשער חתימות: יוסף רובין ס"ט ורישום ארוך )של ילד( 
מבנו דוד, שהספר שייך לאביו רבי יוסף הראובני.

רובין"  "דוד  חתומות  למדניות  הערות  הגליונות  בשולי 
או חתומות "הד"ר הוא הקטן".

רבי יוסף רובין )נלב"ע תרמ"ו או תרנ"ה( דיין ואב בית 
דין בטריפולי )"מראשי חכמי ורבני טראבלס המערב"(.

טריפולי  מרבני  תרס"ו(  )נלב"ע  רובין,  דוד  רבי  בנו, 
וחכמיה, כיהן אף הוא כאב בית הדין. הוציא לאור את 

הספר "באר לחי".
]1[, רלח-שצד, ]5[ דף. 31.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, נקבי 

עש. דפים מנותקים מהכריכה. כריכה פגועה וקרועה.

פתיחה: $250

372. שלחן גבוה / אהל יוסף - הגהות 
למדניות

ספר שלחן גבוה, על שו"ע אורח חיים, מרבי יוסף מולכו. 
שאלוניקי, ]תקט"ז 1756[. 

יוסף  מרבי  וחידושים  שו"ת  יוסף,  אהל  ספר  עם  כרוך 
מולכו. שאלוניקי, ]תקט"ז 1756[.

בשתים  מזרחיים.  כת"י  סוגי  בכמה  למדניות  הגהות 
מההגהות מוזכר "מה שכתבתי בחיבורי". 

ספר  בסוף  בעיקר  עש,  פגעי  קא-  צג-קב,  צד,  קנו;   ,]2[
אהל יוסף. 

פתיחה: $300

371. Mishmarot Kehunah 
– Glosses by Rabbi David Rubin  
Mishmarot Kehunah, on the Mishnah. Part 
two, by Rabbi Avraham Ha-Cohen Yitzchaki of 
Tunisia. Livorno, 1862.
Signature on title page: Yossef Rubin S"T, and a 
long inscription (by a child) by his son David, 
that this book belongs to his father, Rabbi 
Yossef Ha-Reuveni.
Scholarly comment on the margins signed 
"David Rubin" or "D"R the young".
Rabbi Yossef Rubin (died 1886 or 1895) Dayan 
and Av-Beit-Din of Tripoli.
His son, Rabbi David Rubin, (died 1906) of 
Tripoli sages, also served as Av-Beit-Din. 
Published the book "Be'er La-Chai".
[1], 148-214, [5] leaves. 31.5cm. Fair-poor condi-
tion, moth-holes. Detached leaves. Binding dam-
aged and torn.

Opening Price: $250

372. Shulchan Gavoha / Ohel 
Yossef – Scholarly Glosses  
Sefer Shulchan Gavoha, on Shulchan Aruch 
Orach Chaim, by Rabbi Yossef Molcho. 
Salonika, 1756.
Bound with Sefer Ohel Yossef, responsum and 
novellae by Rabbi Yossef Molcho. Salonika, 
1756.
Scholarly glosses in a few different oriental 
handwritings. In two of the glosses appears 
"what I have written in my book".
[2], 156; 94, 93-102, 101-135 leaves. (11 leaves in 
the end are missing); [1], 1, 91, [9] leaves. 29cm. 
Some comments are chopped. Fair condition. 
Moth-damages, mainly at the end of Ohel Yossef.

Opening Price: $300

370. Avnei Shoham / Tza'ir Rada"m 
– Salonika, 1848 – Glosses  
Sefer Avnei Shoham, on Mishna Rambam and 
Shulchan Aruch, by Rabbi Avraham Peretz, 
published by his son Raphael Chaim Binyamin. 
Salonika, 1848.
Printed and bound with the book "Tza'ir 
Rada"m", on Halachot Treifot and the Torah, 
Aggadah novellae on Mishnah and Pirkei Avot, 
by Rabbi Raphael David Mizrachi.
Some scholarly comments in Oriental-Turkish 
handwriting. One of them begins "Chaim 
says". 
[3], 128 leaves; [1], 25 leaves, 30cm. Good condi-
tion, moisture stains. Original binding, worn.

Opening Price: $250
371372
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373.   שלחן גבוה - הגהות רבות 
ספר שלחן גבוה, על שו"ע אורח חיים, מרבי יוסף מולכו. 

שאלוניקי, ]תקט"ז 1756[. 
הערות רבות עם תוכן מעמיק בכת"י מזרחי של כותבים 

אחדים. רוב ההערות קצוצות מעט או יותר.
חתימות בעלים.

חסרים תחילה וסוף. מצב בינוני-גרוע. פגעי בלאי ושימוש, 
כתמי מים. כריכה בלויה.

פתיחה: $300

373. Shulchan Gavoha – Many 
Glosses
Sefer Shulchan Gavoha, on Shulchan Aruch 
Orach Chaim, by Rabbi Yossef Molcho. 
Salonika, 1756.
Many detailed comments by a few writers in 
oriental handwriting. Most comments are 
chopped more or less.
Ownership signatures.
Beginning and end missing. Fair-poor condition. 
Usage damages. Moisture marks. Worn binding.

Opening Price: $300

374. מטה שמעון - הגהות רבות מרבני 
משפחת פרץ

מרבי  משפט[,  חושן  ]לטור  לטח"מ  שמעון,  מטה  ספר 
מרדכי שמעון בכמהר"ר שלמה. שלוניקי, ]תקנ"ז 1797[. 

מהדורה יחידה.
הגהות למדניות רבות בגליונות הספר, בכת"י מזרחיים 
שונים. רובם מרבי אברהם פרץ בעל "אבני שוהם" ובניו 
רבי רפאל חיים בנימין בעל "זכרנו לחיים" ואחיו החותם 

"אח"י" - מגדולי חכמי טורקיה במאה ה-19.
בשער חתימת רבי אברהם פרץ בעל "אבני שוהם" ]ראה 
פריט 370[, החותם "אני אפ"ר נר"ו", באותו כתב יד ישנן 

הגהות רבות. 
פרץ,  בנימין  חיים  רפאל  רבי  בנו,  בכת"י  רבות  הגהות 
"זכרנו  בספרו  שכתב  דברים  מזכיר  הוא  מהן  בכמה 
"ד'  לחיים  זכרנו  ספר  על  כותב  הוא  עז  ]בדף  לחיים". 
הגהה  קעז  בדף  הדפוס"[.  מזבח  על  להעלותו  יזכני 

החתומה "הצעיר רח"ב פרץ נר"ו".
בספר  הרא"ש  א"א  את  המזכיר  "אח"י"  הערת  ך'  בדף 

אבני שוהם. ]כנראה בן נוסף של רבי אברהם פרץ[.
קוני  לעבודת  "קניתיו  נוספת:  בעלים  חתימת  י'  בדף 

374. Mateh Shimon – Many 
Glosses by Peretz Family Rabbis  
Sefer Mateh Shimon, Le-Tur Choshen Mishpat, 
by Rabbi Mordechai Shimon Ben Shlomo. 
Salonika, 1797. Only edition.
Many scholarly glosses in different oriental 
handwritings. Mostly by Rabbi Avraham Peretz 
author of "Avnei Shoham" and his sons Rabbi 
Raphael Chaim Binyamin author of "Zacharnu 
Le-Chaim" and his brother who signed "ACH"I" 
– a leading rabbi in Turkey in the 19th century.
On title page signature by Rabbi Avraham 
Peretz author of "Avnei Shoham" [see item 370], 
many glosses are in the same handwriting.
Numerous glosses are in Rabbi Raphael Chaim 
Binyamin Peretz, his son, handwriting, in some 
the glosser refers to what he wrote in the book 
"Zacharnu Le-Chaim" [on leaf 77 the writer 
writes about the book Zacharnu La-Chaim "May 
I be blessed by G-d and sacrifice this book on 
the altar of printing"]. On leaf 177 a signed gloss. 
On leaf 10 ownership signature: "...Eliyahu 
Anav" [a leading rabbi in Constantinople. 
Signed first amongst disciples of Rabbi Eliyahu 
Palombo on the introduction to his book "Yad 
Ha-Melech". Rosh Yeshivah and Dayan of 
Balat. Served as chief rabbi of Constantinople 
in 1826. Died 1832].
[2], 196 leaves. 28cm. Fair-poor condition, moth 
damages. No binding.

Opening Price: $250

כמוהר"ר אליהו עניו" ]מגדולי רבני קושטא. חתם ראשון 
בין תלמידי רבי אליהו פאלומבו על ההקדמה לספרו "יד 
המלך". ראש ישיבה ודיין בבאלאט. בשנת תקפ"ו כיהן 

כרב ראשי בקושטא. נפטר בשנת תקצ"ב[.
בינוני-גרוע, פגעי עש. ללא  28 ס"מ. מצב  דף.  ]2[, קצו 

כריכה.

פתיחה: $250

373
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375. נגיד ומצוה - הגהות והוספות מכת"י
מרבי  הקבלה,  עפ"י  וכוונות  מנהגים  ומצוה,  נגיד  ספר 
יעקב צמח. אמשטרדם, תע"ב ]1712[. מהדורה ראשונה.
חתומות  רובן  מזרחי.  בכת"י  בגליונות  רבות  הגהות 
"הש"ח". בדף ט"ז חתימה מזרחית מפוארת "-- שמואל 

--ל--". 
מספר  והוספות  תיקונים  מובאים  ההגהות  מן  בהרבה 
היה במשך כמאה  ומצוה  נגיד  ]ספר  כת"י.  ומצוה  נגיד 

שנה בכתבי יד ונדפס רק בשנת 1712[.
]2[, עו; כד דף, )ללא הדף המצורף של מזמור למנצח(. 

15.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, פגיעות בלאי במספר דפים.

פתיחה: $220

375. Nagid U-Metsaveh – Glosses 
and Additions from Manuscript  
Sefer Nagid U-Metsaveh, Kabbalic customs 
and intentions By Rabbi Ya'akov Zemach. 
Amsterdam, 1712. First edition.
Many glosses in oriental handwriting. Most 
glosses are signed "Hasha"ch". On leaf 16 orien-
tal decorated signature "-- Shmuel –L--".
Additions and corrections appear in many 
glosses pertaining to Nagid U-Metsaveh manu-
script. [Nagid U-Metsaveh existed for about 
one hundred years only as a manuscript and 
was printed in 1712].
[2], 76; 24 leaves, (without attached leaf of 
Mizmor Lamenatze'ach). 15.5cm. Good-fair con-
dition, damages and wear to a few leaves.

Opening Price: $220

376. מזרחי על התורה - הגהות ר"ח רומאנו
יעקב  נחלת  עם  לתורה,  רש"י  פירוש  על  מזרחי  ספר 

לרבי יעקב סלניק. ]קושטא, תפ"ח 1728[.
"הצ"ח  חתומות  חלקן  מזרחי,  בכת"י  בגליונות  הגהות 

376. Mizrachi on the Torah 
– Glosses by R"H Romano  
Sefer Mizrachi on Rashi's Torah commen-
tary, with Nachlat Ya'akov by Ya'akov Selnik. 
[Constantinople, 1728].
Glosses in oriental handwriting, some signed 
"HZ"H Romano" [Rabbi Chaim Romano? 
Of Damascus sages?]. "Harav Ha-Mage"n" is 
mentioned in one of the glosses [Rabbi Moshe 
Galanti, rabbi of Jerusalem].
App. 300 leaves. Leaves missing at the beginning 
and at the end. 30cm. Poor condition, wear to 
edges of many leaves. Stains. Leaves detached 
from binding.

Opening Price: $120

377. שו"ת בית יעקב / שו"ת פנים מאירות 
- הגהות עתיקות

]דיהרנפורט,  מצויזמיר.  יעקב  לרבי  יעקב,  בית  שו"ת 
פנים  שו"ת  עם  כרוך  ראשונה.  מהדורה   ]1696 תנ"ו 
תע"ה  אמשטרדם,  אייזנשטאט.  מאיר  לרבי  מאירות, 

1715. מהדורה ראשונה.
"התשו' הלז  ורישומי בעלות בדף לפני השער:  חתימות 
לאדמ"ו...  "שייך  נ"י".  מהר"ץ  הרב  מחו'  לכבוד  שייך 
ור"מ  אב"ד  ]מראוויטש?[  סג"ל  ליפמן  אליעזר  מה"ו 
בר"ז  אברהם  תלמידו  תקו"ם...  שנת  ]ראגדני?[...  דק"ק 
]מראוויטש?[". מעבר לדף רישום בעלות "גם אני מעיד 
שזה הספר שייך לאדוני אבי מורי... תקס"ד לפ"ק. הק' 

באחת  דמשק?[.  מחכמי  רומאנו?  חיים  ]רבי  רומאנו" 
"הרב המג"ן" ]רבי משה גאלאנטי, רבה  ההגהות מוזכר 

של ירושלים[.
30 ס"מ. מצב  ובסוף.  כ-300 דף. חסרים דפים בתחילה 
מפורקים  דפים  כתמים.  רבים.  דפים  בשולי  בלאי  גרוע, 

מהכריכה.

פתיחה: $120

שלמה בן הרב מהור"ר אליעזר ליפמן סג"ל אב"ד דק"ק 
צילטץ".

או  מארבעה  וארוכות,  קצרות  רבות,  עתיקות  הגהות 
שלשה כותבים. ]יתכן שחלק מההגהות הן של רבי צבי 

הירש מזאמוטש – ראה צילום כת"י מצורף להשוואה[.
)אוצר הרבנים  רבי אליעזר ליפמן מליסא, אב"ד צילץ. 
נפטר  תת"ק,  אות  ודורשיו",  ודור  "דור  לפי   ;2675
אב"ד  מזאמוטש  הירש  צבי  רבי  של  חתנו  תקצ"ב(, 
"משנת  ספר  חיבר  צבי".  "תפארת  שו"ת  בעל  אה"ו, 
רבי אליעזר" ]לא נדפס?[ , תשובות חותנו אליו בשו"ת 

תפארת צבי )יו"ד סימן ח', סימן ס"ח, אה"ע סימן י'(.
]חסרים שער בית יעקב, ו-3 דף[, ד-קכח, ]8[ דף; ]4[, צו 
דף. 28.5 ס"מ. מצב טוב. כריכה עתיקה מפוארת, עץ ועור, 

מעוטרת בתחריטים עם שרידי אבזמים, מעט בלויה.
נמצאים  ואינם  נדירים  יעקב,  בית  שו"ת  בסוף  דף   ]8[
הביבליוגרפיה,  מפעל  תקליטור  ראה  רבים.  בעותקים 

רשומה 0136211.

פתיחה: $500

376 375
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378. ספר חבל יעקב - הגהות רבות בכת"י 
המחבר 

חושן  על  א-ב.  חלקים  יעקב,  חבל  ותשובות  שאלות 
משפט )הלכות קנינים(, מרבי אבא יעקב בורוכוב אב"ד 
ווילקאוויסק. ווילנא, תרפ"ג ]1923[. מהדורה מחודשת 
תרמ"א  בווילנא  שיצא  א'  חלק  של  רבות  בהוספות 

)1881( ובהוספת חלק ב'.
המחבר.  של  ידו  בכתב  וארוכות  קצרות  הגהות  עשרות 
ספרו  הדפסת  לפני  כנראה  נכתבו  אלו  והוספות  הגהות 
ההגהות  רוב  תרצ"ב(,  )ירושלים,  ומילואים"  "השמטות 
נדפסו שם, בדרך כלל בשינויי לשון, אולם חלק מההגהות 

ומההוספות שלפנינו לא נמצאו ב"השמטות ומילואים". 
"יעקב חי זריהן, ראב"ד לעדת הספג  בשער חותמת רבי

רדים בעיה"ק טבריה". 
הרבנים  אוצר  )תר"ח-תרצ"ו,  בורוכוב  יעקב  אבא  רבי 
דיסקין  המהרי"ל  תלמיד  מנעוריו.  וגאון  עילוי   ,)56
בישיבת שקלוב ותלמיד רבי אייזיל חריף. כיהן ברבנות 
רבנותו  מקום  שם  על  ונודע  בליטא  עיירות  במספר 
הדפסת  השלמת  לאחר  תרפ"ג,  בשנת  בוואלקוביסק. 
ספרו עלה לירושלים ונחשב לאחד מגדולי רבני העיר. 
למרות גילו המבוגר טרח עוד להגיה ולהוסיף הוספות 
"השמטות  בקונטרס  נדפסו  מהן  חלק  וכאמור,  לספרו. 
ומילואים" ]שגם ממנו נמצאו בכמה ספריות עותקים עם 

הוספות בכתב ידו...[. 
מצב  יבש,  נייר  ס"מ.   27.5 דף.  קיח  עמ',   ]XIII[,1  ,]1[
בינוני-גרוע. ללא כריכה, דפים מנותקים. ]חלק מההוספות 

קצוצות[. 

פתיחה: $120

377. Beit Ya'akov 
Responsa / Panim 
Meirot Responsa – 
Antique Glosses 
Beit Ya'akov Responsa, by 
Rabbi Ya'akov from Zoizmir. 
[Dyhernfürth, 1696]. first 
edition. Bound with the 
Panim Meirot Responsa, 
by Rabbi Meir Eizenshtat. 
Amsterdam, 1715. First 
edition.
Owner’s signatures and 
inscriptions on the page 
before the title page, "Eliezer 
Lipman… Av Beit Din…".
Many antique glosses, short 
and long, from three to four 
different authors. [It is possi-
ble that part of those glosses 
belonged to Rabbi Tzvi Hirsh from Zamosc- 
see enclosed manuscript copy for comparison].
Rabbi Eliezer Lipman of Lissa, Av Beit Din of 
Zülz, was the son in law of Rabbi Tzvi Hirsh 
from Zamosc, Av Beit Din and author of the 
“Tiferet Tzvi” responsum. He also wrote the 
“Mishnat Rabbi Eliezer” [never printed?] which 
included the answers he had received from his 
father in law in the Tiferet Tzvi responsum.
[“Beit Ya'akov” front page and three leaves miss-
ing], 4-128, [8] leaves; [4], 96 leaves. 28.5cm. 
Good condition. Antique leather and wood bind-
ing adorned with engravings and partial clasps, 
slightly worn.
The last [8] leaves in the “Beit Ya'akov responsa” 
are rare and cannot be found in many copies 
of the book. See the Bibliography Institute CD, 
record 0136211.

Opening Price: $500

378. Chevel Ya'akov – Many 
Handwritten Glosses by the 
Author 
Responsum Chevel Ya'akov, sections 1-2 on 
Choshen Mishpat (Hilchot Kinyanim), by Rabbi 
Abba Ya'akov Borochov Av Beit Din of Vilkavisk. 
Vilna, [1923]. Renewed version with many addi-
tions to section 1, which was published in Vilna 
(1881) and with the addition of section 2. 
Dozens of brief and lengthy handwritten 
glosses by the author. Apparently, these glosses 
and additions were written prior to the printing 
of his book Hashmatot U’Milu’im (Jerusalem, 
1932), most of the glosses were printed in that 
publication with slight alterations of language. 
However, some of the glosses and additions do 
not exist in Hashmatot U’Milu’im. 
A stamp of Rabbi "Ya'akov Chai Zraihen… 
Tiberias" appears upon the title page.
Rabbi Abba Ya'akov Borochov (1848-1936, Ozar 
Ha’Rabbanim 56) was a prodigy and genius 
from a very young age. He was the disciple of 
the Maharil Diskin in Yeshivat Shklov as well 
as the disciple of Rabbi Eizel Chariff. He served 
in the rabbinate in a number of small towns in 
Lithuania and was known for the place where 
he served as rabbi in Valkovisk. In 1923, after 
the completion and printing of this book he im-
migrated to Jerusalem and was considered one 
of the greatest rabbis of the city. Despite his old 
age he made the effort to add glosses to his book 
and apparently some of them were printed in 
the pamphlet Hashmatot U’Milu’im [of which 
some copies were found in a few libraries with 
glosses in his handwriting]. 
[1], 1, [XIII] pages, 118 leaves. 27.5cm. Dry paper, 
fair-poor condition. Unbound, detached pages. 
[Part of the additions are cut off]. 

Opening Price: $120 378
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380. תלמוד ירושלמי - נזיקין - מהדורה 
ראשונה של פני משה - הערות והגהות

תלמוד ירושלמי מסדר נזיקין ]ומסכת נדה[, עם פירוש 
)"באותיות  ליוורנו  נר"ו.  פני משה, מרבי משה מרגלית 
1770[. מהדורה ראשונה של פני  אמשטרדם"(, ]תק"ל, 

משה על סדר נזיקין, שנדפסה ע"י המחבר עצמו. 
יחתימות ורישומי בעלות: "ליב ב"ר אהרן שייאר מפרא

נקפורט דמ]יין[", "א"ש בן דב"ש", ועוד חתימות, הגהות 
והערות רבות, קצרות וארוכות, בכת"י משנות הת"ק.

]ב[ דף; ל דף; כו דף; כב דף; לה דף; ו דף; כח דף; כד 
דף; כד דף. 34 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמי עובש. כריכה 

חדשה עם גב עור.

פתיחה: $650

380. Talmud Yerushalmi – Nezikin 
– First edition of Pnei Moshe 
– Comments and Glosses 
Tractate Nezikin [as well as Tractate Nidah] 
of the Talmud Yerushalmi, including the in-
terpretation of Pnei Moshe, by Rabbi Moshe 
Margalit. Livorno (in Amsterdam letters), 
[1770]. First edition of Pnei Moshe on Tractate 
Nezikin printed by the author himself. 
Signatures and ownership inscriptions: Leib 
son of Rabbi Aharon Shair from Frankfurt Am 
Main, Ash Ben Dvash [acronym], and others. 
Many brief and lengthy glosses and comments, 
in handwriting typical of the 1740's. 
[2] leaves; 30 leaves; 26 leaves; 22 leaves; 35 
leaves; 6 leaves; 28 leaves; 24 leaves; 24 leaves. 
34cm. Good-fair condition, mildew stains. New 
binding with leather spine. 

Opening Price: $650

379. מסכת יבמות - הגהות
מסכת יבמות, בכרך מוקטן ]כל עמוד רגיל נדפס בשני 

עמודים[. לעמברג, תרכ"ד 1864.
]כת"י משנות התר"ס  הערות ארוכות, עם תוכן למדני, 

בערך, 1900 בקירוב[.
פה  הישן  דביהמ"ד  ספרים  קנין  "חברת  של  חותמות 

רימאנוב".
]251[ דף, 22 ס"מ. מצב בינוני, בלאי וקרעים בשולי הדפים 

וכתמים קלים. דף אחרון מנותק. ללא כריכה. 

פתיחה: $120

379. Yevamot Tractate – Glosses
Yevamot Tractate in a small-scale volume [Each 
Normal size page is printed in two pages]. 
Lemberg, 1864.
Lengthy comments of erudite content [hand-
writing from approximately 1900].
Includes stamps of “The Book Ownership 
Company of the old Beit Midrash here 
Rymanow”. 
[251] leaves, 22cm. Fair condition, wears and 
tears in the margins of the pages and minor 
stains. Last page detached. Unbound. 

Opening Price: $120

379

380
a א

380
b ב
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381. הגהות כת"י - על ספר ארחות חיים 
למהר"ן כהנא מספינקא

חיים,  אורח  ערוך  שולחן  על  חיים,  ארחות  ספר 
מהאדמו"ר רבי נחמן כהנא אב"ד ספינקא. סיגט, תרנ"ח 

1898. מהדורה ראשונה.
מעט  )ההערות  תוכן.  בעלות  רבות,  ארוכות  הגהות 

קצוצות(.
חסרים תחלה וסוף, דפים ז-קמח )מתוך ]3[, קעח דף(. 
27.5 ס"מ. נייר יבש, מצב טוב-בינוני, קרעים קלים בשוליים. 
כריכה חדשה )עם הטבעת שם מחבר ותאריך מוטעים(.

פתיחה: $120

381. Handwritten Glosses – Sefer 
Orchot Chaim by Rabbi Kahana of 
Spinka 
Sefer Orchot Chaim, on Shulchan Aruch Orach 
Chaim, by Rebbe Nachman Kahana of Spinka. 
Sighet, 1898. First Edition.
Many long and meaningful glosses. (Comments 
are somewhat chopped).
Missing leaves at the beginning and end, leaves 
7-148 (of [3], 178 leaves). 27.5cm. Dry paper, 
good-fair condition, slight tears to borders. New 
binding (with embossing of wrong writer's name 
and date).

Opening Price: $120

382. דברי גאונים - הגהות 
אריה  חיים  מרבי  וסוגיות,  כללים  גאונים,  דברי  ספר 
עם  שלישית  מהדורה   .]1911 ]תרע"א  סיגעט,  כהנא. 
כהנא  הירש  צבי  רבי  המחבר  נכד  בהוצאת  הוספות, 

מוכר ספרים בסיגט.
עשרות הגהות ארוכות בכת"י, חלקן חתומות - צב"י. 

יבשער חותמת של רבי צבי הירש כהנא אב"ד סטרימט

382. Divrei Ge'onim – Glosses 
Sefer Divrei Ge'onim, rules and topics, by Rabbi 
Chaim Aryeh Kahana. Sighet, 1911. Third 
edition with additions, published by writer's 
grandson Rabbi Zvi Hirsch Kahana bookseller 
in Sighet.
Tens of long handwritten glosses, some signed 
"ZV"I".
On title page appears ink stamp of Rabbi Zvi 
Hirsch Kahana Av-Beit-Din Strantura. (Otzar 
Ha-Rabanim 17315).
[4], 120 leaves. 31cm. Dry paper good-fair 
condition.

Opening Price: $120

383. פני יהושע - הגהות
ווארשא,  מועד.  זרעים  א-ב,  חלקים  יהושע,  פני  ספר 

תרכ"א 1860.
הסכמות: רבי דובערוש מייזלש אב"ד ווארשא, האדמו"ר 
רבי ישעיה מושקט מפראגא ורבי מאיר אויערבאך בעל 

"אמרי בינה".
בדף לפני השער רישום, שהספר "שייך להרב הגדול... 
מו"ה יהודה נ"י בעה"ס ערי יהודא מוואלקאניק..." ]רבי 

ייהודה ליב קוואל, אב"ד ראדין, גאון ומקובל. עלה לירו
שלים בשנת תרמ"ה ונפטר בשנת תרס"ה. ראה אודותיו 

חומר מצורף[. 
 ]?[ ליב  יהודה  רבי  של  בכת"י  ארוכות  הערות  שתי 
ושתי הערות בכת"י אחר ]רבי משה ליב שחור? מגאוני 

ירושלים[.
]2[, קמד דף; פט דף. 33 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100

עדע והגליל - Stramtura. )ראה אוצר הרבנים 17315(.
]4[, רי דף. 31 ס"מ. נייר יבש, מצב טוב-בינוני.

פתיחה: $120

383 382 381
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384. הערות בכת"י של הגאון ממאקאווא, 
רבי חיים יהודה דייטש

תשובה",  "דרכי  עם  דעה  יורה  משו"ע  דפים  עשרות 
בכתב  הן  בכת"י. חלק מההערות  רבות  הגהות  ועליהם 
דומ"ץ מאקאווא  דייטש  יודא  חיים  רבי  הגאון  ידו של 
פריט  אודותיו  ראה  קטמון,  אב"ד  בנו  בכת"י  )וחלקן 
433(. דפים נוספים מספר חיים וברכה למשמרת שלום, 

גם הם עם הגהות.
אוצר  )תרל"ו-תרצ"ח,  דייטש  סג"ל  יהודא  חיים  רבי 
ומורה צדק במאקווא  דיין  וחסיד.  גאון   ,)6338 הרבנים 
במשך 35 שנה. תלמיד בעל "ערוגת הבושם". הסתופף 
ושל  משינווא  יחזקאל  רבי  האדמו"ר  של  בצילם 
רבים בהלכה,  האדמו"ר מוהרי"ד מבעלז. חיבר ספרים 

באגדה ובחסידות.
דפים נפרדים, נייר יבש ובלוי, עם פגיעות בשוליים.

פתיחה: $500

385. ספרי רבי צבי הירש פרבער - הגהות
1. כרם הצבי, רעיונות ופירושים על התורה, בראשית, 
חלק שני: ויצא-ויחי. בילגורייא, ]תרפ"ד[ 1924. )הקדמת 

פולמוס נגד הריפורמים(.
בעומק  חידושים  ראשונה,  חוברת  אליעזר,  2. דברי 

יהעיון, מרבי אליעזר ליפמן פרבר אב"ד קוזניצא. בילגו
רייא, ]תרפ"ה[ 1925.

3. דגל מחנה יהודה, מאמרי מדע שונים וחקרי קדמוי
ניות. ]לונדון, תרפ"ה 1925[. )עם דפי המבוא הנדירים, 
ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה, רשומה 0158844(. 
כרך הכולל שלשה ספרים ]נדירים[, של הגאון רבי צבי 
הירש פרבער, מגדולי רבני לונדון. עם חותמות והגהות 
יוסף טוביה אברמוביץ מקלם-מנצ'סטר,  ידידו רבי  של 
]ראה  "יט"א"  יוסף", החותם בחלק מההגהות  "יד  בעל 
עם  אבל  קצרות,  ההערות   .]529  ,55 פריטים  אודותיו 
תיקוני  מקומות,  ומראי  ראיות  השגות,  מעניין,  תוכן 
טעויות וציונים קצרים "לנ"ל" ]=לא נראה לומר? / לא 

נכון לאמרו?[.
ההגהות והתיקונים בדיו שחורה הן בכת"י המחבר ואילו 

384. Comments Handwritten by 
the Ga'on of Makó, Rabbi Chaim 
Yehuda Deutsch 
Tens of leaves from Shulchan Aruch Yoreh De'a 
with "Darkei Teshuvah". Many handwritten 
glosses, most comments are handwritten by the 
Ga'on Rabbi Chaim Yehuda Deutsch of Makó, 
(Hungary). Additional leaves from the book 
"Chaim Ubracha Lemishmeret Shalom", with 
glosses.
Rabbi Chaim Yehuda Segal Deutsch (1875-1937, 
Otzar Harabbanim 6338), was a great and pious 
scholar. Dayan and Rabbi in Makó for 35 years. 
Disciple of "Arugat Ha-Bossem". Spent time 
with Rebbe Yeckezkel of Sieniawa and Rebbe 
Yissachar Dov of Belz. Wrote many Halachic, 
Aggadic and Chassidic books.
Separate leaves, dry and worn paper with dam-
ages to borders.

Opening Price: $500

383. Pnei Yehoshua – Glosses
Sefer Pnei Yehoshua, Parts I-II, Zera'im Mo'ed. 
Warsaw, 1860.
Approbations: Rabbi Dovberush Mayzlesh Av-
Beit-Din Warsaw, Rebbe Yesha'ayahu Muskat 
of Prague and Rabbi Meir Auerbuch author of 
"Imrei Binah".
Preceding title page appears an inscription 
"belongs to Rabbi… Yehudah… author of Arei 
Yehuda from powulkaniczny" [Rabbi Yehudah 
Leib Kwal, Av-Beit-Din Radin, Ga'on and 
Mekubal. Moved to Jerusalem in 1885 and died 
in 1905. See attached material].
Two long comments handwritten by Rabbi 
Yehudah Leib [?] and two comments in a differ-
ent handwriting [Rabbi Moshe Leib Shchur? Of 
Jerusalem sages].
[2], 144 leaves; 89 leaves. 33cm. Good condition.

Opening Price: $100
384385
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386. שו"ת מהרי"א הלוי – הגהות בכת"י
שו"ת מהרי"א הלוי, חלקים א-ב, תשובות בהלכה מאת 
רבי יצחק אהרן הלוי איטנגא אב"ד לבוב. למברג )לבוב(, 

תרנ"ג 1893. מהדורה יחידה.
"אשר  הראשונה  הדרשה  אחדות.  דרשות  הספר  בסוף 

דרש... בעת מלאו לו י"ג שנים ויום אחד". 
בשולי כמה דפים מספר הערות וציונים בכת"י, עליהם 
הגאון  כיון  "יפה  ההערות:  באחת  "מבי"א".  חתום: 

ארי יעקב  ה'  הרב  הגאונים  גאון  דודו  לדברי  גהמחבר 
עשו  ושניהם  יעקב'...  'ישועות  בספרו  זצלל"ה  נשטיין 
הרמ"א  ממימיו  שותין  שכולנו  רבינו  דרך  על  מישור 

זצלל"ה...".
]2[, קיד; ]1 שער נפרד לחלק ב'[, צד דף. 33 ס"מ. נייר 
עם  הדפים  בשולי  ובלאי  קרעים  בינוני-גרוע.  מצב  יבש, 
ללא  מנותקים.  דפים  עש.  סימני  מעט  בטקסט.  פגיעה 

כריכה.

386. Book of Responsum by 
Rabbi Yitzchak Aharon Ha-Levy 
– Handwritten glosses
Book of Responsum by Mahari"ia Halevy, Part 
I-II, Halachic responsum by Rabbi Yitzchak 
Aharon Ha-Levy Itinga Av-Beit-Din Lvov. 
Lemberg (Lvov), 1893. Only edition.
A few sermons appear at the end of the book. 
First sermon "held …when he was 13 years and 
one day old". A few handwritten comments on 
margins of some leaves signed: "MEV"I". In one 
of the comments: "the author nicely refered his 
great uncle Rabbi Ya'akov Arinstein in his book 
Yeshu'ot Ya'akov…".
[2], 114; [1 separate title of Part II], 94 leaves. 
33cm. Dry paper, fair-poor condition. Tears and 
wear to borders of leaves with text omission. Few 
moth marks. Detached leaves. No binding.

Opening Price: $100

385. Rabbi Zvi Hirsch Farber's 
Books – Glosses  
1. Kerem Ha-Zvi, commentaries on the Torah, 
Bereshit, Part two: Vayetze-Vayechi. Bielgoria, 
1924. (Polemics against the Reforms).
2. Divrey Eliezer, first booklet. Study novellae, 
By Rabbi Eliezer Lipman Farber Av-Beit-Din 
Kuznitza. Bielgoria, 1925.
3. Deggel Machaneh Yehudah, various sceintific 
essays and historical research. [London, 1925]. 
(With rare introduction, see Bibliography 
Institute CD record 0158844).
Volume includes three [rare] books, by Rabbi 
Zvi Hirsch Farber, a leading rabbi in London. 
Ink stamps and glosses by writer's friend, Rabbi 
Yossef Tuvia Abramovitch of Kelm-Manchester, 
author of "Yad Yossef", signing some of the 
glosses "YT"A" [see items 55, 529]. Comments 
are short and of interesting contents, disagree-
ments, evidences and indices and mistake 
corrections.
The glosses and corrections are handwritten by 
the author in black ink while the comments by 
Rabbi Abramovitch are in purple ink.
172 leaves; 30 pages; [1], IV, 4-42, [2] pages. 22cm. 
Fragile paper. Good condition. Original cloth 
binding, rubbed.

Opening Price: $100

ההערות בדיו סגולה הן מהרב אברמוביץ.
קעב דף; 30 עמ'; ]1[ ,IV, ד-מב, ]2[ עמ'. 22 ס"מ. נייר 

שביר. מצב טוב. כריכת בד מקורית, משופשפת.

פתיחה: $100
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Letters

387. וילנה – ארכיון מסמכים חשוב 
למעלה מ-200 מסמכים מהעיר וילנה, 1900-1940.

תצג כלכליים,  ומאזנים  כספיים  דו"חות  בודדות,  פרסומיות  חוברות   , וכרוזי םמודעות 
אירועים  תוכניות  חשבונות,  קבלות,  בכתב-יד,  מכתבים  ורחובותיה,  העיר  של  לומים 
רשימת  תעודת-פטירה,  תעודת-לידה,  כתּובֹות,  בבתי-כנסת,  לתפילות  הזמנות  שונים, 
בעלי-מלאכה בעיר, מסמכים של הועד המאוחד התת"ים הצבוריים בוילנה - דו"חות, 

טופס שאלון למורים, ועוד.
מאוסף המסמכים משתקפת תמונת חייהם הקהילתיים של יהודי וילנה ואופי פעילותם 

גשל בתי מדרשות, מפעלי צדקה, בתי חולים, בתי דפוס, ועדים, איגודים וגופים ציבו
ריים שונים. 

בביה"מ הגר"א זצ"ל",  בין הארגונים הנזכרים: "ועד הישיבות", "ועד הרבנים הלומדים 
"תפארת  הגבאים",  "ועד  מלאכה",  בעלי  "התאחדות  תורה",  "מרביצי  גדולה",  "צדקה 
"הועד המרכזי של מוסדות הצדקה", מוסדות  זקנים", "קמח עניים",  בחורים", "מושב 
"תלמוד תורה", "שוחטים ובודקים בבית המטבחים דפה ווילנא", בתי מדרש של חסידי 
ליובאוויטש וקוידינוב, בית יתומים "אחיעזר", "תורת אמת", ח"ק הכנסת אורחים "בית 

אברהם", וארגונים רבים נוספים. 
בולטים במסמכים ובכרוזים נושאי: תלמוד תורה, עזרה הדדית וצדקה, שמירת שבת, 

כשרות ושמירת מצוות והלכות. 
מארכיונו  ברובו  האוסף  מוילנה.  וארכיונים  ספריות  חותמות  ביניהן  רבות,  חותמות 
של לייזר ראן, מחבר הספר "ירושלים דליטא" וספרים נוספים לתולדות יהדות ליטא. 
חייקל לונסקי, הספרן הראשי בספריית שטראי  במספר מסמכים מופיעה חותמתו של

שון הידועה בוילנה. 
יידיש ועברית.

כ-215 מסמכים, גודל ומצב משתנים. מרבית המסמכים במצב טוב.

פתיחה: $22,000
387
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387. Vilna- Important Archive of Documents  
Over 200 documents from the town of Vilna, 1900-1940.
Announcements, proclamations, a few advertising booklets, financial re-
ports and statements, photographs of the city and its streets, handwritten 
letters, receipts, accounts, programs of various social events, invitations to 
prayers in the synagogues, Ketubot, birth certificate, death certificate, listing 
of the town’s business owners, documents from the United Committee of 
the Talmudei Torah in Vilna – reports, teachers’ questionnaire, and more.
This collection of documents accurately depicts the communal life of 
the Vilna Jews and the nature of their activities through their Batei 
Midrashot, charity projects, hospitals, printing presses, committees, 
associations and various public organizations.
Among the above mentioned organizations are: “Va’ad Hayeshivot”, “Va’ad 
Harabanim Halomedim Be-beit midrash Hagra z”l”, “Tzedaka Gedolah”, 
“Marbitzei Torah”, “Hit’achdut Ba’alei Melakha”, “Va’ad Ha-gabaim”, “Tiferet 
Bachurim”, “Moshav Zekeinim”, “Kemach Aniyim”, “Ha-va’ad Hamerkazi 
Shel Mosdot Ha-tzedaka”, the institutions of “Talmud Torah”, “Shochatim 
U-Bodkim Be-beit Ha-mitbachim De-po Vilna”, the Batei Midrash of 
Lubavitch and Koydinov Chasids, the “Achi’ezer” orphanage, “Torat Emet”, 
“Beit Avraham” house of hospitality and many more organizations.
The main topics which stand out from the documents and proclamations are: 
Torah learning, charity and mutual aid, keeping Shabbat, keeping Kosher and 
staying conform to the Jewish Law.
Numerous stamps among which Vilna libraries and archives stamps. 
Most of this collection comes from Leyzer Ran’s archives, author of the 
book “Yerushalayim De-Lita”, as well as other books on the History of 
Lithuanian Jewry. Chaykel Lunsky’s stamp appears on several documents, 
he was head librarian in the well known Strashun library of Vilna.
Yiddish and Hebrew.
About 215 documents, varying sizes and conditions. Most documents are in 
good condition.

Opening Price: $22,000
387
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388. מכתב הגאון רבי שמואל לנדא אב"ד 
פראג

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי שמואל סג"ל לנדא 
תקפ"ד  ]פראג[,  אופנהיימר.  בער  לרבי  פראג,  אב"ד 

.)1824(
המחבר  ספריו.  למכירת  זכיון  בעניני  עוסק  המכתב 
מתנצל על שמפיץ ספרים אחר שלח ספרים להונגריה 
מאהר  שלמה  רבי  של  פרנסתו  את  וקיפח  ידיעתו  בלי 
בעל הזכיון בפעסט ובמדינת הונגריה. "לא מידי היתה 
זו וקונטרסים הנ"ל הם כהפקר לכל מי שירצה לפרסם 
"וידעתי גם ידעתי כי לא יאות דבר זה לא לי  דברי...". 

ולא לכבוד אאמ"ו הגאון ז"ל". 
)ת"ק-תקצ"ה(,  לנדא  )סג"ל(  הלוי  שמואל  רבי  הגאון 
מגדולי דורו המפורסמים. בנו הגדול וממלא מקומו של 
ה"נודע ביהודה" ברבנות פראג. תשובות ודרושים ממנו 

נדפסו בספרי אביו ובספרו "שיבת ציון". 
מקבל המכתב, רבי בער אופנהיימר )תק"ך-תר"י( מגדולי 

התכת נדפסו  בו  באר  מי  שו"ת  בעל  פרשבורג,  יחכמי 
בויותיו עם גדולי דורו ועם ידידו רבי שמואל לנדא.

21.5 ס"מ. מצב טוב מאד, סימני קיפול מכתב.

פתיחה: $4900

389. מכתב המהר"ם מינץ, תקפ"ד 
לרבי  ישן,  אובן  אב"ד  מיינץ  משה  רבי  הגאון  מכתב 

שלמה מאהר מפעסט. אויבן, ]תקפ"ד?[.
מכתב המלצה עבור יהודי מניקלשבורג, שרוצה להשיא 
את בתו ונושל מירושה שהיתה מגיעה לו. במכתב הוא 
מרדכי  ]רבי  דמדינה"  הרב  המובהק  "הגאון  את  מזכיר 

בנט אב"ד ניקלשבורג[.
הרבנים  אוצר  תקצ"א,  )נפטר  מיינץ  משה  רבי  הגאון 
שבחכמי  ומהמפורסמים  דורו  חכמי  מגדולי   .)14912
חלק  )כיום  ישן  באובן  כרב  רבות  שנים  כיהן  הונגריה. 
על  חותמו  את  והטביע  הונגריה(  בודפשט,  מהעיר 
המקום. בין היתר הקים ישיבה גדולה בה הרביץ תורה 
בעל  גוטיין  בענדט  רבי  הנודעים:  )מתלמידיו  לרבים. 
"כסף נבחר", אב"ד העדיאס(. רבים מתלמידיו למדו גם 
אצל ה"חתם סופר". מחבר השו"ת "מהר"ם מינץ" )פראג 

תקפ"ז(.
מפעסט,  )רוזנטל(  מאהר  שלמה  רבי  המכתב,  מקבל 
רבים  בהונגריה,  ההשפעה  ואנשי  העסקנים  מגדולי 
מגדולי הדור עמדו עמו בקשרי מכתבים. ]ראה פריטים 

388. Letter from Rabbi Shmuel 
Landau, Av Bet Din Prague  
Letter handwritten and signed by Rabbi Shmuel 
Sega"l Landau, Av Bet Din of Prague, to Rabbi 
Ber Oppenheimer. [Prague], 1824.
The letter concerns the rights of sale to his 
books. The author apologizes that another 
distributor sent his books to Hungary with-
out his foreknowledge and is depriving Rabbi 
Shlomo Mahr, owner of rights in Pest and all of 
Hungary, of his income. "I deny responsibility 
for this, these pamphlets have become as if 
available to anyone who wants to publish my 
writings…". "And I know that it is unaccept-
able both for me and for the reputation of my 
father…". 
Rabbi Shmuel Halevi (Segal) Landau (1740-
1835), of the prominent leaders of his gen-
eration. The oldest son and successor of the 

"Noda BiYehuda" to the Prague Rabbinate. His 
responsa and sermons are printed in his father's 
books and in his own book, "Shivat Zion".
The recipient of the letter, Rabbi Ber 
Oppenheimer (1760-1850), rated amongst 
the illustrious scholars of Pressburg, author of 
Responsa Mei Be'er  in which he also printed his 
correspondence with the leaders of the genera-
tion and with his friend Rabbi Shmuel Landau. 
21.5cm. Very good condition, fold marks.

Opening Price: $4900

388
389
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389. Letter by the Mahara"m 
Mintz, 1824  
Letter by the Ga’on Rabbi Moshe Mintz Av Beit 
Din of Oiven Yashan, to Rabbi Shlomo Mahr 
from Pest. Oiven, [1824?].
Letter of recommendation for a Jew from 
Nikelsberg, who wishes to marry off his daugh-
ter and was cut off from an inheritance which 
he deserved. In the letter he mentions the 
“prominent Ga’on Rabbi of the province” [Rabbi 
Mordechai Benett Av Beit Din of Nikelsberg]. 
The Ga’on Rabbi Moshe Mintz [passed away in 
the year 1831, Ozar Ha’Rabbanim 14912] was 
among the greatest and most famous Torah 
scholars of Hungary in his generation. He served 
as rabbi in Oiven Yashan (nowadays part of the 
city of Budapest, Hungary) for many years and 
left his imprint upon the place. Among his many 
accomplishments, he established a large yeshiva 
in which he was a prominent teacher of Torah. 
(Among his well-known disciples: Rabbi Bendet 
Gutein author of “Kesef Nivchar”, Av Beit Din of 
Hedias). Many of his disciples also studied by 
the “Chatam Sofer”. Author of the “Maharam 
Mintz” responsum (Prague 1827). 
The addressee of the letter, Rabbi Shlomo Mahr 
(Rosenthal) from Pest, was among the great-
est and most influential leaders in Hungary. 
Many of the greatest leaders of the generation 
corresponded with him regularly. [See items 
394-395). 
17 lines in his handwriting, written upon a page 
which was sent by mail. 7 cm. Good condition. 
Wax stamp of the Mahara"m Mintz. 

Opening Price: $1800

.]394-395
 7 בדואר.  דף שנשלח  על  כתובות  בכתב-ידו,  17 שורות 

ס"מ. מצב טוב. חותמת שעוה של מהר"ם מינץ.

פתיחה: $1800

390. תשובה הלכתית מרבי שלמה אייגר
רבי  הגאון  של  וחתימתו  ידו  בכתב  הלכתית  תשובה 

שלמה אייגר. קאליש, תקצ"ח )1838(.
כתיבה אוטוגרפית עם הוספות ותיקונים. בתוך הדברים 
הוא מביא דברים מאביו רבי עקיבא אייגר, בתואר "אבא 
מארי אבי ישראל זצוק"ל בכתביו". ]תשובה זו נדפסה 
מכתב יד, ב"שו"ת רבי שלמה איגר", חלק יו"ד, סימן מ[.

דורו,  מגדולי  )תקמ"ו-תרי"ב(,  אייגר  שלמה  רבי  הגאון 
בנו השני של רבי עקיבא אייגר )וגיסו של החתם סופר(, 
בעל "גליון מהרש"א" וספרים נוספים שנדפסו לאחרונה 
מכת"י. היה מגאוני ועשירי ווארשא. לאחר שהתרושש 
קאליש.  לרבנות  התמנה   1831 בשנת  הפולני  במרד 
בשנת ת"ר עלה על מקום אביו ברבנות פוזנא. מכתב זה 

שלפנינו הוא מתקופת רבנותו בקאליש. 
3 עמ', 21.5 ס"מ. נייר ירקרק, מצב טוב מאד.

פתיחה: $4000

390. Responsum from Rabbi 
Shlomo Eiger  
Responsum handwritten and signed by Rabbi 
Shlomo Eiger. Kalisch, 1838.
His own handwriting with additions and cor-
rections. Interspersed in his writings are ideas 
from his father Rabbi Akiva Eiger, referring to 
him "Father and Mentor, father of all Israel, his 
holy memory is blessed by his writings". [This 
responsum is printed from a manuscript, in 
"Responsa of Rabbi Shlomo Eiger", Yoreh De'a 
section, Chap. 40].
Rabbi Shlomo Eiger (1786-1852), of the great 
Torah scholars of his generation, second son of 
Rabbi Akiva Eiger (and brother-in-law of the 
Chatham Sofer), author of "Gilyon Maharsha" 
and additional books recently published from 
manuscripts. Ranked amongst the gifted schol-
ars and the prosperous of Warsaw. After he lost 
his money in the Polish Revolution of 1831, he 
was appointed to the rabbinate of Kalisch. In 
1840 he succeeded his father as the Rabbi of 
Posen. This is a letter from the period when he 
served on the Kalisch Rabbinate.
3 pages, 21.5cm. Greenish paper, very good 
condition. 

Opening Price: $4000

390
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391. מכתב מרבי משה ליב גינצלער – 
אוהעל, תרכ"א

שפיצער.  שלמה  לרבי  גינצלער,  ליב  משה  מרבי  מכתב 
אוהעל, תרכ"א ]1861[. 

לו  "אודיע  נכדתו,  של  שידוכים  בענייני  עוסק  המכתב 
מו"ה  בשערים  המהולל  המופלג  הרב  היקר  חתני  כי 
יפה  בתולה  לו  יש  ממאדע...  הכהן  יהודא  אברהם 
מ'  בתו  לנדן  להפריש  ורוצה  טובות...  ומדות  במעלות 
הענדיל ת"י סך אלף כסף ושאר צרכים כאחד הנגידים... 
שמענו כי הבחור רך בשנים וכלי מפואר מוכשר לקבל 
ובבית חתני נ"י יוכל לעלות במעלות התורה והיראה...". 
 ,]1799-1880 ]תקנ"ט-תרמ"א  גינצלר  לייב  משה  רבי 
גדול בתורה ובחסידות, ממקורביו של רב העיר אוהעל, 
האדמו"ר רבי משה לייב טייטלבוים בעל "ישמח משה". 
בנו הוא רבי שמואל גינצלר אב"ד ווישווא בעל "משיב 
הכהן  יהודה  אברהם  רבי  הוא  המפורסם  וחתנו  נפש" 

שוורץ אב"ד מאדע, בעל "קול אריה".
בסופו  נישאה  רייזל,  הענדיל  במכתב,  המוזכרת  נכדתו 
של דבר לרבי יעקב עהרנרייך, והיא אמם של רבי שלמה 

יזלמן עהרנרייך אב"ד שאמלויא ושל רבי חיים צבי עהר
נרייך אב"ד מאדע. ראה חומר מצורף.

דף 23 ס"מ. נייר ירקרק, מצב טוב. כתמי-חלודה וסימני 
קיפול מכתב. 

פתיחה: $2500

392. מכתב חשוב מרבי עזריאל הילדג
סהיימר לרבי יהודה אסאד

אסאד.  יהודה  לרבי  הילדסהיימר,  עזריאל  מרבי  מכתב 
איזנשטאט, תרכ"ה )1865(.

"מידיג שקיבל מכתב  על  כותב  הוא  המכתב   בתחילת 
דינו הרב המובהק המפורסם אב"ד דק"ק פ"ב" ]=בעל 
נ"י צופה על  ידידי  כי כבוד  "ובו נאמר  ה"כתב סופר"[ 
מכתבו היקר אשר כתב אלי זה איזהו שבועות". בהמשך 
להלאות  לי  "ומה  רבה  בהתבטלות  כותב  הוא  המכתב 

גכבוד ידידי נ"י אשר הקדיש כל עתותיו לתורה ולקדו
שה ולהרבצת תורה לתלמידים החוסים תחת דגלו". 

נושא המכתב נכתב בהסתרת דברים, אך ברור כי הוא דן 
יבדרכי המאבק ברפורמים בלא להסתבך עם רצון הש

לטונות האוסטרו-הונגרים לתמוך בהתארגנות הקהלות 
ה"קונגרס"  בתקופת  נכתב  זה  ]מכתב  הניאולוגיות. 
הידוע[. הכותב טוען שכל מה שהוא עושה, נעשה עפ"י 

עצת רבותיו. 
הגאון רבי עזריאל הילדסהיימר )תק"ף-תרנ"ט(, מגדולי 
יצחק  רבי  ושל  לנר",  "ערוך  בעל  של  תלמידם  דורו. 
תרי"א-תרכ"ט,  איזנשטאט  של  רבה  מהמבורג.  ברנייס 
בה הקים ישיבה שהיתה מהישיבות המרכזיות בהונגריה 
ובגרמניה. בשנת תרכ"ט נתמנה לאב"ד ברלין, שם הקים 

יאת בית המדרש לרבנים. עמד בראש היהדות האורתו
דוקסית בגרמניה. כתביו יצאו לאור ע"י "מכון ירושלים".

קלה  ופגיעה  קיפול  סימני  טוב,  מצב  ס"מ.   21 עמ',   2
בשוליים.

פתיחה: $500

391. Letter from Rabbi Moshe 
Leib Gintzler – Ohel, 1861 
Letter from Rabbi Moshe Leib Gintzler, to 
Rabbi Shlomo Shpitzer. Ohel, [1861].
The letter concerns matchmaking matters of 
the Rabbi's granddaughter.
Rabbi Moshe Leib Gintzler [1799-1880], a lead-
ing scholar of Torah and Chassidut, a close as-
sociate of the Rabbi of the city of Ohel, Rebbe 
Moshe Leib Teitelbaum author of "Yismach 
Moshe". Father of Rabbi Shmuel Gintzler Av-
Beit-Din Vishowa, author of "Meshiv Nefesh" 
and father in law of Rabbi Avraham Yehudah 
Ha-Cohen Schwartz Av-Beit-Din Made, author 
of "Kol Aryeh".
The granddaughter mentioned in the letter, 

Hendil Rayzel, married eventually Rabbi 
Ya'akov Ehrenreich and she was mother of Rabbi 
Shlomo Zalman Ehrenreich Av-Beit-Din Şimleu 
Silvaniei and of Rabbi Chaim Zvi Ehrenreich 
Av-Beit-Din Made. See attached material.
Leaf 23cm. Greenish paper, good condition. 
Foxing and folding marks.

Opening Price: $2500
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392. Important Letter from Rabbi 
Ezriel Hildesheimer to Rabbi 
Yehuda Asad  
Letter from Rabbi Ezriel Hildesheimer, to Rabbi 
Yehuda Asad. Eisenstadt, (1865). 
In the beginning of the letter he writes in refer-
ence to a letter which he received “from our 
friend, our famous and prominent rabbi, Av 
Beit Din of the holy congregation of Pressburg 
[author of the Ktav Sofer]. The letter states that 
my esteemed friend is studying this precious 
letter which this person has written to me a 
number of weeks ago”. In the continuation of 
the letter he very humbly writes “why should 
I trouble my esteemed friend who dedicated 
all of his time to Torah and holiness and the 
spreading of Torah to his many disciples”.
The topic of the letter was enigmatically writ-
ten, however, it is apparent that it deals with 
methods of struggling against the reformists 
without encountering difficulties with the 
Austrian-Hungarian authorities, which sup-
ported the organization of the neological con-
gregations. [This letter was written during the 
famous “congress” era]. The writer claims that 
everything he does is in accordance with the 
advice of his rabbis.
Rabbi Azriel Hlidesheimer (1820-1899), was 
among the leading torah authorities of his 
generation. Disciple of the Aruch LaNer and of 
Rabbi Yitzchak Bernays of Hamburg. He served 
as Rabbi of Eisenstadt in years 1851-1869, and 
during that time established there one of the 
major Yeshivot of Hungary and Germany. In 
1869 he was appointed as Rabbi of Berlin, where 
he established the Beit Midrash LeRabbanim. 
He led Orthodox Jewry in Germany. His works 
were published by "Machon Yerushalaim".
2 pages, 21cm. Good condition, folding marks 
and minor damage to page margins. 

Opening Price: $500

393. מכתב רבי אהרן יוסף שמואל הלוי 
אב"ד טרענשין 

ימכתב הגאון רבי אהרן יוסף שמואל הלוי אב"ד טרענ
שין )הונגריה(, לחתנו, הגאון רבי פנחס זינגר, ערב ראש 

השנה ]ת[רל"ב )1871(.
ל"חתני  טובה  שנה  וברכת  משפחתיים  בענינים  מכתב 
"הרבנית  לבתו  המפורסם",  הצדיק  הגאון  הרב  ידידי 
ולילדיהם  פיגלא",  חיה  מרת  א"ח  החשובה  המושכלת 
ול"הבתולה המשכלת  וואלף"  "הבחור החרוץ המופלא 

393. Letter from Rabbi Aharon 
Yossef Shmuel Ha-Levy Av-Beit-Din 
Trenshin  
Letter from the Ga'on Rabbi Aharon Yossef 
Shmuel Ha-Levy Av-Beit-Din Trenshin 
(Hungary), to his son in law, the Ga'on Rabbi 
Pinchas Singer, for the New Year, 1871.
Letter is about family matters with New Year's 
greetings to "my friend the famous Ga'on and 
Tzadik" and to his daughter "the important 
rabbi's wife Chaya Feigale" and their children 
"the diligent boy Wolf" and "the virgin Shindel".
Rabbi Aharon Yossef Shmuel Ha-Levy (1806-
1886), disciple of Rabbi Elazar Lev of Santov 
author of "Shemen Roke'ach", and son in law 
of his son, Rabbi Binyamin Wolf Lev author 
of "Sha'arei Torah". Author of "Chatam Sofer" 
ordinated him as a teacher and wrote him a few 
responsa (Chatam Sofer book of Responsum, 
Yoreh De'a section, chapter 179 and chapter 
124). Assisted his father, the Ga'on Rabbi 
Yechezkel Ha-Levy in teaching and rabbinical 
duties in the city of Trenshin. In 1839 was ap-
pointed as Rabbi of the city by Chatam Sofer's 
advice. (See enclosed material).
2 pages, 21 cm. Very good condition.

Opening Price: $350

מ' שינדל".
תלמיד  )תקס"ו-תרמ"ו(,  הלוי  שמואל  יוסף  אהרן  רבי 
רבי אלעזר לעוו בעל "שמן רוקח" מסאנטוב, וחתן בנו, 
רבי בנימין וולף לעוו בעל "שערי תורה". נסמך להוראה 
)שו"ת  אחדות  תשובות  לו  שכתב  סופר",  "חתם  מבעל 
לאביו  עזר  ד"ש(.  וסימן  קע"ט  סימן  יו"ד,  סופר,  חתם 

טר בעיר  וברבנות  בהוראה  הלוי  יחזקאל  רבי  יהגאון 
סופר  החתם  עצת  עפ"י  נתמנה  תקצ"ט  ובשנת  ענשין, 

לרבנות העיר. )ראה חומר מצורף(.
2 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $350
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394. מכתב רבי שבתי שעפטיל מסעטשין
מכתב מרבי שבתי שעפטיל הלוי אב"ד סעטשין, לרבי 

שלמה רוזנטל )מאהר( מפעסט. סעטשין, תקצ"ו.
במכתב, הכתוב בכת"י וחתימתו "שבתי שעפטיל בהרב 
מרבי  מבקש  יצ"ו",  סעטשין  בק'  ור"מ  האב"ד  מהר"ג 
שלמה להיעזר בקשריו והשפעתו על-מנת לקבל משרת 
הגדול  חלקו  רבנות סעטשין.  את  לאחר שעזב  רבנות, 

של המכתב מכיל דיון במחשבה ופילוסופיה יהודית.
והיתה  ]=שפינוזה[...  משפינאצא  הנפסדה  דעה  "...וזו 
התשובה לזה... ואמנם לקושייתו של החכם קאנט על 

הרמבמ"נ ]=משה מנדלסון[ אמרתי...".
הגאון רבי שבתי שעפטיל הלוי מרגליות )אנצי' לחכמי 
גליציה, ג', עמ' 948; אישים בתשובות חת"ס, עמ' שסד( 
יהושע  לרבי  מובהק  תלמיד  מטרנופול.  גרשון  ב"ר 
אב"ד  יהושע".  "ספר  בעל  מטרנופול,  באב"ד  העשיל 
קעסטהאלי משנת תקפ"ח, עזב שם עקב סכסוך עם בני 
קהילתו והתמנה לרב בסעטשין. גם כאן נמצאו אנשים 
רוזנטל,  רבי שלמה  אל  פנה  לו  ובצר  חייו  את  שמיררו 
שיעזור לו )ראה חומר מצורף(. כפי שעולה ממכתב זה, 
נאלץ רבי שבתי שעפטיל לעזוב את הרבנות בסעטשין: 
"כי אני בעו"ה כעת מחוסר פרנסה מאד ואף בכל זאת 
הללו  וחטאים  רעים  מאנשים  שפטרני  ית'  לאל  אודה 

בנפשותם...".
רב  מפעסט,  רוזנטל-מאהר  שלמה  רבי  המכתב,  מקבל 
באותם  בהונגריה  הגדולים  ההשפעה  מאנשי  ועסקן, 
מכתבים.  בקשרי  עמו  עמדו  הדור  מגדולי  רבים  ימים, 

ראה פריטים 389, 395.
"ר'  בידי אדם אחר:  נכתבו שתי שורות,  מעבר למכתב 
שפטל תפס על יסודי דת, ולא ידע ימין לשמאל". ]אולי, 
נכתב בדרך שילוח המכתב, ע"י אחד ממתנגדיו בעיר...[. 
קרע  השלישי  בעמוד  טוב.  מצב  ס"מ.   24 עמודים,   ]3[
]עם פגיעה קלה בטקסט[ שנוצר במקומה של חותמת 
אהשעוה. סימני קיפול. בדף האחורי כתובת בלועזית ובע

ברית וחותמת שעוה של רבי שבתי.

פתיחה: $500

394. Letter by Rabbi Shabtai 
Sheftil from Setshin  
Letter by Rabbi Shabtai Sheftil Ha’Levi Av Beit 
Din of Setshin, to Rabbi Shlomo Rosenthal 
(Mahr) from Pest. Setshin, 1836. 
In the handwritten letter signed “Shabtai Sheftil 
son of the great rabbi and Av Beit Din and 
Rosh Metivta of the congregation of Setshin”, 
Rabbi Shabtai Sheftil requests Rabbi Shlomo’s as-
sistance through his connections and influence, 
to receive a rabbinic position after leaving the 
Setshin Rabbinate. A large portion of the letter 
consists of a Jewish philosophical discussion. 
“…and this is the opinion from Shpinoza… 
and the answer to it was… and indeed regard-
ing the question of the Chacham Kant on 
Moshe Mendelson I have said…”. 
The Ga’on Rabbi Shabtai Sheftil Ha’Levi 
Margaliot (Encyclopedia of the Scholars of 
Galicia, 3, page 948; personalities in the re-
sponsa of the Chatam Sofer, page 364), son of 
Rabbi Gershon from Tronopol, was a promi-
nent disciple of Rabbi Yehoshua Heshil from 
Tronopol author of “Sefer Yehoshua”. He served as Av Beit Din of Kastoli from the year 1828 and left 
due to a dispute with the members of his congregation following his appointment as rabbi of Setshin. 
Also in Setshin certain people embittered his life and in a desperate gesture he approached Rabbi 
Shlomo Rosenthal for assistance (see attached material). As it appears from this letter, Rabbi Shabtai 
Sheftil was forced to leave the Setshin Rabbinate: “Because I am deprived of livelihood, nevertheless, 
I will thank the Almighty for ridding me of these evil people…”. 
The recipient of the letter, Rabbi Shlomo Rosenthal-Mahr from Pest, was a rabbi and one of the most 
prominent and influential leaders of Hungary during that period. Many great Torah leaders of the 
generation corresponded with him regularly. See items 389, 395. 
On the other side of the letter two lines were written by someone else: “Rabbi Sheftil latched onto 
fundamentals of religion but did not know the difference between right and left”. [Perhaps written 
by one of the deliverers of the letter, by a resident of the city who opposed him…].
[3] pages, 24 cm. Good condition. Tear upon third page [slightly defecting the text], near the wax stamp. 
Folding marks. Upon back page an address in a foreign language and in Hebrew as well as a wax stamp 
of Rabbi Shabtai. 

Opening Price: $500
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395. מכתב היסטורי מרבי יחיאל מיכל בן 
ציון קריסנפולר

שלמה  לרבי  קריסטיאפולר,  מיכל  יחיאל  מרבי  מכתב 
רוזנטל מפעסט )בודפשט(. ברודי, תקצ"ג 1883.

המלצה על המהר"ץ חיות אב"ד זולקווא כראוי לעלות 
על כסא הרבנות של קהילת "אובן ישן" שבהונגריה.

תקצ"א,  בשנת  מינץ  המהר"ם  של  פטירתו  לאחר 
בין  ימלא את מקומו.  מי  ישן",  "אובן  התלבטה קהילת 
המועמדים היה גם הגאון רבי צבי הירש חיות )תקס"ו-
תרט"ז, אוצר הרבנים 17290( שכיהן אז כאב"ד זולקווא. 
מכתב זה שלפנינו נשלח לרבי שלמה מאהר )רוזנטל(, 
באותם  הנודעים  ההשפעה  מאנשי  ותלמיד-חכם,  נגיד 
ימים, ובו בקשה לפעול למען בחירתו של מהר"ץ חיות. 
רבי  ששלח  נוספים  מכתבים  ובו  מצורף,  חומר  )ראה 
שלמה יהודה ליב הכהן רפפורט ]שי"ר[ באותו עניין אל 

רבי שלמה מאהר, וכן מכתב אליו מהר"ץ חיות עצמו(.
קריס )קריסטיאפולר(  ציון  בן  מיכל  יחיאל  רבי  יהגאון 

9313(, נולד לעת  נפולר )תקס"ב-תרכ"ג, אוצר הרבנים 
של  ]בברכתו  בראד  אב"ד  מאיר  רבי  אביו  של  זקנתו 
סנדק  היה  שאף  מסאסוב,  לייב  משה  רבי  האדמו"ר 
ובשנת  הגדול,  מאביו  התייתם  מצוה  בר  בגיל  בברית[. 
בראד.  העיר  כאב"ד  רבנותו,  מקום  על  עלה  תקצ"א 

)ראה: אנצי' לחכמי גליציה, ד, עמ' 619-622(.
27 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני וקרעי קיפול מכתב. בדף 
וחותמת  דואר  חותמת  בלועזית,  כתובת  רישום  האחורי 

שעוה.

פתיחה: $600

395. Historical Letter by 
Rabbi Yechiel Michal Ben Zion 
Krisenfoler  
Letter from Rabbi Yechiel Michal Krisenfoler 
to Rabbi Shlomo Rosenthal from Budapest. 
Brody, 1883. 
Letter of recommendation for the Maharatz 
(acronym) Chayut Av Beit Din of Zolkova 
stating that he is a suitable candidate for the 
position of rabbi of the “Oiven Yashan” con-
gregation in Hungary.
After the demise of the Maharam Mintz in 
the year 1831, the “Oiven Yashan” congrega-
tion was unsure as to who would replace him. 
Among the candidates was the Ga’on Rabbi Zvi 
Hirsch Chayut (1806-1856, Ozar Ha’Rabbanim 
17290) who at the time served as Av Beit Din 
on Zolkova. The following letter was sent to 
Rabbi Shlomo Mahr (Rosenthal), a wealthy 
person as well as a Torah scholar, among the 
most well-known and influential people during that period. The letter contains an appeal to him to do 
everything in his power to see that the Maharatz Chayut be appointed – see attached material which 
includes additional letters which Rabbi Shlomo Yehuda Leib Ha’Cohen Rapaport sent regarding the 
same matter to Rabbi Shlomo Mahr, as well as a letter to him from Maharitz Chayut himself. 
The G’aon Rabbi Yechiel Michal Ben Zion Krisenfoler (1802-1863, Ozar Ha’Rabbanim 9313) was born 
to his father, Rabbi Meir Av Beit Din of Brody, at an old age [following the blessing of the Admor 
Rabbi Moshe Leib from Sassov, who was Godfather at the Brit]. When he was thirteen years old he was 
orphaned from his great father, whose rabbinical position as Av Beit Din of the city of Brody he took 
over in the year 1831. [See Encyclopedia of the Scholars of Galicia, 4, pages 619-622).
27 cm. Good-fair condition, folding marks and resulting tears. Upon back page writing of an address in a 
foreign language, a postage stamp and a wax stamp. 

Opening Price: $600
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397. אישור לידה – קארלבורג, 1862 - 
חתימת רבי נפתלי סופר, תלמיד ה"חתם סופר"

אישור-לידה של סאלי וואלד )בשנת 1817(, בחתימת רבי 
1862 ]תרכ"ב[.  נפתלי )נתן( סופר. קארלבורג, הונגריה, 
בראש האישור שני בולי-מסמכים ובתחתית חתימת הרב 
"נפתלי  והקהילה  הרב  וחותמות-שעווה של  )בלועזית( 

סופר אב"ד ק"ב" ו"קארלבורג" בעברית ובלועזית. 
רבי נפתלי סופר )תקע"ט-תרנ"ט, החת"ס ותלמידיו עמ' 
שפב; אוצר הרבנים 16132(, נולד בפרשבורג ונימול ע"י 
שכתב  סופר"  ה"חתם  אצל  בישיבה  למד  סופר.  החתם 
עליו מכתב המלצה בשנת תקצ"ז, למד גם אצל ה"כתב 
ובפעטשי-נייאדורף.  בקארלבורג  ברבנות  כיהן  סופר", 
בעל מטה נפתלי, בני נפתלי, שער נפתלי וספרים נוספים.

]1[ דף, מצב טוב. סימני קיפול וקמטים קלים.

פתיחה: $250

396. מכתב רבי מנחם סג"ל לווינגר 
מטאשנאד - קרלסבורג 

מכתב מרבי מנחם סג"ל הלוי לווינגר. טאשנאד, תרל"ז 
.)1877(

מציע  ובו  קרלסבורג,  קהילת  לראשי  שנשלח  מכתב 
שראשי  לאחר  וזאת  בקרלסבורג,  דיין  למשרת  עצמו 
דיין  מחפשים  שהם  בעיתונות  כרוז  פרסמו  הקהילה 
לעיר. בזהירות רבה ממחלוקת הוא מתנה את הצעתו: 
"אם אמת נכון הדבר שהרב הישיש נ"י הניח את כתרו 
המכתב  בהמשך  הנ"ל".  כרוז  יצא  ומדעתו  מרצונו, 
בצלאל  חיים  רבי  תרל"ד  בשנת  הוא מספר שכשנפטר 
לעלות  כמועמד  אותו  הציעו  טאשנאד,  אב"ד  פאנעט 
על מקומו ונסמך מגדולי הדור לכך, רק שאח"כ, למען 
השלום, מינו לתפקיד רב שאינו מבני הקהילה. ]ידיעה 
חשובה לתולדות הרבנות בטאשנאד, שלא היתה ידועה 

לכותבי ספר הזכרון לקהלת טאשנאד[.
פי  את  בזה  לשאול  "יואילו  מבקש  המכתב  בהמשך 
אדומו"ר הגאון המפורסם רבן של ישראל אב"ד נארול 
שיחי' ואדומו"ר הגאון הגדול אב"ד ק"ק חוסט והגאון 
ויגידון  יעידון  המה  שיח'.  מונקאטש  דק"ק  אב"ד  הג' 

עלי".
דף 34 ס"מ, כתוב משני צידיו. מצב טוב. פגיעות קלות 

בשוליים העליונים.

פתיחה: $150

396. Letter by Rabbi Menachem 
Segal Levinger from Tashnad  
Letter by Rabbi Menachem Segal Ha’Levi 
Levinger. Tăşnad, (1877). 
In this letter which was sent to the leaders of 
the Karlsburg congregation, Rabbi Menachem 
Segal Ha’Levi Levinger presents himself as 
a candidate for assistant to the Dayan in 
Karlsburg, in response to an advertisement 
which the leaders of the congregation published 
in the press. Cautious not to arouse conflict he 
conditions his proposal: “If it is true that the 
elderly rabbi resigned from his position of his 
own free will, and the abovementioned proc-
lamation is by his consent”. In the continu-
ation of the letter he relates that when Rabbi 
Chaim Bezalel Panett Av Beit Din of Tăşnad 
passed away in the year 1874 he was offered to 
take over his position and was authorized to 
do this by the great Torah giants of that gen-
eration, however, for the sake of peace, a rabbi 
from outside the congregation was appointed. 
[Important fact for the history of the rabbinate 

in Tăşnad which was unknown to the writers of 
Sefer Ha’Zikaron [book of remembrance] of the 
Tăşnad congregation]. 
Later in the letter he requests “May they con-
sult the Admor, the famous Gaon… Av Beit 
Din Narol and the great Admor Av Beit Din 
of the holy congregation of Chust as well as 
the great Gaon Av Beit Din of… Munkatch 
and they will attest for me”. 
1 page written upon both sides, 34 cm. Good con-
dition. Minor damage in upper margins. 

Opening Price: $150
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398. אישור לידה – הונגריה, 1860 - חתימת 
רבי אברהם פשרהופר, תלמיד החת"ס 

אישור לידה של מוריץ רוזנברגר )נולד 1800(, בחתימת 
 1860 הונגריה,  פרוינקירכען,  פשרהופר.  א.  א.  רבי 

]תר"ך[. 
חתימת  בתחתית  בולי-מסמכים,  שני  האישור  בראש 
הרב )בלועזית( וחותמת-שעווה שלו בעברית ובלועזית.
רבי אברהם אהרן פעשערהופר )תקע"ה-תרכ"ט, החת"ס 
943(, נולד בפרשבוי  ותלמידיו עמ' יא-יב; אוצר הרבנים
רג לאביו רבי משה קאניזשא, נימול ע"י ה"חתם סופר" 
העליר.  חריף  הירש  רבי  ואצל  בישיבתו  אח"כ  ולמד 
]בתשובות רבו ה"חתם סופר" כותב עליו: "כל דילידיה 
ומשנת  יעמרינג  ברבנות  כיהן  תלד"[.  כוותיה  אימיה 

397. Birth Certificate – 
Karlburg, 1862 – Signature of 
Rabbi Naftali Sofer, Disciple of 
"Chatam Sofer"  
Birth certificate of Sali Wald (born 1817), signed 
by Rabbi Naftali (Nathan) Sofer. Karlburg, 
Hungary, 1862. Two document-stamps appear 
on top of the certificate and on the bottom 
appear the rabbi's signature (in a foreign lan-
guage) and wax-stamps of the rabbi and the 
community "Naftali Sofer Rabbi of Karlburg" 
in Hebrew and in a foreign language.
Rabbi Naftali Sofer (1819-1899, Chatam Sofer 
and his disciples, page 202, Otzar Ha-Rabanim 
16132), born in Pressburg and circumcised by 
the Chatam Sofer. Studied in Chatam Sofer's 
Yeshivah and the latter wrote a letter of recom-
mendation for him in 1837, studied also with 
"Katav Sofer", served in Karlburg and Petchi-
Naydorf rabbinates. Author of Mateh Naftali, 
Bnei Naftali, Sha'ar Naftali and other books.
[1] leaf, good condition. Folding marks and slight 
creases.

Opening Price: $250

398. Birth Certificate – Hungary, 
1860 – Signature by Rabbi Avraham 
Pserhofer, Disciple of the Chatam 
Sofer  
Moritz Rosenberger's birth certificate (born 
1800), signed by Rabbi A. A. Pserhofer. 
Frauenkirchen, Hungary, 1860.
Two document-stamps appear on the upper 
part; on the lower part is the Rabbi's signature 
(in foreign language) and his wax-stamps in 
Hebrew and in a foreign language.
Rabbi Avraham Aharon Pserhofer (1815-1869, 
the Chatam Sofer and his disciples pp.11-12; 
Otzar Ha-Rabanim 943), born in Pressburg, 
son of Rabbi Moshe Kanizsa, circumcised by 
"Chatam Sofer", his disciple and Rabbi's Hirsch 
Charif Heller's disciple. Served as rabbi of 
Yemering and as of 1851 succeeded his father in 
Frauenkirchen rabbinate. His sons and sons in 
law were disciples of "Katav Sofer".
[1] leaf, very good condition.

Opening Price: $200

399. אישור לידה - רגנדורף, 1850 - חתימת 
רבי משה שיף

1846(, בחתימת  )נולד  אישור-לידה של יצחק שווארץ 
רבי משה שיף. רגנדורף )ראיקא Rajka(, הונגריה, 1850 

]תר"י[. 
הרב  חתימת  ובתחתית  בול-מסמכים  האישור  בראש 

י)בלועזית( וחותמת-שעווה "משה... שיף" בעברית ובלו
עזית. חותמות שעוה נוספות של ועד הקהילה היהודית 

של רגנדורף. 

בניו  פרוינקירכען.  ברבנות  אביו  על מקום  תרי"א עלה 
וחתניו למדו אצל ה"כתב סופר".

]1[ דף, מצב טוב מאד.

פתיחה: $200

399. Birth Certificate – 
Regensdorf, 1850 – Rabbi Moshe 
Schiff's Signature  
Birth certificate of Yitzchak Schwartz 
(born 1846), signed by Rabbi Moshe Schiff. 
Regensdorf (Rajka), Hungary, 1850.
On top of the certificate appears a document-
stamp and on the bottom Rabbi's signature (in 
foreign language) and wax stamp "Moshe… 
Schiff" in Hebrew and in foreign language. 
Additional wax stamps of the Regensdorf 's 
Jewish Community committee.
Rabbi Moshe Schiff (Died on Simchat Torah 
1855, Otzar Ha-Rabanim 15193) Rabbi of 
Regensdorf in Hungary. His approbations [of 
the years 1846 / 1850?] on the book "Nachlat 
Zvi" by Rabbi Zvi Gutmacher and the book 
"Tzemach Neurim" (Prague, 1858).
[1] leaf. Good condition. Few creases, folding 
marks and stains.

Opening Price: $200

רבי משה שיף )נפטר שמחת תורה תרט"ז, 1855, אוצר 
15193(, רבה של רגנדורף במדינת אונגארן. הסי  הרבנים
כמותיו ]משנת תר"ו/תר"י?[ על ספר "נחלת צבי" לרבי 

צבי גוטמאכר ועל ספר "צמח נעורים" )פראג, תרי"ח(.
]1[ דף. מצב טוב. מעט קמטים, סימני-קיפול וכתמים. 

פתיחה: $200
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400. תקנות מקהילת בייאה בחתימת 
האב"ד רבי אליקים געץ שווערין 

תקנות מקהלת בייאה )הונגריה(. תקצ"ה )1835(, תקצ"ז 
.)1837(

הגבאים  בפקודות  נתקן...  יצ"ו  ח"ק  דבני  "באסיפות... 
דח"ק פה בייאה". ובחתימות האב"ד "הק' אליקים געץ 
גלילות  על  ]ומצו"פ?[  בייאה  בק"ק  החונה  משווערין 

]קאטקע?[".
)תק"כ- באייה  אב"ד  שווערין  הכהן  געץ  אליקים  רבי 
שבפרייזן,  בשווערין  נולד   )2759 הרבנים  אוצר  תרי"ב, 
למד  ביהודה".  ה"נודע  חתן  מפוזנא  יוסף  רבי  תלמיד 
בפרשבורג אצל רבי מאיר ברבי ובניקלשבורג אצל רבי 
ומשנת  סאבאדקא  אב"ד  תקע"ב  בשנת  בנעט.  מרדכי 
קינסטליכער,  אודותיו:  )ראה  באייה.  אב"ד  תקע"ה 

אישים בתשובות חתם-סופר, עמ' סט-ע(.
דף גזור, 12X20 ס"מ, כתוב משני צידיו. מצב טוב.

401. טיוטות מכתבים מקהלת אמשטרדם, פתיחה: $400
תקנ"ב 1792

טיוטות ורישומים של מכתבים שנשלחו מראשי קהילת 
אמשטרדם לאישים שונים. תק"ן-תקנ"ד )1790-1794(. 

הצלת  בעניני  רוטרדם  אב"ד  ליב  אריה  לרבי  מכתב 
קהילת ליסא, בעניני שידוכים ובעניני כשרות הגבינות 

ג"שיעשו ויקיימו כאשר יצא מפי כבוד אדמ"ו הרב המ
"פורסם אדמ"ו זצוק"ל ]הגאון רבי שאול אב"ד אמשטי
רדם, נפטר תמוז תק"ן[. במכתבים נוספים אל רבי אריה 
ליב ולקהלות אחרות מזהירים מפני סוחר גבינות נוכל 

שזייף תעודות כשרות.
מכתב מעניין "להבן יקר ילד שעשועים החתן... כהר"ר 
הרב  זקיניך  אביך  "עזבון  בעניני  שי'"  ישראל  יעקב 
ז"ל... ואף שיהיה נכלל בתוכו מה  המנוח כבוד אדמ"ו 
שמגיע לך עדיין מעזבון אביך ז"ל" ]רבי יעקב הוא בנו 
של רבי לייבוש מאמשטרדם, שנפטר עוד בחיי אביו רבי 

ישאול אב"ד אמשטרדם. לימים כיהן רבי יעקב לווענש
טאם כרב בעיר טיקטין, ראה חומר מצורף[.

7 דף, נייר איכותי, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

400. Regulations from the Baia 
Community, Signed by the Av Beit 
Din Rabbi Elyakim Getz Schwerin  
Regulations from the Baia Community 
(Hungary). 1835, 1837.
Signed by Rabbi Elyakim Getz of Schwerin.
Rabbi Elyakim Getz Hakohen Schwerin, Av 
Beit Din of Baia (1860-1852, Otzar Harabbanim 
2759) was born in Schwerin, he was the disciple 
of Rabbi Yosef from Posen who is the son in 
law of the “Noda’ Bi-Yehudah”. He learned 
in Pressburg with Rabbi Meir Barby and in 
Nikolsburg with Rabbi Mordechai Benet. 
In 1912 he was Av Beit Din of Szabadka and 
became Av Beit Din of Baia in 1915.
Cut leaf, 20x12 cm, written on both sides. Good 
condition.

Opening Price: $400

401. Drafts of Letters from 
Amsterdam Community, 1792  
Drafts and writings of letters sent by Amsterdam 
community heads to various public figures. 
1790-1794.
Letter to Rabbi Aryeh Leib Av-Beit-Din 
Rotterdam about saving the Lissa community, 
about matchmaking and regarding Kosher 
cheese. [The Ga'on Rabbi Shaul of Amsterdam 
died in 1790]. In other letters to Rabbi Aryeh 
Leib and other communities there are warn-
ings against a cheese merchant who forged a 
Kashrut certificate.
Interesting letter to "Dear son the groom…
Ya'akov Yisrael Shai" about "the inheritance 
of your father...". [Rabbi Ya'akov is the son of 
Rabbi Leibush of Amsterdam who died while 
his father Rabbi Shaul was still alive. Later 
Rabbi Ya'akov Lowenstahm served as rabbi in 
Tiktin, see enclosed material].
7 leaves, heavy paper, sizes and conditions vary.

Opening Price: $500

400
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402. מכתבים ומסמכים - משפחת לעהרין 
מאמשטרדם 

הירש  צבי  רבי  הצדיק  מבית  ומסמכים  מכתבים  אוסף 
לעהרין )תקמ"ד-תרט"ו(, מייסד וראש חברת "פקוא"מ 
כל  את  ריכזה  אשר  הקודש"  ערי  ואמרכלי  פקידי   -
גביית התרומות למען ארה"ק בכל קהלות הו"ד )הולנד 
והעבירה  אירופה(  ומרכז  קהילות מערב   - ודייטשלנד 
אותן ליעדן, לטובת ישוב ארץ הקודש. מסמכים חשובים 

לתולדות ישוב ארץ ישראל בראשית המאה ה-19.
שנסעו  מהולנד  בחורים  עבור  המלצות  1. העתקת 
אב"ד  לעמיל  אשר  יוסף  רבי  המלצות:  ישראל.  לארץ 
האג, רבי אלי' צבי הירש אב"ד רוטרדם ורבי צבי הירש 

לעהרין מאמשטרדם. תקפ"ה-תקפ"ו )1825-1826(.
לאפוטרופסי  ירושלים,  לעה"ק  ארוך  מכתב  2. טיוטת 
יתומי מהר"ש זלמן שפירא )רבי רפאל ניסים אריה, רבי 
אריה ב"ר ירחמיאל ורבי אברהם שלמה זלמן במוהר"י(. 
תקפ"ט )1829(. מעבר לדף רשימות ארוכות של נדבות 

מהולנד ומדייטשלנד לקופת ארץ ישראל.
שליח  הלוי  צבי  ב"ר  ראובן  לרבי  המלצות  3. טיוטת 
ורישומים  צפת  מעיה"ק  אשכנזים  חסידים  כוללות 

שונים ]תקפ"ט?[.
4. קטע ממכתב בעניני שילוח הכספים לארץ ישראל.

לירוי ראהס  יעקב  ורבי  לעהרין  עקיבא  רבי  5. מכתב 
ליב  רבי  ולבני הצדיק המנוח  ריבלין  יוסף  לרבי  שלים, 

גאלדשמיט. אמשטרדם, תרכ"ב )1862(.

גודל ומצב משתנים, מצב טוב-בינוני.

פתיחה: $300

402. Letters and Documents – 
Lehrin Family from Amsterdam   
Collection of letters and documents from the 
righteous Rabbi Zvi Hirsch Lehrin (1784-1855), 
founder and chief of the Pkidey V’Amarkaley 
Arey Ha’Kodesh Association, which dealt with 
the collection of donations for the Holy Land 
in all of the congregations of Holland and 
Deutschland (Western and Central European 
congregations) and the transferring of them 
to their destination, for the benefit of the Holy 
Land settlement. Important documents in the 
history of the settlement of Israel during the 
early 19th century. 
1. Copies of recommendations for young 
man traveling from Holland to Eretz Yisrael. 
Recommendations by: Rabbi Yosef Asher Lemil 
Av Beit Din of Hague, Rabbi Elyahu Zvi Hirsch 
Av Beit Din of Rotterdam and Rabbi Zvi Hirsch 
Lehrin of Amsterdam. 1825-1826. 
2. Draft of a long letter to the Holy City of 
Jerusalem, directed to the guardians of the 
orphans of Rabbi Shlomo Zalman Shapiro 
(Rabbi Refael Nissim Aryeh, Rabbi Aryeh 
son of Rabbi Yerachmiel and Rabbi Avraham 
Shlomo Zalman). 1829. The other side of the 
page contains lengthy lists of contributions 
from Holland and Deutschland to the Eretz 
Yisrael treasury fund. 
3. Draft of recommendations directed to Rabbi 
Reuven son of Rabbi Zvi Ha’Levi, emissary of 
the Ashkenazi Hassidic Kollels from the Holy 
City of Safed as well as various listings. [1829?]. 
4. Passage of a letter concerning the matter of 
sending the funds to Eretz Yisrael. 
5. Letter by Rabbi Akiva Lehrin and Rabbi 
Ya'akov Ross to Jerusalem directed to Rabbi Yosef 
Rivlin and the sons of the deceased righteous 
Rabbi Leib Goldschmidt. Amsterdam, 1862. 
Various sizes and conditions. Good-fair condition. 

Opening Price: $300
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403. מכתב רבי יוסף ב"ר ליבש
"הרבני המופלג... מו"ה  יוסף ב"ר ליבש אל  מכתב רבי 
)הונגריה(,  סענקיראלי  כ"ץ".  גאטליב  המכונה  ידידיה 

תק"ף.
ברבנות  ששימש  חכם  תלמיד  כנראה  שהיה  הכותב, 
באחת מעיירות הונגריה ולא עלה בידינו לזהותו, שלח 
את המכתב אל רבי ידידיה גוטליב כ"ץ מקהילת מאהר 
עול  לקבלת  ציפייתו  את  מביע  הוא  ובו  שבהונגריה, 

הרבנות בקהילה מאהר.
דף מקופל. 24.5 ס"מ. מצב טוב. מאחורי דף המעטפת: 

כיתוב, חתימות וחותמת שעוה.

פתיחה: $200

404. מכתב רבי יונה אריה לייכטר אב"ד 
צעצע

מכתב מהגאון רבי יונה אריה ]לייכטער[ אל רבי יצחק 
אב"ד מאהר. צעצע )הונגריה(, תר"א )1841(.

המכתב עוסק בעניני שידוכים.
הגאון רבי יונה אריה, אב"ד צעצע משנת תקע"א )1811(, 
בן רבי משה לייכטר אב"ד אבאני. תשובה אליו בשו"ת 
בספר  אודותיו  )ראה  נג.  סימן  דעה  יורה  סופר,  חתם 

403. Letter by Rabbi Yossef Son of 
Rabbi Liebash  
Letter from Rabbi Yossef son of rabbi Liebash 
to "Rabbi….Yedidya known as Gottlieb Katz". 
Királi (Hungary), 1820.
The writer, a scholar who served as rabbi in 
one of the small Hungarian cities, who was not 
identified by us, sent the letter to Rabbi Yedidya 
Gottliev Katz of Mór community in Hungary, 
expressing his expectation to be appointed as 
rabbi of Mór.
Folded leaf. 24.5cm. Good condition. On back side 
of cover page: writing, signatures and wax seal.

Opening Price: $200

404. Letter from Rabbi Yonah 
Aryeh Leichter, Av Bet Din of 
Czecze   
Letter from Rabbi Yonah Aryeh [Leichter], 
to Rabbi Yitzchak Av Bet Din of Mór. Czecze 
(Hungary), 1841.
The letter is concerned with matchmaking 
issues.
Rabbi Yonah Aryeh, Av Bet Din of Czecze 
from 1811, son of Rabbi Moshe Leichter, Av Bet 
Din of Abony. Responsum addressed to him 
in "Responsa of Chatham Sofer", Yoreh De'ah 
chap. 53. (Additional information in the book 
"Ishim Bitshuvot Chatham Sofer", p. 159).
The letter was addressed to Rabbi Yitzchak 
Isaac Sternfeld, Av Bet Din Mór from 1830. 
Served as Rabbi in various places in Hungary 
and was a favorite with the Chatham Sofer who 
sent him some responsa, in which he confers on 
him titles of honor and affection. (See: "Ishim 
Bitshuvot Chatam Sofer", p. 209).
22cm. Very good condition. Address recorded on 
back page, postmark and wax seal.

Opening Price: $600

"אישים בתשובות חתם סופר", עמ' קנט(. 
אב"ד  שטרנפלד,  איצק  יצחק  רבי  הוא  המכתב  מקבל 
מקומות  בכמה  ברבנות  כיהן  תק"ץ.  משנת  מאהר 
לו  ששלח  סופר",  ה"חתם  אצל  חביב  והיה  בהונגריה 
כמה וכמה תשובות, בהן הוא מכנהו בתארי כבוד וחיבה. 

)ראה: "אישים בתשובות חתם סופר", עמ' רט(.
כתובת,  רישום  האחורי  בדף  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   22

חותמת דואר וחותמת שעוה.

פתיחה: $600
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405. מכתב רבי אייזיק מישאל אב"ד 
קאנישא 

מכתב מרבי אייזיק מישאל אב"ד קאנישא )הונגריה(, אל 
רבי איצק אב"ד מאאר. קאנישא, שבט ]ת[קצ"ט )1839(.
המכתב בכתב ידו, בענין הצלת אשה עגונה, בסופו הוא 
חותם: "אייזיק מישאל ב"ה מהר"ג --- החופק"ק הנ"ל".

כיהן  מפאסטאכא,  גדליה  רבי  בן  מישאל  אייזיק  רבי 
רבי  פטירת  לאחר   ,Nagy-Kanizsa קאנישא  ברבנות 
מאיר סאנטא בשנת תקפ"ה. לאחר כמה שנים התפטר 

מן הרבנות )ראה חומר מצורף(. 
מקבל המכתב: רבי יצחק איצק שטרנפלד, אב"ד מאהר. 
)ראה אודותיו בפריט הקודם ובספר "אישים בתשובות 

חתם סופר", עמ' רט(.
רישום  האחורי  בדף  טוב.  מצב  ירקרק.  נייר  ס"מ.   25.5

כתובת, חותמת דואר "Gros Kanisa" וחותמת שעוה.

פתיחה: $300

406. מכתב רבי אשתרוק גירון - לרבי 
שלמה אמירליו בשאלוניקי 

ימכתב רבי אשתרוק גירון, לרבי שלמה אמירליו. אינדרי
ני )אדריאנופולי(, ]ת"ס בערך 1700[.

המכתב הכתוב בלאדינו, עוסק בעניני ציבור וחשבונות 
לדור  אחד  "ַדָּבר  כבוד  בתארי  פותח  המכתב  כספיים. 
ה"ה הרב הכולל כמה"ר שלמה אמירליו נר"ו". ברישום 
הכתובת נכתב "אל מול פני הרב השלם כמה"ר שלמה 

אמירליו, מאינדריני יע"א לשאלוניקי יע"א".
הנודעת  הרבנים  משפחת  מאבות  גירון,  אשתרוק  רבי 
באדריאנופולי )טורקיה(, נפטר סיון תע"ד )1714( - ראה 

אודותיו חומר מצורף.
אוצר  )ת"ה-ת"פ,  אמירליו  שלמה  רבי  המכתב,  מקבל 
שו"ת  בעל  שאלוניקי,  רבני  מגדולי   ,)18366 הרבנים 

"כרם שלמה" וספר "פני שלמה" - ראה חומר מצורף.

405. Letter from Rabbi Isaac 
Misha'el Av Bet Din of Kanizsa  
Letter from Rabbi Isaac Misha'el Av Bet Din of 
Nagy-Kanizsa (Hungary), to Rabbi Itzik Av Bet 
Din Mór. Nagy-Kanisza, Shevat 1839.
The letter is in his own handwriting, addressing 
the issue of an Agunah, in conclusion he signs 
"Isaac Misha'el son of Rabbi------".
Rabbi Isaac Misha'el son of Rabbi Gedaliah of 
Fastuch, served on the Nagy-Kanisza Rabbinate 
after the demise of Rabbi Meir Sanata in 1825. 
After several years he resigned from the rabbin-
ate (see appendix).
The letter was addressed to Rabbi Yitzchak 
Isaac Sternfeld, Av Bet Din Mór. (For addi-
tional information, see previous item and the 
book "Ishim Bitshuvot Chatham Sofer", p. 209).
25.5cm. Greenish paper. Good condition. Address 
recorded on back page, postmark "Gros Kanisa" 
and wax seal.

Opening Price: $300406. Letter from Rabbi Ashtrok 
Giron to Rabbi Shlomo Amarillio 
in Salonika  
Letter from Rabbi Ashtrok Giron, to Rabbi 
Shlomo Amarillio. Edirne (Adrianople), c. 
1700.
The letter in Ladino, concerns public matters and 
accounts. The letter opens with honorary titles.
Rabbi Ashtrok Giron, of the well known rabbis 
of Edirne (Turkey) forefathers, died in 1714 – 
see enclosed material.
Receiver of the letter, Rabbi Shlomo Amarillio 
(1645-1720, Otzar Ha-Rabanim 18366), of the 
leading rabbis of Salonika, author of "Kerem 
Shlomo" book of responsum and "Pnei Shlomo" 
– see enclosed material.
20 cm, fair condition, stains and damages to 
paper (no text omission).

Opening Price: $200

20 ס"מ. מצב בינוני, כתמים ופגיעות בנייר )ללא חסרון 
טקסט(.

פתיחה: $200
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407. מכתב מבעל ה"שדי חמד"
בחתימת  ת"ו,  חברון  לעיה"ק  תרומה  על  קבלה  מכתב 

שני רבני העיר. חברון, תרס"ד )1904(.
חתומים "הצב"י חיים חזקיאו מדיני המכונה חח"מ הי"ו" 
ה"שדי  בעל  חותמת  עם  אשכנזי"  מענדיל  "מנחם  ורבי 

חמד".
בעל  מדיני  חזקיהו  חיים  רבי  הגאון  חברון,  של  רבה 
 ,)6323 הרבנים  אוצר  )תקצ"ה-תרס"ה,  חמד"  ה"שדי 
)קרים(.  ובקראסובזר  בקושטא  ברבנות  כן  לפני  כיהן 
נודע בהתמדתו ובגאונותו בנגלה ובנסתר. עמד בקשרי 
לאור  הוציא  הארצות.  מכל  ישראל  גדולי  עם  מכתבים 
י"ח  "שדי חמד",  לבדו את חיבורו האנציקלופדי הענק 

חלקים, ועוד ספרים רבים.
)תרכ"ט- אשכנזי,  )נאה(  מענדיל  מנחם  רבי  הגאון 
תרצ"ח(, מגדולי חסידי חב"ד, ראש ישיבת "מגן אבות" 
בעל  ידידו  של  בספריו  רבות  פעמים  מוזכר  בחברון. 

407. Letter from the “Sdei 
Chemed”  
Letter of receipt for a donation to the city of 
Hebron, signed by the two Rabbis of the city. 
Hebron, 1904.
Signed by Chaim Chizkiyahu Medini known as 
the “Chacham” and Rabbi Menachem Mendel 
Ashkenazy, with the ink stamp of the "Sdei 
Chemed".
Rabbi Chayim Chizkiyahu Medini, author of 
Sdei Chemed (1835-1905, Otzar Harabbanim 
6323), served as Rabbi in Constantinople, 
Karasubazar (Crimea) and Hebron. He was 
famous for his diligence and genius in both 
the revealed and hidden parts of the Torah. He 
published a huge encyclopedia named "Sdei 
Hemed" - 18 volumes, and many other books.
The sage Rabbi Menachem Mendel (Na’eh) 
Ashkenazy, (1869-1938), a Lubavitcher Chassid, 
was the Rosh Yeshiva of “Magen Avot” in 
Hebron. He is frequently mentioned in the 
books of his close friend, the author of the “Sdei 
Chemed”. That year he was appointed as Rabbi 
of the Ashkenazic community in Hebron. After 
the death of the Sdei Chemed he moved to 
Jerusalem and headed the “Kollel Chabad”. His 
son is the famous sage Rabbi Chaim Na’eh.
22 cm, very good condition.

Opening Price: $600

הקהילה  של  לרבה  נתמנה  שנה  באותה  חמד".  ה"שדי 
עבר  חמד"  ה"שדי  פטירת  לאחר  בחברון.  האשכנזית 
לירושלים ועמד בראשות "כולל חב"ד". בנו הוא הגאון 

המפורסם רבי חיים נאה.
22 ס"מ, מצב טוב מאד.

פתיחה: $600

408. שתי תשובות בכתב ידו של רבי משה 
נחמיה כהנוב אב"ד חסלוביץ

שתי תשובות הלכתיות, בכתב ידו של רבי משה נחמיה 
כהנאוו. חסלאוויטש, ]תרכ"ג 1863[.

אוצר  )תקע"ז-תרמ"ז,  כהנוב  נחמיה  משה  רבי  הגאון 
אב"ד  וירושלים.  ליטא  גאוני  מגדולי   ,)15592 הרבנים 
לירושלים  עלה  תרכ"ג  שנת  בסוף  חסלוביץ,  ור"מ 
ומונה לראש ישיבת "עץ חיים" וראב"ד בבית דינו של 
רבי שמואל סלאנט. העמיד תלמידים הרבה. חיבר י"א 
"שאלו  השלום",  "נתיבות  שבהם  המפורסמים  ספרים, 
חומר  אודותיו  ראה  השבע".  ו"שנת  ירושלים"  שלום 

מצורף.
4 עמ' גודל ומצב משתנים, מצב טוב-בינוני.

פתיחה: $300

408. Two Handwritten Responsa 
by Rabbi Moshe Nechemiah 
Cahanov Av Beit Din of 
Chaslowitz  
Two Halachic responsa in the handwriting of 
Rabbi Moshe Nechemiah Cahanov. Chaslowitz, 
[1863]. 
The Ga’on Rabbi Moshe Nechemiah Cahanov 
(1817-1887, Otzar Ha’Rabbanim 15592) was 
among the great Torah scholars of Lithuania 
and Jerusalem. Av Beit Din and Rabbinic leader 
of Chaslowitz. Towards the end of the year 1863 
he immigrated to Jerusalem and was appointed 
as the Rosh Yeshiva of Etz Chaim as well as 
Rosh Av Beit Din in the Beth Din of Rabbi 
Shmuel Salant. In his merit many disciples 
followed in his ways. He composed eleven 
books, the most famous of which are Netivot 
Ha’Shalom, Sha’alu Shlom Yerushalayim and 
Shnat Ha’Sheva. See enclosed material.
4 pages, various sizes and conditions, good-fair 
condition. 

Opening Price: $300
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409. פסק דין - בד"צ אשכנזים בירושלים, 
 1911

פסק דין, "בי דינא רבא דקהל הקודש האשכנזים הי"ו, 
המודפס  ]הנוסח  תובב"א"  ירושלם  קדישא  בקרתא 

בראש הדף[. כסלו תרע"ב )1911(.
מנדלבום  יעקב  רבי  בין  בדין-תורה,  מפורט,  דין  פסק 
לועד שכונת מאה שערים, על עניני השכרת בית חנות 
ומקוה. חתומים יחד הדיינים משני בתי הדינים, פרושים 
"אריה  רבי  וואללענשטיין",  נחום  "משה  רבי  וחסידים: 
דוד  "ליפמן  רבי  דיין, הרשלר[,  ליב  ]רבי  ליב בהרא"ד" 
במהר"י ז"ל" ]רבי דובצ'ה שובקס, ראש בד"צ חסידים[, 
רבי "אברהם בלא"א מו"ה דוד הכהן ז"ל" ]חתנו של רבי 
עקיבא יוסף שלזינגר[ ורבי "בצלאל ישעי' בערינשטיין".

חתימות חמשת הדיינים מופיעות שלש פעמים.
2 עמ', 28.5 ס"מ. מצב טוב, סימני וכתמי קיפול.

מצורף מחקר באנגלית, על תוכן פסק הדין.

פתיחה: $250

409. Halachic Ruling – Ashkenazi 
Beit Din - Jerusalem, 1911  
Halachic ruling, "mediated by the Rabbi of 
the Ashkenazi community, in the holy city 
of Jerusalem…" (printed wording at head of 
page). Kislev 1911.
Detailed verdict, of the mediation involving 
Rabbi Ya'akov Mandelbaum and the Me'a 
She'arim neighborhood committee, over 
rental of a store and ritual Mikveh. Signed 
by the Dayanim of both Courts; Parushim 
and Chassidim:  Rabbi "Moshe Nochum 
Wallenstein", Rabbi "Aryeh Leib…" [Rabbi 
Leib Dayan, Herschler], Rabbi "Lipman David 
Bamahari" [Rabbi Dov'che Shoveks, Head of 
the Chassidic Beit Din], Rabbi "Avraham the 
son of Rabbi David Hacohen" [son-in-law 
of Rabbi Akiva Yosef Schlesinger] and Rabbi 
"Betzalel Yeshayahu Bernstein".
The signatures of these five Dayanim appear 
three times.
2 pages, 28.5cm. Good condition, stains and fold-
ing marks.
Attached essay in English on contents of ruling.

Opening Price: $250

410. כת"י - שטר מכירת בית בשכונת בית-
ישראל בירושלים 

ישטר כת"י, על מכירת בית בחברת "בית-ישראל". ירוש
לים, תרנ"ב )1892(.

חברת  ראשי  אישור  והמקנים.  הקונים  עדים,  חתימות 
בהר"ר  ליב  "אריה  רבי  והגבאים:  הרבנים  בית-ישראל, 
ביי הרבנים  מגדולי  הרשלר,   - דיין  ליב  ]רבי  ז"ל  "א"ד 
וואלפער",  "מענדיל  רבי  השכונה[,  ומייסד  רושלים 
רבי   ,"--- "יחזקאל  רבי  האלצמאן",  שמעון  "מאיר  רבי 

"מרדכי גרשון וויינבערג", רבי "צבי אריה מפלונגיאן".
29 ס"מ. מצב בינוני. נייר יבש עם פגיעות קלות בקפלים.

פתיחה: $100

410. Manuscript - Document of 
Sale of House in the Bet Yisrael 
Neighborhood - Jerusalem  
Handwritten document, relating to the sale 
of a house from the Bet-Yisrael association. 
Jerusalem, 1892.
Signatures of witnesses, buyers and sellers. 
Authorization of the directors of the Bet-Yisrael 
association, its' Rabbis and managers: Rabbi 
"Aryeh Leib…" [Rabi Leib Dayan – Herschler, 
one of the leading Rabbis of Jerusalem and 
founder of the neighborhood], Rabbi "Mendel 
Wolper", Rabbi "Meir Shimon Holtzman", 
Rabbi "Yechezkel----", Rabbi "Mordechai 
Gershon Weinberg", Rabbi "Zvi Aryeh from 
Plongian".
29cm. Fair condition, dried out paper with slight 
damage to the folds.

Opening Price: $100
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411. מכתבים ומסמכים מירושלים
ירושי זוטיא.  ישראל  רבי  לשד"ר  שליחות,  1. שטר 
ליטוגרי הדפסה  בקירוב(.   1900 התר"ס  שנות  )לים, 
על  והגבאים,  הרבנים  חתימות  עם  יד,  כתיבת  של  פית 
הקודש.  בארץ  הרבנים  ראש  של  רשמי  מכתבים  נייר 
וחותמות  )חתימות הרבנים בדפוס ליטוגרפי(. חתימות 
הראשון לציון הרב הראשי "הצעיר יעקב שאול אלישר 
והרב "יעקב שמעון  ס"ט - בא סימן יש"א ברכה הי"ו" 

מאטאלון ס"ט" הראב"ד לעדת הספרדים.
2. "ברית אבות לבנים תזכור", קבלה מודפסת מעיה"ק 
כמוהר"ר  לציון  הראשון  ע"י  שהועברו  לכספים  חברון, 
יעקב אלישר. תרנ"ח )1898(. חתימות וחותמות הרבנים 
והכוללות. חתימות בכתב-ידם של: רבי מרדכי חסון, רבי 
יצחק רפאל זאבי, רבי נסים חיים קאריאו ורבי רחמים 
רבי  חתימת  של  חותמת  החרי"ף(.  )הרב  פראנקו  יוסף 

אליהו סלימאן מני. 
3. הסכם מכירת קרקע ע"י אגודת "יגיע כפיים". חתימת 
העד רבי "יצחק בכמוהרי"ח אלפיה" וחתימות נוספות. 

ירושלים, תרס"ט )1909(.
4. מכתב ה"ועד לתוצאת התלמוד הירושלמי בירושלם 

ת"ו", תרע"ב )1912(. בין החתומים "דוד ילין".

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

411. Letters and Documents from 
Jerusalem  
1. Letter appointing Rabbi Yisrael Zutya as 
an emissary. Jerusalem, c. 1900. Lithographic 
print hand signed by rabbis on official statio-
nery of the Holy Land chief rabbi. (Signatures 
of rabbis in lithographic print). Signatures 
and ink stamps of chief Rabbi Ya'akov Sha'ul 
Elyashar and Rabbi Shimon Matalon, chief 
rabbi of the Sephardi community.
2. Printed receipt of Hebron, for funds 
transferred by Rabbi Ya'akov Elyashar. 1898. 
Rabbis and kolelot signatures and ink stamps. 
Handwritten signatures by: Rabbi Mordechai 
Chasson, Rabbi Yitzchak Rafael Ze'evi, Rabbi 
Nissim Chaim Kareo and Rabbi Rachamim 
Yossef Franco. Ink stamp of Rabbi Eliyahu 
Sliman Mani's signature.
3. Sale of land agreement by "Yegi'a Kapayim" 
association. Signature of witness Rabbi Yitzchak 
Alfiya and other signatures. Jerusalem, 1909.
4. Letter by "committee for publishing the 
Jerusalemaite Talmud in Jerusalem", 1912. 
David Yellin is among the signatories.
Conditions and sizes vary.

Opening Price: $300

412. שטרי שליחות מטבריה וצפת
יעקב  רבי  לשד"ר  טבריה  מחכמי  שליחות  1. שטר 
מאביו  דוד"  "וידבר  ספרי  הדפסת  להוצאות  וואעקנין, 
"הרב המופלא... המפורסם בקדושתו וחסידותו, ראב"ד 
 .)1908( תרס"ח  טבריה,  וואעקנין".  דוד  מקודש... 
הכהן  יעקב  רבי  והמוסדות:  הרבנים  וחותמות  חתימות 
חי  יעקב  רבי  ילוז,  אליהו  רבי  רבי מכלוף הכהן,  סקלי, 

יזריהן, רבי מנשה חמווי, ורבי שמואל בן קיקי. )רוב הח
תימות בכת"י, חלקן בחותמת(. בשולי הדף מכתב נוסף 
בחתימות ראשי ישיבת "כתר תורה": רבי יוסף גיגי ורבי 

משה מאיר חי אליקים )הרב המשמ"ח(.

38 ס"מ. מצב בינוני, קרעים קלים בשוליים וכתמי רטיבות.
מהעיר  שמון  שלום  לרבי  מצפת,  שליחות  2. מכתב 
תדגא, על שליחות רבי חיים ילוז. צפת, ]תרנ"ג 1893[. 
בחתימת ידם של רבני צפת, הרב הראשי רבי יוסף יאודה 
חכים, רבי יעקב חי עבו, רבי אברהם חי שאקי )ראב"ד 
צפת( ורבי משה יעקב. חותמות המוסדות והרב הראשי. 
לאורך  האמצעי  בקפל  קרע  בינוני-גרוע,  מצב  ס"מ.   29

הדף.

פתיחה: $220

412
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412. Emissary Letters of Tiberias 
and Safed  
1. Emissary letters by the sages of Tiberias 
authorizing Rabbi Ya'akov Va'aknin to collect 
money for publishing his father's books "Va-
yedaber David". Tiberias, 1908. Signatures and 
ink stamps by rabbis and institutions: Rabbi 
Ya'akov Ha-Cohen Sekeli, Rabbi Machluf Ha-
Cohen, Rabbi Eliyahu Iluz, Rabbi Ya'akov Chai 
Zarihan, Rabbi Menashe Chamoy and Rabbi 
Shmuel Ben Kiki. (Most signatures are by hand, 
some are stamped). On the border of the leaf 
appears an additional letter signed by the heads 
of "Keter Torah" yeshivah: Rabbi Yossef Gigi 
and Rabbi Moshe Meir Chai Elyakim.
38 cm. Fair condition, slight tears to borders and 
moisture marks.
2. Emissary letter of Safed to Rabbi Shalom 
Shimon of Tadga, concerning the mission of 
Rabbi Chaim Iluz. Safed, 1893. Hand signed by 
rabbis of Safed, chief rabbi Yossef Ya'uda Chakim, 
Rabbi Ya'akov Chai Abu, Rabbi Avraham Chai 
Shaki and Rabbi Moshe Ya'akov. Ink stamps of 
the institutions and of the chief rabbi.
29 cm. Fair-poor condition, tear to middle fold 
lengthwise.

Opening Price: $220

413. שטר שליחות - ישיבת בית אל
"מה נורא המקום הזה" - שטר שליחות מודפס, חתום 
"בית  המקובלים  ישיבת  ראשי  של  קדשם  יד  בחתימת 

אל". ירושלים, ]תר"ן 1890 בקירוב[.
שמעון  רבי  לשליחות  וכחול,  זהב  בצבעים  ההדפסה 
יחידנית  הדפסה  זו  כנראה  טאנג'א.  לעיר  אשריקי 
ממקומות  ועיר  עיר  כל  עבור  שנעשתה  )עבודת-יד(, 

שליחותו של השד"ר. 
חתומים בכתב ידם: רבי אברהם חיים פינסו, רבי מסעוד 
הכהן אלחדאד, רבי שלם מלכא, רבי מכלוף שרביט ורבי 

ניסים עיני. )ראה אודותם חומר מצורף(.

413. Emissary Note – The Beit El 
Yeshiva  
“Ma Nora Hamakom Hazeh”- printed Emissary 
Note bearing the original handwritten signa-
tures of the heads of Yeshivat Hamekubalim 
Beit El. Jerusalem, [c.1890].
Printed in blue and gold for Rabbi Shimon 
Ashriki’s fundraising mission in Tangiers. 
This is apparently a unique (handcrafted) print 
which was custom made for each city visited by 
the fundraiser.
With the handwritten signatures of: Rabbi 
Avraham Chaim Pinaso, Rabbi Masud Hakohen 
El Hadad, Rabbi Shalem Malka, Rabbi Makhluf 
Sharvit and Rabbi Nissim Eini. (See enclosed 
material for more information about them).
Rabbi Avraham Chaim Pinaso was one of the 
greatest Beit El scholars and one of the most 
prominent Jerusalem rabbis of his time. He 
passed away at a very old age in 1896. Rabbi 
Masud Hakohen El Hadad (1810-1927) is 
the author of “Koach Ma’asav” and “Simchat 
Kohen”, he directed the Beit El Yeshiva for 
many years. Rabbi Shalem Malka, author of 
“Vezarach Hashemesh” passed away in 1896. 
Rabbi Makhluf Sharvit was among the occi-
dental Jerusalem scholars. Rabbi Nissim Eini 
who was one of the Mekubalim of Beit El was 
also Rabbi Elyahu Mani’s close friend since 
youth. He was born in Baghdad and moved to 
Jerusalem in 1857. Published several Kabalah 
related books and passed away in 1900.
46 cm. leaf. Dry paper, poor condition, torn in the 
central fold, tears in the leaf ’s borders.

Opening Price: $180

ורבני  אל  בית  חכמי  מגדולי  פינסו,  חיים  אברהם  רבי 
ירושלים, נפטר בזקנה מופלגת בשנת תרנ"ו. רבי מסעוד 
הכהן אלחדאד, )תק"ף-תרפ"ז( מחבר הספרים כח מעשיו 
ושמחת כהן, עמד שנים רבות בראש בית אל ועובר לפני 
התיבה. רבי שלם מלכא, מחבר הספר וזרח השמש, נפטר 
תרנ"ו. רבי מכלוף שרביט, מחכמי המערבים בירושלים. 
רבי ניסים עיני, ממקובלי "בית אל", רעו של רבי אליהו 
מני עוד מנערותם. נולד בבגדד, עלה בתרי"ז לירושלים, 

הוציא לאור ספרי קבלה, נפטר תר"ס.
דף 46 ס"מ. נייר יבש, מצב גרוע, קרוע ל-2 בקפל האמצעי. 

קרעים בשולי הדף.

פתיחה: $180

413
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415. פסקי דין רבניים - מרוקו
ארבעה מסמכי בית-דין ממרוקו, חתומים ע"י רבנים:

חיים  רבי  אביו  מירושת  אבוהב  משה  סילוק  1. שטר 
אבוהב, תמורת תשלום חלקו במעות. בחתימות הרבנים 
רבי ראובן אלמליח ורבי יצחק ן' מרגי. טיטואן, ט"ז כסלו 
)1844(. בתחתית המסמך, שטר סילוק מיורשים  תר"ה 
רבי  הרבנים  בחתימת  במעות,  חלקם  שקבלו  נוספים 
תר"ו  סיון  טיטואן,  נהון.  שלמה  ורבי  אנהורי  אברהם 

 .)1846(
2. שטר הודאת השותפים, על חלקם בשותפות נדל"ן. 
שלמה  ורבי  מוחא  בן  אברהם  רבי  הרבנים  בחתימת 
לפלאץ. בתחתית המסמך אישור בחתימת זקני הרבנים, 
רבי יוסף אביטבול ורבי מסעוד פינטו. מראכיש, ]1880 

בערך[.
)התובע  תורה  לדין  ציית  שלא  למי  סירוב  3. כתב 
ובנותיה,  י"ץ תובע את אלמנת אחיו  גאביזון  יוסף  רבי 
בעניני תשלום על מזונותיהם(. חתום רבי רפאל שמואל 

לארידו. טיטואן, תרנ"ח )1898(.
4. מכתב מהדיין רבי שלום אזולאי )מרבני צפרו, תר"ו-
בעיון  עכשיו  "להטפל  רצה  שלא  הסיבה  על  תרפ"ב(, 
הצוואה שציוה שארי... כמהר"ר חיים אליהו אבוטבול 
אבוטבול  עמור  כמוהר"ר  הגדול  הרב  אדוני  בן  זלה"ה 
שהטוען  יען  לא,  אם  דבריה  היעמדו  לראות  זצ"ל, 
והנטען שניהם יחד קרובים אלי". צפרו, תרנ"ח )1898(.

4 דף, גודל ומצב משתנים, מצב טוב. 
ראה אודות הרבנים החותמים בחומר מצורף.

פתיחה: $800

414. מכתב רבי יוסף ארוואץ - שליח ארץ 
ישראל במרוקו 

רחמ"ן.  להרב  חברון,  שד"ר  ארוואץ  יוסף  רבי  מכתב 
אופראן )מרוקו(, תרס"א )1901(.

המכתב בענייני קבלת כספים ממשפחת עמר מעשירי 
בואנוס איירס, שנשלחו דרך הרב רחמ"ן ]רבי חיים משה 
בן-נאים[, שכיהן ברבנות גיברלטר ושלח בענין זה מכתב 
באותם  ששהה  ארוואץ,  יוסף  הרב  עבור  למוגאדור 

הימים בכפר אופראן.
רבי יוסף ארוואץ )תר"ז-תרפ"ה(, נולד ברבאט )מרוקו(, 
בבית  כדיין  כיהן  בישיבותיה.  ולמד  לירושלים  עלה 

בירוש המערביים  רבני  מגדולי  והיה  בירושלים  יהדין 
העולם  לארצות  רבות  פעמים  יצא  השנים  במשך  לים. 
בירושלים  והחסד  התורה  מוסדות  לטובת  בשד"רות 

יובחברון. בשנים תרס"ג-תרפ"ה התגורר ביפו וכיהן בה
תנדבות כרבה של העדה הספרדית בעיר. 
27 ס"מ. מצב טוב, פגיעות קלות בשוליים.

פתיחה: $200

414. Letter by Rabbi Yossef 
Arvatz - Emissary to Morocco  
Letter by Rabbi Yossef Arvatz, emissary of 
Hebron, to Rabbi Chaim Ben Moshe Ben-
Na'im, Oufrane (Morocco), 1901.
Letter concerning receipt of money from 
Amar family, of the wealthy families in Buenos 
Aires, sent through Rabbi Ben-Na'im, rabbi of 
Gibraltar, who dispatched a letter to Mogador 
for Rabbi Yossef Arvatz, in Oufrane at the time.
Rabbi Yossef Arvatz (1847-1925), was born in 
Rabat (Morocco), moved to Jerusalem where he 
studied. Served as Dayan and became one of the 
leading rabbis in Jerusalem. Went many times 
to various countries on missions on behalf of 
Torah institutions in Hebron and Jerusalem. 
During the years 1903-1925 resided in Jaffa and 
served as Sephardi rabbi of the city.
27 cm. Good condition, slight damages to borders.

Opening Price: $200

414415
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416. מכתב חשוב מישיבת "בית שמואל" 
בירושלים

ימכתב קבלת כספים, עבור ישיבת "בית שמואל" בירו
שלים, בחתימת חכמי עדת המערבים. ירושלים, ]שנות 

התר"ם? 1880?[.
פורטו )ליסבון,  ליסבווא  לקהילת  המופנה  יבמכתב, 

עמרם,  אברהם  הנדיב  מוזכר  הלוי,  אברהם  ולרבי  גל( 
מכתב  עמרם.  שמואל  אביו  שם  על  קרויה  שהישיבה 

יחשוב מאוד לתולדות הישיבות של יוצאי מרוקו בירוש
לים בשנות התר"ם.

עמרם"  שמואל  "בית  ישיבת  ויחידי  "מחכמי  חתומים 
לעדת המערביים )יוצאי מרוקו, אלג'יר וצפון אפריקה(, 
הרבנים רבי יהודא אלבו, רבי אברהם ן' יעקב פינטו ורבי 

מסעוד הכהן אלחדאד.
מחבר  )תק"ף-תרפ"ז(  אלחדאד,  הכהן  מסעוד  רבי 
הספרים כח מעשיו ושמחת כהן, עמד שנים רבות בראש 
בשנות  התיבה.  לפני  ועובר  אל  בית  ישיבת המקובלים 

התר"ם חתום במכתבים עם גדולי ירושלים.
נשלח  בירושלים,  המערביים  מחכמי  אלבו  יהודה  רבי 
כשד"ר בשנת תרל"ז )ראה: כת"י ששון, אהל דוד, ב', עמ' 

.)764
דף 12X22 ס"מ. נייר ישן, מצב בינוני, גזור בשוליו.

פתיחה: $400

415. Rabbinical Rulings 
– Morocco  
Four documents of a Moroccoan Beit-Din, 
signed by rabbis:
1. Moshe Abuhav's clearance bill for getting 
his share of his father Rabbi Chaim Abuhav's 
inheritance. Signed by Rabbi Reuven Almaliach 
and Rabbi Yitzchak Ibn Margi. Tetuan, 1844. 
On the bottom are additional clearance bills 
of other inheritors who got their share, singed 
by Rabbi Avraham Anhori and Rabbi Shlomo 
Nahon. Tetuan, 1846.
2. Partners' admission bill, concerning a real-
estate partnership. Signed by Rabbi Avraham 
son of Mucha and Rabbi Shlomo Laflaz. On the 
bottom of the document appears a confirma-
tion signed by the elderly rabbis Rabbi Yossef 
Abutbul and Rabbi Mas'ud Pinto. Marrakech, 
[c. 1880].
3. A refusal document to the one who dis-
obeyed the Torah rules (the prosecutor Rabbi 
Yossef Gabisohn who sued his brother's widow 
and her daughters regarding payment of alimo-
ny). Signed by Rabbi Raphael Shmuel Laredo. 
Tetuan, 1898.
4. Letter from the Dayan Rabbi Shalom Azulay 
(of Sefrou rabbis, 1846-1922),  regarding a will. 
Sefrou, 1898.
4 leaves, size and condition vary.
See enclosed material about the signing rabbis.

Opening Price: $800

416. Important Letter from "Beit 
Shmuel" Yeshivah in Jerusalem  
A letter confirming receipt of money for "Beit 
Shmuel" Yeshivah in Jerusalem, signed by the 
sages of M'aravim community. Jerusalem, 
[1880?].
The letter, addressed to Lisbon community 
(Portugal) and Rabbi Avraham Ha-Levy, men-
tions the generous Avraham Amram, after whose 
father, Shmuel Amram the yeshivah is named. 
Letter of major significance to the history of 
Moroccon yeshivot in Jerusalem in the 1880's.
Signed on the letter Rabbi Yehudah Albo, Rabbi 
Avraham Ya'akov Pinto and Rabbi Masud Ha-
Choen Elchadad.
Rabbi Masud Ha-Cohen Elchadad (1820-
1927), author of Ko'ach Ma'asav and Simchat 
Cohen, served for many years as head of Beit El 
Yeshivah. In the 1880's signed letters with the 
sages of Jerusalem.
Rabbi Yehudah Albo of the Ma'aravim sages 
in Jerusalem, was sent on mission in 1877 (see 
Sasson manuscript, Ohel David, B, page 764).
Leaf 12x22 cm. Ancient paper, fair condition, cut 
in margins.

Opening Price: $400

416
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418. תשובה הלכתית ושטרות הרשאה 
- צפת 

מרבי  שמע,  קריאת  בדיני  ארוכה,  הלכתית  1. תשובה 
רפאל משה זילברמן רבה של צפת, לרבי שלמה סובול 

)בעל "שלמת חיים"(.
2. שטר הרשאה למכירת או השכרת דירה בצפת. עם 
חשון  צפת,  והדיינים.  העדים  של  )דהויות(  חתימות 

תרמ"א )1880(.
תרנ"ד  תמוז  צפת,  ומשכנתא.  הרשאה  3. שטר 

419. מכתב לומדי ישיבת חסדי אבות 
בחברון, לרבי יצחק ירוחם דיסקין

בעיה"ק  אבות  חסדי  וישיבת  "ביהמ"ד  לומדי  מכתב 
חברון", להגאון רבי יצחק ירוחם דיסקין. חברון, תרע"ה 

.)1915(
עיכובים  עקב  לעזרתם,  שיבוא  מבקשים  הם  במכתב 
העולם  ]מלחמת  הנורא  המצב  בשל  הנדבות  בהגעת 
בחברון.  הישיבה  מאברכי  שמונה  חתומים  הראשונה[. 

חותמת עם ציור מערת המכפלה.
דף 29 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים וקרעים קלים.

פתיחה: $120

418. Halachic Response and Bills 
of Authorization – Safed  
1. Long halachic response, concerning the 
rules of Keri'at Shema, by Rabbi Raphael Moshe 
Zilberman Rabbi of Safed, to Rabbi Shlomo 
Sobol (author of "Shalmat Chaim").
2. Bill of authorization to sell or rent an apart-
ment in Safed. With signatures (faded) of the 
witnesses and the dayanim. Safed, 1880.
3. Bill of authorization and mortgage. Safed, 
1894. Many signatures and proofs of payment 
(Ottoman documents' stamps).
4 leaves, conditions and sizes vary.

Opening Price: $150

417. מכתבים מצפת לרבי אליהו משה דוויך
שני מכתבים מצפת לכלכותא, לרבי אליהו משה הכהן 

דוויך.
1. מכתב רבי משה ידיד הלוי. )כולל מעטפה(.

2. מכתב רבני צפת, שנת "את המיחלים לחסדו" )רבי 
יעקב,  רבי משה  עבו,  חי  יעקב  רבי  חכים,  יאודה  יוסף 

ועוד(.
1 במצב טוב. מכתב רבני  ומצב משתנים. )מכתב  גודל 

צפת במצב גרוע, הדיו שרף את הנייר הדק(.

פתיחה: $150

417. Letters from Safed to Rabbi 
Eliyahu Moshe Dwich  
Two letters from Safed to Calcutta, to Rabbi 
Eliyahu Moshe Hakohen Dwich.
1. A letter from Rabbi Moshe Yadid Halevi. 
(Includes envelope).
2. A letter from the Safed Rabbis (Rabbi Yosef 
Ye'uda Chakim, Rabbi Ya'akov Chai Abu, Rabbi 
Moshe Ya'akov and more).
Varying sizes and conditions. (The first letter is in 
good condition. The Safed Rabbis letter is in poor 
condition, the ink burned the thin paper).

Opening Price: $150

)1894(. חתימות רבות ואישורי תשלום )בולי מסמכים 
עות'מאניים(.

4 דף, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

418 417419
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419. Letter from Students of 
Yeshivat Chasdei Avot in Hebron 
to Rabbi Yitzchak Yerucham 
Diskin 
A letter from students "of the Beit Midrash and 
Yeshivat Chasdei Avot in Hebron" to the Gaon 
Rabbi Yitzchak Yerucham Diskin. Hebron, 1915.
In the letter they request that he help them due 
to delay in the arrival of contributions because 
of the terrible situation [World War I]. The 
letter is signed by eight of the men learning in 
the yeshiva in Hebron. Stamp with a drawing of 
Ma'arat Hamachpela.
Leaf 29cm. Good-fair condition. Stains and slight 
tears.

Opening Price: $120

420. ארכיון ישיבת "אהל תורה" בירושלים 
ארכיון ישיבת "אהל תורה - בית מדרש גבוה לתלמוד" 
הקופה  פנקס  ומסמכים.  מכתבים  מאות  בירושלים, 
הכולל רישומי כל הוצאות המשרד והתמיכות לאברכי 

הכולל, מהשנים תרצ"ה-תש"ו 1935-1946.
ואישים שונים, מהם  בענינים שונים מרבנים  מכתבים 
מכתבי רבי זלמן סורוצקין, רבי יצחק אייזיק הרצוג, רבי 
אברהם שלמה בארוויק, רבי מאיר וועקנין, רבי שלמה 
רבי  דרבקין,  דוד  רבי  זילבר,  יהושע  בנימין  רבי  טנא, 
יעקב אידלשטיין, רבי מאיר סטלביץ, רבי ניסן בן-ציון 
בוקסבוים,  מרדכי  ד"ר  אילן,  מרדכי  רבי  שמושקוביץ, 

ועוד.
יצחק  שמואל  רבי  של  מיסודו  תורה,  אהל  מדרש  בית 
מכוללי האברכים  אחד  הרצוג(,  הרב  )חותנו של  הילמן 
התמיכות  זמננו.  בני  ה"כוללים"  במתכונת  הראשונים 
אברכים  רק  הרב התקבלו  הביקוש  ועקב  מכובדות  היו 
מעולים, רובם בוגרי ישיבת חברון וישיבות ליטא, מהם 
בנימין  רבי  כדוגמת:  מפורסמים,  רבנים  אח"כ  יצאו 
יהושע זילבר, רבי ברוך יצחק לוין, רבי שלמה טנא, רבי 
רבי  ויבלחט"א  שבדרון,  שלום  ורבי  טיקוצ'ינסקי  משה 
וואזנר  הלוי  שמואל  ורבי  שליט"א  אלישיב  שלום  יוסף 

שליט"א.
בארכיון שלפנינו נמצאים מכתבים בעניני גיוס כספים, 
מכתבי  לכולל,  אברכים  להכנסת  ובקשות  המלצות 
להוסיף על התמיכה  הכולל המבקשים  אברכים חברי 
להוצאות  חד-פעמיות  תמיכות  או  קבוע,  באופן 

מיוחדות.
לפי פנקס ההוצאות, נראה כי באייר שנת ת"ש )1940(, 
מתחילה  וכבר  לכולל  שליט"א  אלישיב  הרב  התקבל 
לחברי  שניתנה  המקסימאלית  התמיכה  את  קיבל 

הכולל.
מאות מסמכים, גודל ומצב משתנים, בדרך כלל מצב טוב. 

פתיחה: $750

420. Archive of "Ohel Torah" 
Yeshivah in Jerusalem  
Archive of Yeshivat "Ohel Torah-Beit Midrash 
Gavo'ha Le-Talmud" in Jerusalem, hundreds 
of letters and documents. Budget notebook 
including office expenses and students' allow-
ances of the years 1935-1946.
Letters by rabbis and different figures includ-
ing Rabbi Zalman Sorotzkin, Rabbi Yitzchak 
Isaac Herzog, Rabbi Avraham Shlomo Barwik, 
Rabbi Meir Va'aknin, Rabbi Shlomo Teneh, 
Rabbi Binyamin Yehoshua Silber, Rabbi David 
Drabkin, Rabbi Ya'akov Eedelstein, Rabbi Meir 
Stalvitz, Rabbi Nissan Ben-Zion Shmoshkovitz, 
Rabbi Mordechai Ilan, Dr. Mordechai Buksboim 
and more.
Beit Midrash Ohel Torah, founded by Rabbi 
Shmuel Yitzchak Hillman (Father in law of 
Rabbi Herzog), one of the first "Kollelim" of 
our times. Donations were generous and due 
to high demand only excellent students were 
accepted, most of them graduates of Yeshivat 
Hebron and Lithuanian Yeshivot. Some famous 
rabbis studied there: Rabbi Binyamin Yehoshua 
Silber, Rabbi Baruch Yitzchak Levine, Rabbi 
Shlomo Teneh, Rabbi Moshe Tikochinsky 
and Rabbi Shalom Shwadron, as well as Rabbi 
Yossef Shalom Elyashiv and Rabbi Shmuel Ha-
Levy Wosner may they live long.
In the archive herewith, many letters con-
cerning fund raising, recommendations and 
requests to accept students, letters of students 
who request to raise their allowance perma-
nently or for a special cause.
According to the book of receipts it seems that 
in 1940, Rabbi Elyashiv was accepted to the 
Kolel and received right away the maximal 
allowance.
Hundreds of documents, sizes and conditions 
vary, generally in good condition.

Opening Price: $750 420
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421. ארכיון הגאון המקובל רבי שמעון 
אנגלנדר

ארכיון של הגאון המקובל רבי שמעון אנגלנדר. מכתבים, 
כתבי יד של חידושי תורה ועוד.

דוב  חיים  ובעניני קבלה מרבי  בענינים שונים  מכתבים 
בעל  בוימעל  יהושע  מרבי  ניימארקט,  אב"ד  שטראך 
"עמק הלכה" ]ראש ישיבה בוויזניץ ולאחר מכן מגדולי 
רבני ארה"ב[, רבי יצחק וייס אב"ד קרלבורג, מרבי שלום 
גולדרינג ]ראש ישיבת היכל אהרן[, מרבי ראובן האאק, 
ועוד.  שפירא  הירש  צבי  מרבי  גאדליב,  אפרים  מרבי 
מכתבים שונים בכת"י של רבי שמעון ובני משפחתו. דפי 

כת"י מספרו "פרדס שמעון" ]לא נדפס?[.
רבי שמעון אנגלנדר, )תרל"ד-תש"י(, גאון חסיד ומקובל, 
רוב ימיו היה צדיק נסתר, גר בניימארקט )בגבול גליציה-
את  הקים  לחיפה.  עלה  בערך  תרצ"ג  בשנת  הונגריה(, 
בשנת  העיר.  בזקני  לתמיכה  זקנים"  "עטרת  המוסד 
כהונת  "ברית  הקבלי-חסידי  הספר  את  הדפיס  תש"י 
עולם" עם פירושו "שער שמעון" בו התגלה כוחו הרב 
בחכמת האמת. בשער הספר נזכר שמו "מוהר"ר שמעון 
ענגלאנדר מחיפה, בעל המחבר פרדס שמעון, נכד בעל 
הסמיכת חכמים זצ"ל". תוך כדי הדפסת הספר נסתלק 

המחבר לבית עולמו.
עשרות דפים )למעלה מ-40(, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $800

422. מכתב היסטורי מרבי יוסף קניגסברג 
מנהל ישיבת חכמי לובלין

לרבי  )פולין(,  מראדום  קעניגסבערג  יוסף  מרבי  מכתב 
 1936 התר"ץ,  ]שנות  ראדום,  )ויסברוד-הלחמי(.  דוד 

בערך[.
במכתב הוא מספר על התפתחותה הגדולה של ישיבת 
מאיר  רבי  הישיבה  ראש  פטירת  למרות  לובלין  חכמי 
לישיבה  סניף  לפתוח  ההצעה  על  מגיב  הוא  שפירא. 
"עוד מרן  כי  ישראל. הוא מספר  ב"זכרון-מאיר" בארץ 
מזה  לעשות  לא  אבל  בא"י...  ישיבה  לייסד  רצה  ז"ל 
יח"ל  שיטת  נגד  זאת  הלא  ]=כסף-קטן[,  קליין-געלד 
בזעיר  כזה  ענקי  לענין  לגשת  אפשר  אי  הלא  ויוצרה, 
בית המדרש מקום  או  בית חסידים  איזה  ליצור  אנפין 
לגשת  דורש  יח"ל...  רעיון  בחורים.  איזה  שם  שילמדו 
בתוכו  שיכיל  תורה  מקום  ליצור  ענקי,  באופן  לזה 

ממבחר הנוער התורני שיהיו לגדולי וחכמי ישראל...".
רבי יוסף קניגסברג, גביר ולמדן בראדום, מנהל ישיבת 
חכמי לובלין, עבודה אותה עשה בהתנדבות ]באומרו: כי 
לפחות בזמן שאני עסוק בישיבה אינני עושה הפסדים 
בגטו  היה  השואה  בתקופת  הפרטיים...[.  בעסקי 
ווארשא, שם המשיך בעסקנותו בחסד והחזקת תורה. 
מיוזמי מרד גטו ווארשא. נספה ע"י הנאצים, הי"ד. )ראה 

421. Archive of the Ga’on the 
Kabbalist Rabbi Shimon Englander  
Archive of the Ga’on the Kabbalist Rabbi 
Shimon Englander. Letters, Chidushei Torah, 
manuscripts and more. 
Letters concerning various matters as well 
as matters of Kabbalah by Rabbi Chaim 
Dov Shtorch Av Beit Din Neimarkatt, Rabbi 
Yehoshua Boimal author of Emek Halacha, 
Rabbi Yisrael Zissel Platin-Dvoretz, Rabbi 
Shalom Goldring, Rabbi Reuven Hack, Rabbi 
Efrayim Godliv, Rabbi Zvi Hirsch Shapira 
and others. Various letters in the handwrit-
ing of Rabbi Shimon and his family members. 
Handwritten pages from his book Pardes 
Shimon [not printed?]. 
Rabbi Shimon Englander (1874-1950) was a 
Ga’on, Hassid and Kabbalist. Most of his life-
time he was a Zadik Nistar [hidden righteous 

person], he resided in Neimarkatt (located 
at the border of Galicia and Hungary). In ap-
proximately the year 1933 he immigrated to 
Haifa, and founded the Ateret Zkenim Institute 
for support of the elderly residents of the city. 
In the year 1950 he printed the Kabbalistic-
Hassidic book Brit Kehunat Olam with his 
interpretation Sha’ar Shimon in which his vast 
knowledge of the true wisdom is apparent. 
During the process of the printing of the book 
the author died.
Tens of leaves (over 40), various sizes and conditions. 

Opening Price: $800

422
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422. Historical Letter from 
Rabbi Joseph Koenigsberg, 
Director of Yeshivat Chachmei 
Lublin 
Letter from Rabbi Joseph Koenigsberg from 
Radom (Poland), to Rabbi David (Weisbrod-
Halachmi). Radom, [c. 1936].
In his letter, he tells of the wonderful develop-
ment of Yeshivat Chachmei Lublin despite the 
demise of the Head of the Yeshiva, Rabbi Meir 
Shapira. His reply to the suggestion of opening 
a branch of the Yeshiva in "Zichron Meir" in 
Israel: "Our teacher already wanted to estab-
lish a Yeshiva in Eretz Yisrael… but not on a 
trivial scale which would belie the ideals of 
Yeshivat Chachmei Lublin and it's founder,  it 
is impossible to approach such a monumental 
venture in small and establish a Chassidic 
retreat or Bet Midrash serving just a handful 
of students. The vision of Yeshivat Chachmei 
Lublin… demands a more farsighted ap-
proach, to create a Torah centre for the elite of 
Torah youth; the Torah leaders of the future". 
Rabbi Joseph Koenigsberg, a wealthy and 
learned member of the Radom community, di-
rector of Yeshivat Chachmei Lublin, a position 
he fulfilled without material reward. During the 
Holocaust, he continued his charitable deeds 
and support of Torah in the Warsaw Ghetto. Of 
the masterminds behind the Warsaw Ghetto 
uprising, perished under the hands of the 
Nazis. (See enclosed material).
2 pages, 28.5 cm. Good condition, creased.

Opening Price: $100

חומר מצורף(.
2 עמ', 28.5 ס"מ. מצב טוב, קמטים.

פתיחה: $100

423. מכתב מרבי צבי הירש פרידלינג אב"ד 
ביסקאוויץ

ביסקאוויץ  אב"ד  פרידלינג  הירש  צבי  מרבי  מכתב 
)פולין(. אטווצק, תרצ"ד )1934(.

אטווצק  דשא  "נאות  המרפא  מעיר  שנכתב  במכתב, 
מחלתו  על  הירש  צבי  רבי  מספר  לווארשא",  הסמוכה 
קהילתו  על  הבראה.  במקום  להתרפא  אותו  המאלצת 
המצב  ועל  מעט"  בה  ואנשים  נשרפה  קהילה  ש"היא 

הכלכלי הקשה ששרויים בו יהודי פולין.
בזא נולד  )תרמ"ד-ת"ש(,  פרידלינג  הירש  צבי  ירבי 

הסמוכה  העיירה  של  כרבה  לכהן  ונתמנה  מוטשט, 
ביסקוביצ'ה. הוציא כתב עת רבני בשם "הבאר", להלכה, 
פלפול ודרוש, בו התפרסם בציבור כוחו התורני. מחבר 
הספרים "רץ כצבי" ועוד. בשנת תרצ"ו עבר לוורשה בה 
ראה  הי"ד.  נהרג בשואה,  ברבנות אחד מפרבריה.  כיהן 

אודותיו חומר מצורף )אלה אזכרה, ז', עמ' 230-233(.
2 עמ', 28 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

423. Letter from Rabbi Zvi Hirsch 
Friedling Av-Beit-Din Boskavice  
Letter from Rabbi Zvi Hirsch Friedling Av-
Beit-Din Boskavice (Poland). Otwock, 1934.
In the letter from the cure-city "Otwock pastures 
close to Warsaw", Rabbi Zvi Hirsch tells about his 
disease which forced him to be in a sanatorium, 
about his community "which was diminished 
and where only a few were left" and about the 
difficult economic situation of Polish Jews.
Rabbi Zvi Hirsch Friedling (1884-1940), was 
born in Zamosc and was appointed as Rabbi 
of the nearby city of Boskovice. Published a 
periodical on Halacha, homiletics and debate, 
through which he became known in public for 
his religious greatness. 
Author of "Ratz Ka-Zvi" and other books. 
Moved to Warsaw in 1936 where he served as 
rabbi in one of the suburbs. Perished in the 
holocaust. See attached material (Eile Ezkera, 7, 
pp. 230-233).
2 pages, 28cm. Good condition.

Opening Price: $120

423
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424. מכתב רבי אברהם אריה רוזן לרבי 
משולם ראטה

מכתב רבי אברהם אריה ליב רוזען, לרבי משולם ראטה 
1935[. מכתב תנחוי ]אב"ד שאטץ. פאלטשען, תרצ"ה 
משולם  רבי  של  אשתו  פטירת  לרגל  תורה  ודברי  מים 
אספת  בעניני  הוספה  המכתב  של  השני  מצדו  ראטה. 

רבנים. 
אוצר  )תר"ל-תשי"ב,  רוזן  ליב  אריה  רבי אברהם  הגאון 
979( ממשפחת רבנים ואדמו"רים. אב"ד פאלי  הרבנים
טישען, מגדולי רבני רומניה ומחבר ספרים אחדים )ראה 
כיהן  רוזן  דוד  משה  הרב  ]בנו  מצורף(.  חומר  אודותיו 
כרב הראשי לרומניה במשך עשרות שנים, תחת שלטון 

צ'אושסקו[.
)תרל"ה- ראטה  משולם  רבי  הגאון  המכתב,  מקבל 
תשכ"ג, אוצר הרבנים 15707(, מגדולי המשיבים בדורו, 

בעל שו"ת "קול מבשר". 
]1[ דף מקופל. 8 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $100

425. מכתב ד"ר אלעזר גרינהוט  
לעוו  עמנואל  לד"ר  גרינהוט  אלעזר  ד"ר  מהרב  מכתב 

מסעגעדין )סעגעד(. ירושלים, תרס"ו ]1906[.
נמצאות  מכבר...  הנדפס  בתנחומא  הרב...  "אדוני 

המילים... מלת "ובוכין" לא הבנתי מה פירושה...".
כפי הנראה נשלח המכתב לד"ר עמנואל לעוו ]מלומד 
ניאולוגי בסעגעד, הונגריה[ במסגרת עריכת  ורב  ידוע 

אחד מספרי המדרשים שהוציא לאור הרב גרינהוט. 
ומשכיל,  רב  )תר"י-תרע"ג(.  גרינהוט  אלעזר  ד"ר  הרב 
שימש כרב בקהילות בקטשאבא וטמשוואר שבהונגריה, 
האשכנזי  היתומים  בית  למנהל  והתמנה  לארץ  עלה 

יבירושלים. הוציא לאור מדרשים נעלמים מכתבי יד ומ
חקרים בתחום המדרש בששת חלקי "ספר הלקוטים".

גלוית דואר, 3.5X5.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120 424. A letter by Rabbi Avraham 
Aryeh Rosen to Rabbi Meshulam 
Roth  
A letter by Rabbi Avraham Aryeh Rosen to Rabbi 
Meshulam Roth, Av Beit Din of Shatz. Paltishen, 
[1935]. A letter of condolence and words of 
Torah on the passing of Rabbi Meshulam Roth's 
wife. On the other side of the letter, an addition 
appears regarding a meeting of rabbis.
The Gaon Rabbi Avraham Aryeh Leib Rosen 
(1870-1952, Otzar HaRabbanim 979) descen-
dent of Rabbis and Admorim. Av Beit Din of 
Paltishen, of the great rabbis of Romania and 
author of several books (see attached mate-
rial). [His son Moshe David Rosen served as 
Romanian Chief Rabbi for decades under 
Chauchesko's rule].
The recepient of the letter, the Gaon 
Rabbi Meshulam Roth (1875-1963, Otzar 
HaRabbanim 15707), of the greatest writers of 
response of his generation, author of responsa 
Kol Mevaser.
[1] Folded leaf. 8cm. Good condition.

Opening Price: $100

425. Letter from Dr. Elazar 
Greenhut  
Letter from Dr. Elazar Greenhut to Dr. Emanuel 
Lev of Szeged. Jerusalem, [1906].
Apparently, the letter was sent to Dr. Emanuel 
Lev [a known scholar and a rabbi of neologism 
in Szeged, Hungary] while editing one of the 
books of Midrash published by Rbbi Greenhut. 
Rabbi Dr. Elazar Greenhut (1850-1913). A rabbi 
and an intellectual, served as Rabbi in several 
communities in Hungary, immigrated to Israel 
and was appointed as manager of the Ashkenasi 
orphanage in Jerusalem. He published hidden 
Midrashim from manuscripts and research in 
the field of Midrash in the six volumes of Sefer 
HaLikutim. 
Postcard, 5.5x3.5cm. Good condition.

Opening Price: $120
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426. מכתב רבי שלמה הלוי במברגר
יצחק  רבי  לבנו  במברגר  הלוי  שלמה  מרבי  מכתב 

במברגר. זעננהיים, תרס"ט 1909.
מכתב לבנו ולכלתו בנירנברג.

הנודע  הגאון  של  בנו  במברגר,  הלוי  שלמה  רבי  הגאון 
רבי יצחק דוב הלוי במברגר "הרב מווירצבורג" )תקצ"ה-
תרע"ח, אוצר הרבנים 18389(. גאון ומחבר ספרים, כיהן 

כרב במספר קהילות, אב"ד זענהיים )אלזס(. 
יידיש. 

גלוית דואר. מצב טוב.

פתיחה: $150

426. Letter by Rabbi Shlomo 
Halevi Bamberger  
A letter by Rabbi Shlomo Halevi Bamberger 
to his son, Rabbi Yitzchak Bamberger. 
Zonnenheim, 1909.
Letter to his son and daughter-in-law in 
Nuremberg.
The Gaon Rabbi Shlomo Halevi Bamberger, son 
of the known Gaon Rabbi Yitzchak Dov Halevi 
Bamberger "the rabbi of Wirtzburg" (1835-1918, 
Otzar HaRabbanim 18389). A gaon and author, 
served as Rbbi of several communities, Av Beit 
Din of Zonnenheim.
Yiddish.
Postcard. Good condition.

Opening Price: $150

427. מכתב רבי יעקב זאב כהנא אב"ד 
פאסוואל

מכתב מרבי יעקב זאב כהנא מפאסוואל, לרבי שמואל 
יעקב בראמסאם )בראמזאהן(. תרנ"ח? 1898.

"...בספרו במקומות רבים הפיח נשמת חיים... לכן באתי 
היום במכתבים לבקשו אשר יטיב נא לענגני בחידושיו 

הנעימים כי דבקה נפשי אחריהם...".
הגאון רבי יעקב זאב ב"ר אברהם כהנא )אוצר הרבנים 
"שארית  מחבר  פאסוואל.  אב"ד  ופוסק,  גאון   ,)10057

יעקב", "תולדות יעקב" ועוד.
מקבל המכתב, הגאון רבי שמואל יעקב בראמזאהן )ראה 
דשמואל".  "שמשא  ספר  מחבר   ,)511 בפריט  אודותיו 
כי השיב תשובה לחכמי פאסוואל  בחיבורו הוא מזכיר 
ובראשם לרבי יעקב זאב כהנא בשאלה ששאלוהו )ראה 

חומר מצורף(.
]1[ דף, 20 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בשוליים וסימני קיפול.

פתיחה: $100

427. Letter by Rabbi Ya'akov Ze'ev 
Cahana from Pesval  
Letter by Rabbi Ya'akov Ze'ev Cahana from 
Pesval, to Rabbi Shmuel Ya'akov Bramzohn. 
1898[?]. 
“…in many places in his book he instilled 
spirit of life… therefore, I wrote to him with 
a request that he please share his pleasant 
words of Torah with me because my soul is 
thirsty for his Torah…”. 
The Ga’on Rabbi Ya'akov Ze'ev, son of Rabbi 
Avraham Cahana (Ozar Ha’Rabbanim 10057), 
was a genius and Posek, Av Beit Din of Pesval. 
He is the author of “She’erit Ya'akov”, “Toldot 
Ya'akov”, and more. 
The recipient of the letter, the Ga’on Rabbi 
Shmuel Ya'akov Bramzahn (for more informa-
tion related to him see item 115), is the author 
of the book “Shimsha D’Shmuel”. In his com-
position he mentions that he answered the 
scholars of Pesval, especially Rabbi Ya'akov 
Ze'ev Cahana regarding the answer which he 
was asked about (see enclosed material).
[1] leaf, 20 cm. Fair condition. Tears in margins 
and folding marks. 

Opening Price: $100
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428. מכתב רבי מרדכי ראזען - דיין ומו"צ 
בוינה 

מכתב רבי מרדכי ראזען, מדייני וינה. על גבי גלוית דואר 
עם תמונת נוף, ]תרצ"ב 1932[.

רבי מרדכי רוזן )תרמ"א-תרצ"ט, אוצר הרבנים 14024(, 
מאיר  יעקב  רבי  הגאון  חתן  רוזין-טשורטקוב,  מחסידי 
אריק.  מאיר  ומרבי  מהמהרש"ם  להוראה  נסמך  בלייך. 

מו ברבנות  כיהן  והיתר.  איסור  ובהוראת  בתורה  יגאון 
נוסטריטשץ, לאחר מלחמת העולם הראשונה התיישב 
נתמנה  תרצ"ח  בשנת  ומו"צ.  כרב  כיהן  בה  וינה,  בעיר 
לראב"ד וינה לאחר שהראב"ד הקודם, רבי יוסף באב"ד, 
תרצ"ט  באלול  הנאצי.  השלטון  מאימת  להולנד  ברח 
הודיעו  ימים מספר  ולאחר  הנאצים,  ע"י  נעצר   )1939(
דמי משלוח,  הרבנית, שאם תשלם  לאשתו  השלטונות 

תקבל את אפר גופתו, הי"ד. 
גלוית דואר, 9X13.5 ס"מ. חותמת דואר מ-1932.

פתיחה: $100

428. Letter by Rabbi Mordechai 
Rosen – Dayan and Moreh Zedek in 
Vienna  
Letter by Rabbi Mordechai Rosen of Vienna's 
Dayanim. On a landscape postcard, 1932.
Rabbi Mordechai Rosen (1881-1939, Otzar 
Ha-Rabanim 14024), of Ruzhyn-Chortkov 
Chassidim, son in law of Rabbi Ya'akov 
Meir Bleich. Was ordained as teacher by the 
Maharsha"m and by Rabbi Meir Arik. Served as 
rabbi of Monastrytchaz, settled in Vienna after 
World War I, where served as rabbi. In 1938 
was appointed Av-Beit–Din of Vienna, follow-
ing Rabbi Yossef Babad's flee to Holland due to 
Nazi threat. Was arrested by the Nazis in 1939 
and a few days later his wife was informed that 
if she pays delivery fees she will get his ashes.
Postcard, 9X13.5 cm. Postmarked, 1932.

Opening Price: $100

429. מכתב רבי חיים בנימין פלוטקוביץ 
הרב מראדזיוב )פולין(

ראדזיוב  אב"ד  פלאטקאוויץ  בנימין  חיים  רבי  מכתב 
)פולין(. אדר תרצ"ט )1939(.

פלאטקאוויץ  בנימין  "חיים  וחתימתו  בכת"י  המכתב 
הרב דפה". בראש המכתב חותמת רשמית "רב הקהלה 
המכתב  ובתחתית  ראדזיוב-קויאווסק".  העברית 

חותמתו "אבד"ק ראדזיעווא דקויא".
פולין שנספו  רבני  מזקני  פלוטקוביץ,  בנימין  חיים  רבי 
רבי  )חתן  רוז'אן  אב"ד  שלמה  יוסף  רבי  בנו,  בשואה. 
בחיי  נפטר  גור(  לוי", מחסידי  "פני  בעל  פריינד  נפתלי 

אביו בתמוז תרצ"ט. ראה חומר מצורף.
19.5 ס"מ. מצב בינוני, כתמים ופגיעות.

פתיחה: $100

429. Letter from Rabbi Chaim 
Binyomin Plotkovitz the Rav of 
Radzilow (Poland)  
Letter from Rabbi Chaim Binyomin Plotkovitz 
Rabbi of Radzilow (Poland). Adar 1939.
Handwritten letter signed “Chaim Binyomin 
Plotkovitz, the Rabbi here”. Official stamp at 
top of letter “Rabbi of Hebrew Congregation 
Radzilow-Koyvask”. End of letter has ink-
stamp “Rav of Radzilow”.
Rabbi Chaim Binyomin Plotkovitz was one of 
the elder Polish Rabbis who was killed during 
the Holocaust. His son, Rabbi Yosef Shlomo 
was Rbbi of Ruzhan (he was the son-in-law of 
Rabbi Naftali Friend author of “Pnei Levy”, a 
Gerrer chassid). He died during his father’s life-
time in Tammuz 1939. See enclosed material.
19.5cm. Fair condition, stained and damaged.

Opening Price: $100429
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430. מכתב רבי בן ציון וויזל אב"ד טורדא
ציון  בן  רבי  מהגאון  הש"ס,  לסיום  הזמנה  מכתב  כת"י, 

וויזל אב"ד טורדא.
מודעה ארוכה, הכרוז פותח "אחד-עשר מי יודע" ]לציון 
11 שנים להקמת חברת ש"ס בטורדא[. על החתום "בן 

ציון וועזעל, ראש החברה לומדי ש"ס".
הרבנים  אוצר  )תרכ"ד-תרצ"ח,  ויזל  ציון  בן  רבי  הגאון 
מקום  על  עלה  תרנ"ח  ובשנת  בראששא  אב"ד   ,)3913
אביו אב"ד טורדא. מגדולי הרבנים בדורו, ראש הלשכה 

המזר )הונגריה  טרנסילבניה  רבני  יהאורתודוקסית של 
על  להגן  השכיל  אישיותו  ובכוח  הרבה  בחכמתו  חית(, 
צרכי הציבור החרדי. )חתנו ממלא מקומו הוא רבי יוסף 

אדלר "הגאון מטורדא"(.
דף 22 ס"מ, כתוב בצפיפות. מצב טוב, פגיעות בשוליים 

התחתונים של הדף.

פתיחה: $250

430. Letter by Rabbi Ben-Zion 
Wiesel Av Beit Din of Turda   
Handwritten, invitation letter to a Siyum Ha-
Shas (Shas completion) from the Gaon Rabbi 
Ben-Zion Wiesel, Av Beit Din of Turda.
Long placard, the announcement begins with 
the words “Achad ‘Asar, Mi Yode’a” [Celebrating 
the 11th year of the Chevrat Shas in Turda]. 
Signed by “Ben-Zion Wiesel, Rosh Ha-chevra 
Lomdei Shas”.
The Gaon Rabbi Ben-Zion Wiesel (1864-1938, 
Otzar HaRabbanim 3913), Av Beit Din of 
Brasha, replaced his father as Av Beit Din of 
Turda in 1898. He was one of the greatest rabbis 
of his generation and headed the Orthodox 
Bureau of the Transylvania Rabbis (Eastern 
Hungary), he used his great wisdom and per-
sonal strength to protect and take care of the 
orthodox community’s needs. (The son in law 
who replaces him is Rabbi Yosef Adler “The 
Gaon from Turda”).
22cm. Leaf, densely written. Good condition, 
damage in the bottom borders of the leaf.

Opening Price: $250

431. מכתב מרבי שמעיה לעוו הי"ד, אב"ד 
ס' קרסטור

מכתב מרבי שמעיה במו"ה אשר ז"ל, לרבי יוסף אדלר 
אב"ד טורדא. ]שנות התר"ץ? 1930 בקירוב[.

"אב"ד דק"ק שעסג  המכתב, שנשלח לרבי יוסף אדלער
לק"ק טארדא", עוסק  בורג ומצו"פ ]=מצודתו פרושה[ 
מיעוך  ללא  גלאט-כשר  בשר  והשגת  שחיטה  בעניני 

סירכות.
רבי שמעיה ]לב[ לעוו, מרבני הונגריה המזרחית )זיבען-
אודווארהיי(,  )מחוז  קרסטור  סעקעלי  אב"ד  בירגען( 
ספר  נדפס  מתורתו  הי"ד.   ,1944 תש"ד  בשואה,  נהרג 
"בני שמעיה" ג' חלקים )שו"ת, על התורה ודרושים( ניו-

יורק, תש"ך. 

431. Letter from Rabbi Shema'aya 
Lev, Av-Beit-Din of Krastor   
Letter from Rabbi Shema'aya to Rabbi Yossef 
Adler Av-Beit-Din of Torda. [c. 1930].
The letter was sent to Rabbi Yossef Adler and 
its contents concerns matters of slaughter and 
obtaining Glat-Kosher meat.
Rabbi Shema'aya [Lev] Lew, of the Eastern 
Hungarian rabbis (Sieben-Bergen) Av-Beit-Din 
of Sekeli-Krastor (Province of Odovahay), mur-
dered in the holocaust in 1944. His writings 
"Bnei Shema'aya" three parts (book of respon-
sum on the Torah and homiletics) were printed 
in New York, 1960.
10x21 cm. Very good condition.

Opening Price: $150

10X21 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $150

432. מכתב הדיין מפרנקפורט, רבי אליעזר 
פוזן

מכתב בעניני כשרות, מרבי אליעזר פוזנא )פוזן(, לרבי 
יוסף אדלער אב"ד שאסבורג. פרנקפורט דמיין, תרצ"ו 

.)1936(
ומו"ץ  כר"מ  כיהן  )פוזנא(,  פוזן  אליעזר  רבי  הגאון 
הקהילה,  רב  של  דינו  בבית  ודיין  פרנקפורט,  בקהילת 
רבי יוסף יונה הורביץ מאונסדורף. לאחר השואה הגיע 

430
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433. שלשה מכתבים מרבי יהושע סג"ל 
דייטש 

בראשוב,  דייטש.  סג"ל  יהושע  רבי  מהגאון  מכתבים 
תרצ"ט 1939.

לייב  חיים  רבי  חמיו,  בית  לידיד  נשלחו  המכתבים 
מכתבים   .]434 פריט  אודותיו  ]ראה  מניו-יורק  לערניר 
ספרי  והפצת  הדפסת  ועניני  תורה  דברי  תוכן,  מלאי 
אביו )הגדת "קול יהודה" מאדמו"רי בעלז, "אהבת חיים" 

יועוד(, ברכות לחגים וענינים שונים. בשניים מן המכת
בים מוזכר "הרב הגאבד"ק מצעהלים שליט"א - בנו של 

מרן הערוגת הבושם". 
רבי יהושע סג"ל דייטש )תר"ע-תש"ן( בעל "בית הלחמי", 
בנו של הגאון ממאקאווא רבי חיים יהודה דייטש ]ראה 
אודותיו פריט 518[ וחתנו של רבי דוד שפרבער אב"ד 
בראשוב. תלמיד ישיבת חוסט אצל מהרי"ץ דושינסקי 
כ"רב  כיהן  טיטלבוים.  יואל  רבי  אצל  קראלי  וישיבת 
הצעיר" בבראשוב וברבנות בקהלות שונות בחו"ל. היה 
מקושר לאדמו"רי וויזניץ ובעלז. לאחר השואה עלה עם 
ראש  היה  קטמון.  לאב"ד  נתמנה  בה  לירושלים  חותנו 
הקים  ישראל.  בארץ  בעלז  בישיבות  הראשון  הישיבה 

את מוסד "מעין החכמה" להוצאת ספרי קודש. 
טוב.  מצב  בצפיפות.  כתובות  גדולות,  דואר  גלויות   3

433. Three Letters from Rabbi 
Yehoshua Segal Deutsch  
Letters from the Gaon Rabbi Yehoshua Segal 
Deutsch. Braşov, 1939.
The letters were sent to a friend of his father 
in law’s, Rabbi Chaim Leib Lerner from New 
York [more about him in item 434]. Letters 
filled with content, words of Torah and matters 
relative to the printing and publishing of his 
father’s books (the Haggadah of “Kol Yehuda" 
from the Belz Admorim, “Ahavat Chaim” and 
more), blessings for the festivals and other 
topics. In two of the letters, the name of the son 
of the "Arugat Ha-bosem" is mentioned. 
Rabbi Yehoshua Segal Deutsch (1910-1990), 
author of the “Beit Ha-Lachmi” is the son of 
the Gaon Rabbi Chaim Yehuda Deutsch from 
Mako (Hungary) [more about him in item 518] 
and the son in law of Rabbi David Shperber, 
Av Beit Din of Braşov. Learned in the Chust 
Yeshiva directed by Rabbi Dushinsky and in 
the Kirali Yeshiva with Rabbi Yo'el Teitelbaum. 
He filled the position of “Junior Rabbi” at 
Braşov and served as the Rabbi of various 
congregations in the Diaspora. He was con-
nected to the Belz and Vizhnitz Admorim. 
After the Holocaust, he emigrated to Jerusalem 
with his father in law. In Jerusalem, he was ap-
pointed Av Beit Din of Katamon. He was the 
first Rosh Yeshiva of Belz in Israel. He founded 
the “Ma’ayan Ha-Chochma” institution for the 
publication of holy books. 
Three big postcards filled with dense writings. 
Good condition. Romanian postmarks from the 
years 1938-1939.

Opening Price: $120

432. Letter of the Dayan of 
Frankfurt, Rabbi Eliezer Posen   
Letter concerning matters of Kashrut, from 
rabbi Eliezer Posna (Posen) to Rabbi Yosef 
Adler Av Beit Din of Shasburg. Frankfurt Am 
Main, (1936). 
The Ga’on Rabbi Eliezer Posen (Posna) served 
as Rosh Mativta and Dayan in the congrega-
tion of Frankfurt. He also served as Dayan 
in the Beit Din of the congregation of Rabbi 
Yosef Yona Horowitz from Unsdorff. After the 
Holocaust he arrived in London where he was 
one of the greatest rabbis and was known as the 
Posen Dayan. He passed away in the year 1970.
Postcard, 14.5cm. Good condition. 

Opening Price: $150

ללונדון בה היה אחד מגדולי הרבנים ונודע שמו כ"דיין 
פאזען". נפטר בשנת תש"ל.

גלוית דואר, 14.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $150

חותמות דואר מרומניה מהשנים 1938-1939.

פתיחה: $120

432
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434. מכתב רבי חיים לייב לרנר מלערדנא
מכתב מרבי חיים לייב לערנער, לרבי דוד שפרבר אב"ד 

בראשוב. לערדנא, תרפ"ה )1925(.
ושאלה  אגדה  דברי  פרטיים,  ענינים  המכתב:  תוכן 

הלכתית.
מהעיר  )תרנ"ג-תשל"ה(  לרנר  ליב  אריה  חיים  רבי 
טייטלבוים  צבי  חיים  רבי  האדמו"ר  מתלמידי  לרדינה, 
מסיגט בעל ה"עצי חיים". בשנת תרפ"ט היגר לארה"ב 
"אמרי  ספריו  את  הוציא  תשי"ז  בשנת  ברבנות.  וכיהן 
מפ"ק  ששמעתי  ]"מה  חיים"  "עצי  קונטרס  עם  חיים" 

אדומ"ר... מסיגוט זי"ע" – דברים שלא נדפסו בספרו[. 
3 עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים ופגיעות עש קלות.

פתיחה: $120

434. Letter by Rabbi Chaim Leib 
Lerner from Lerdine   
Letter written by Rabbi Chaim Leib Lerner to 
Rabbi David Shperber, Av Beit Din of Braşov. 
Lerdine, 1925.
Content of the letter: personal matters, words 
of Agada and Halachic questions.
Rabbi Chaim Aryeh Leib Lerner (1893-1975) 
from the city of Lerdine was one of the disciples 
of Rabbi Chaim Tzvi Teitelbaum from Sighet, 
author of the “Atzei Chaim”. In 1929, he emi-
grated to the United States and served there in 
the rabbinical office. In 1957 he published his 
book “Imrei Chaim” with the “Atzei Chaim” 
pamphlet. [“What I have heard from the holy 
Rabbi from Sighet” – things that weren’t print-
ed in his book].
3 pages, 23.5cm. Good condition, light stains and 
moth damage.

Opening Price: $120

435. מכתב מרבי יעקב סג"ל לעבוויטש – 
הרב מקאפיש 

מכתב מרבי יעקב סג"ל ליבוביץ. בודפשט, תש"י )1950(.
דייטש.  סג"ל  שמריה  יעקב  רבי  לגיסו,  נשלח  המכתב 
ובדרכי  משפחתיים  בענינים  הלכתיות,  בשאלות  עוסק 

הנסיעה מהונגריה.
הגאון רבי יעקב סג"ל ליבוביץ )נפטר תש"ם(, חתן הגאון 
ממאקאווא רבי חיים יהודא דייטש )ראה אודותיו פריט 

518( כיהן כאב"ד קאפיש )הונגריה(. 
האורתודוקסי  הדין  בית  ראש  היה  השואה,  לאחר 
"שארית  עגונות  בהתרת  בעיקר  שעסק  בבודפשט, 
ספרו  בהקדמת  שכותב  וכפי  השואה,  ניצולי  הפליטה" 
עגונות  דתקנת  ראב"ד  "בהיותי  יעקב:  משנת  שו"ת 
במדינת אונגארן משנת תש"ה עד סוף תש"י, ובס"ד יצא 
לערך חמשה  הבעל,  ועיגון  דאיתתא  בעיגונא  היתרים, 

435. Letter from Rabbi Ya'akov 
Segal Leibowitz – The Rabbi from 
Kapish   
A letter from Rabbi Ya'akov Segal Leibowitz. 
Budapest, 1950.
This letter was sent to his brother in law, Rabbi 
Ya'akov Shemaria Segal Deutsch. Deals with 
Halachic questions, family matters and travel 
routes from Hungary.
The Gaon Rabbi Yosef Segal Leibowitz (passed 
away in 1980), was the son in law of Rabbi 
Chaim Yehuda Deutsch from Mako. (More 
about him on item 518). He was the Av Beit Din 
of Kapish (Hungary).
After the Holocaust, he was the head of the 
Orthodox Beit Din in Budapest, who mainly 
dealt with Hatarat Agunot (Dispensation of the 
abandoned wife) from the “Sheerit Hapleita” 
Holocaust survivors, as mentioned in the intro-
duction of his book Mishnat Ya'akov responsa. 
He lived the last few decades of his life in the 
United States, where he was known as one of 
the greatest Poskim. He was among the heads 
of the Rabbinical Organization in the United 
States (this Rabbinical Organization is af-
filiated with the Satmar circle and Hungarian 
emigrants) and was known as the “Rabbi from 
Kapish”.
2 pages. 20.5x14cm. Good condition.

Opening Price: $120

אלפים בלי שום מכשול אפילו באחת מהם". 
בעשרות שנותיו האחרונות חי בארה"ב, בה הוכר כאחד 
הרבנים"  "התאחדות  מראשי  היה  הפוסקים,  מגדולי 
ויוצאי  לחוגי סאטמר  רבנים המשתייך  )ארגון  בארה"ב 

הונגריה( ונודע בשם "הרב מקאפיש".
2 עמ', 14X20.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120
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436. מכתב מרבי יקותיאל יהודה גרינוולד 
אב"ד קולומבוס

גרינוולד  יהודה  יקותיאל  מרבי  תורה,  בדברי  מכתב 
אב"ד קולומבוס. תשי"א 1951.

פריט  אודותיו  )ראה  לרנר  חיים  לרבי  במכתב, שנשלח 
בעל  "מאדמ"ו  ששמע  הוראה  על  מספר  הוא   ,)434

ערוגת הבושם" בענין עוף שהיו לו שתי מרות.
יבסיום המכתב רואים את התייחסותו האחראית לתפקי

דו של רב פוסק הלכות בארה"ב "כל עתי נתונות להועיל 
לאחרים, אכן מי שיכול בעצמו לברר דין, חבל לי לפזר 

מזמני היקר לי מכל".
הגאון רבי יקותיאל יהודה גרינוואלד )תרמ"ט-תשי"א(, 
נולד בסיגט, למד אצל גדולי דורו, פרסם עשרות ספרים 
שם  על  נודע  הונגריה.  יהדות  תולדות  ובחקר  בהלכה 
ספרו האנציקלופדי "כל בו על אבלות". הגיע לארה"ב 

בשנת תרפ"ד וכיהן ברבנות בברוקלין ובקולומבוס.
גלוית דואר, 14 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $100

437. מכתב העילוי ממייצ'יט 
ימכתב רבי שלמה פוליאצ'ק "העילוי ממייצ'יט". )ברוק

לין, אוקטובר 1922(.
נשלח לפולין, למנהל בית הספר "תחכמוני" בביאליסטוק 
קודם  האחרונה  בשנה  בהוראה,  שלמה  רבי  כיהן  )בו 
תמיכה  לקבלת  בהשתדלות  ועוסק  לארה"ב(  נסיעתו 
ה"תחכמוני".  עבור  בארה"ב  רליף"  מה"סנטרל  כספית 
במכתב, שנשלח כחודש לאחר בואו לארה"ב, הוא כותב: 
"יסלח לי מאד שלא כתבתי לו עד הנה כי הייתי טרוד 

436. Letter from Rabbi Yekutiel 
Yehuda Greenwald, Av Beit Din of 
Columbus  
A letter on Torah matters, from Rabbi Yekutiel 
Yehuda Greenwald of Columbus. 1951.
In his letter, sent to Rabbi Chaim Lerner (more 
about him on item 434), he speaks about a 
directive he had heard from the author of the 
“Arugat Habosem” about a chicken having 
two gall bladders. 
At the end of the letter it is possible to notice 
his responsible attitude towards his role as 
Rav Posek in the United States. “All my time 
is taken for the sake of helping others, that’s 
why whoever can clarify the law on his own 
[should do so], it would be a pity to use up my 
precious time”.
The Gaon Rabbi Yekutiel Yehuda Greenwald 
(1889-1951), was born in Sighet, learned with 
the greatest Torah scholars of his generation, 
published dozens of books dealing with Jewish 
Law and historical research on Hungarian 
Jewry. He was best known for his encyclopedic 
book called the “Kol Bo ‘al Aveilut”. He emi-
grated to the United States in 1924 and served 
as Rabbi in Brooklyn and Columbus.
Postcard, 14 cm. Very good condition.

Opening Price: $100

מאד ועוד לא התרגלתי בהארץ ובאנשיה...".
"ידיג  במכתב מוזכרים: הרב מאיר ברלין, הרב רוזנברג,
דינו הרב הגאון... מהר"ר יעקב נ"י האבדק"ק חאראשץ" 

ו"הגאבדק"ק הארדאק".
אוצר  )תרל"ח-תרפ"ח,  פוליאצ'ק  שלמה  רבי  הגאון 
"העילוי  בכינוי  הישיבות  בעולם  נודע   )18569 הרבנים 
ללמוד   12 בגיל  בואו  מאז  נתכנה  זה  בשם  ממייצ'יט". 
בכל  נתפרסמו  הגאוניות  סברותיו  וואלוז'ין.  בישיבת 
הלומדים.  בקרב  ידועות  הן  היום  ועד  ליטא  ישיבות 
בלידא,  ישיבתו  את  ריינס  יעקב  יצחק  רבי  כשפתח 
מתיבתא".  כ"ריש  בה  לכהן  ממייצ'יט"  "העילוי  נתמנה 
בשנת תרפ"א הוזמן לכהן בראשות ישיבת "רבינו יצחק 

אלחנן" בניו-יורק )ארה"ב(. ראה חומר מצורף.
גלוית דואר, 14X8 ס"מ. מצב טוב. ללא הבול.

פתיחה: $150
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437. Letter by the Iluy [genius] 
from Maychit  
Letter from Rabbi Shlomo Policheck “The Iluy 
from Maychit”. (Brooklyn, October 1922). 
Sent to Poland, to the administrator of the 
“Tachkemoni” school in Bialistock (in which 
Rabbi Shlomo served as teacher, in the year 
before traveling to the USA). The letter deals 
with the efforts made in order to approve mon-
etary assistance from the “Central Relief” in 
the USA for the benefit of the “Tachkemoni” 
school. In the letter, which was sent approxi-
mately a month after his arrival to the US, he 
writes: "I apologize that I have not written 
earlier since I was very preoccupied since I 
still have not acclimated myself to this county 
and its people…”. 
The following are mentioned in the letter: 
Rabbi Meir Berlin, Rabbi Rosenberg, “our dear 
friend… the Ga’on Rabbi Ya'akov Av Beit Din 
of the holy congregation of Charashtz and the 
Av Beit Din of Hardack”. 
The Ga’on Rabbi Shlomo Policheck (1878-1928, 
Ozar Ha’Rabbanim 18569) was well-known in 
the yeshiva world as “The Iluy from Maychit”. 
He was referred to by this name from age 12 
upon his arrival at the Volozhin yeshiva to 
study. His geniuses reasoning were famous 
throughout all the Lithuanian Yeshivot and 
until this very day are popular. When Rabbi 
Yitzchak Rines opened his yeshiva in Lida, the 
“Iluy from Maychit” was appointed as Rosh 
Yeshiva. In the year 1921 he was summoned to 
serve as Rosh Yeshiva of “Rabbeinu Yitzchak 
Elchanan” yeshiva in New York (USA). See at-
tached material. 
Postcard, 14X8cm. Good condition. Stamp missing.

Opening Price: $150

438. מכתבים מהגאון מבילסק ובני 
משפחתו 

ושני  בילסק  אב"ד  בן-ציון  רבי  מהגאון  מכתבים  שני 
]יצחק  ורבי  בענגיס  אהרן  משה  רבי  מחתניו,  מכתבים 

חיים?[. בילסק, תרנ"ה-תרס"ג 1895-1902.
פסח]![,  המועד  בחול  שנכתב  תרנ"ח,  משנת  במכתב 
בעיר  שהתעורר  ציבורי  פולמוס  על  בן-ציון  רבי  כותב 
]רבי  הקודם  הרב  האם  שחוטי-חוץ,  איסור  על  בילסק 
אריה ליב ילין בעל "יפה עינים"[ אסרם או לא. במכתב 
לקרוא  מבקש   ,)1902( תרס"ג  שנת  מראשית  השני 
לעורך-ספרים שיבוא לבילסק לעזור לו לערוך את ספרו 

לדפוס.
)תקצ"ה- בילסק  אב"ד  שטרנפלד  ציון  בן  רבי  הגאון 
3943(, מגדולי גאוני ליטא, כיהן  תרע"ד, אוצר הרבנים 
ורבו  חיים"  ה"חפץ  של  ידידו  ופולין.  בליטא  ברבנות 
א-ב  ציון  שערי  שו"ת  חיבר  מפוניבז'.  איצל'ה  רבי  של 
פטירתו  לאחר  שנדפס  ג',  וחלק  תרס"ג(  )פיעטרקוב, 

)פיעטרקוב, תרצ"ב(. 
4 גלויות דואר, מצב טוב-בינוני.

פתיחה: $250

438. Letters from the Ga'on of 
Bielsk and his Family 
Two letters from the Ga'on Rabbi Ben-Zion 
of Bielsk and two letters from his sons in 
law, Rabbi Moshe Aharon Bengis and Rabbi 
[Yitzchak Chaim?]. Bielsk, 1895-1902.
In a letter of 1898, written during Chol Ha-
Moed Pesach[!], Rabbi Ben Zion writes about 
a public polemic concerning slaughters out of 
Bielsk, whether the previous rabbi [Rabbi Aryeh 
Leib Levine author of "Yefe Einayim"] has for-
bidden them or not. In the letter of 1902, Rabbi 
Ben-Zion asks to summon a book editor who 
will assist him in editing his book for printing.
The Ga'on Rabbi Ben Zion Sternfeld Av-Beit-
Din of Bielsk (1835-1914, Otzar Ha-Rabanim 
3943), a leading Rabbi in Lithuania, served as 
rabbi in Poland and Lithuania. Friend of "Chafetz 
Chaim" and teacher of Rabbi Itzal'e of Ponevezh.
Author of Sha'arei Zion book of responsum I-II 
(Pietrekov, 1903) and part III, printed after his 
death (Pietrekov, 1932).
4 post-cards. Good-fair condition.

Opening Price: $250
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439. מכתבים מרבני ליטא
1. מכתב מהגאון רבי בנימין בישקא ]הגאון מטרסטיי
נה[, בענין דין-תורה על הדפסת-ספרים, שנערך בפניו.

מהגאון  מודפס,  ביקור  כרטיס  גבי  על  2. מכתב 
ווילנא,  יעקב".  "נאות  בעל  כהנא-שפירא  יעקב  רבי 

]תרע"ב?[. המכתב צורף לספרו שו"ת נאות יעקב.
)תר"ו-תרע"א(,  )לאדזמן(,  בישקא  בנימין  רבי  הגאון 
אחיו הצעיר של "הגדול ממינסק", תלמיד ה"בית הלוי" 

המפו והגאונים  ה"עילויים"  מגדולי  וואלוז'ין,  יבישיבת 
רסמים בליטא, הרבה להתכתב בעיון ההלכה עם גאוני 

דורו, כיהן ברבנות ביאלובקה, קנישין וטרסטינה.
בן  בערך-תרפ"א(,  )תרל"א  כהנא-שפירא  יעקב  הגאון 
הגאון רבי זלמן סנדר ואחיו הגדול של ה"דבר אברהם", 
נודע  וואלוז'ין,  בישיבת  מבריסק  חיים  רבי  תלמיד 
נדפס  יעקב  נאות  שו"ת  ספרו  ובלמדנותו.  בגאונותו 

במהדורות אחדות.

2 מכתבים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

440. מכתב בדברי תורה מרבי שלמה יעקב 
שיין

מכתב בדברי תורה, מהגאון רבי שלמה יעקב שיין אב"ד 
לאצקבא. אלול תרצ"ב )1932(.

בתחילת  קוטלר,  נתן  שלמה  רבי  הגאון  לידידו  נשלח 
הדברים הוא כותב: "...שבאלו השנים האחרונות נעשינו 
חברים אמתיים שהרבה פלפלנו בחכמת התורה והרבה 
כמדומני  אשר  המו"מ,  מתוך  להלכה  נתבררו  ענינים 
גיסי  עם  אפילו  כך,  כל  אחר  עם  פלפלתי  לא  שמעולם 
הגאונים ועם בני זצ"ל...". בחתימת המכתב הוא מסיים 

בברכת שנה טובה.
הרבנים  אוצר  תרט"ו-תרצ"ד,  שיין(  יעקב  שלמה  רבי 
18852(. בתרנ"ג רב בציטוויאן. מתרנ"ח רב בלאצקווא, 

439. Letters from Lithuanian 
Rabbis  
1. Letter from the Ga'on Rabbi Binyamin 
Bishka [Ga'on of Trestina], concerning a rab-
binical jurisdiction about books-printing.
2. Letter on a printed calling-card, by the 
Ga'on Rabbi Ya'akov Kahanah-Shapira author 
of "Ne'ot Ya'akov". Vilna, [1912?]. The letter was 
attached to the book Ne'ot Ya'akov.
The Ga'on Rabbi Binyamin Bishka (Ladsman), 
(1846-1911), younger brother of the "Gadol Mi-
Minsk", disciple of "Beit Ha-Levy" of Yehivat 
Volozhin, an exalted and famous rabbi in 
Lithuania, corresponded with the geniuses 
of his generation, served as rabbi of Yalovka, 
Knishin and Trestina.
The Ga'on Ya'akov Kahanah-Shapira (c.1871-
1921), son of Rabbi Zalman Sender and older 
brother of "Devar Avraham", disciple of Rabbi 
Chaim of Brisk in Yeshivat Volozhin, well know 
for his genius and his scholarliness. A few editions 
have been printed of his book "Ne'ot Ya'akov".
2 letters. Size and condition varies.

Opening Price: $120

440. Biblical Discourse Letter by 
Rabbi Shlomo Ya'akov Shein 
Biblical discourse letter by Ga'on Rabbi Shlomo 
Ya'akov Shein Av-Beit-Din Latzkova. Elul 1932.
Sent to writer's friend the Ga'on Rabbi Shlomo 
Natan Kotler. The letter ends with a New Year 
greeting. 
Rabbi Shlomo Ya’akov Shein (1856-1934, 
Otzar Ha-Rabbanim 18852) became rabbi in 
Tzitevian in 1893. From 1898 he served as rabbi 
in Latzkova, Kovna district, until his pass-
ing in 1934. He authored the Avnei Shayish 
Responsum. The Rabbi of Ponivezh, Rabbi 
Yosef S. Kahaneman, said that he knew him 
well, and attested that he was among the great 
rabbis of Lithuania. (Moria, issue 301-303, 
2004, page 163 – see enclosed material).
4 pages, 18 cm. Good condition, folding marks.

Opening Price: $150

פלך קובנה, עד פטירתו בשנת תרצ"ד. בעל שו"ת אבני 
"הכרתי  עליו  אמר  כהנמן  הגרי"ש  מפוניבז'  הרב  שיש. 
טוב מאד את המחבר, הוא היה מגדולי וחשובי הרבנים 
בליטא" )מוריה, גליון שא-שג, שבט תשס"ד, עמ קסג – 

ראה חומר מצורף(.
4 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב, סימני קיפול.
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441. מכתב מרבי מנחם מנדל ז"ק - רבה של 
ריגה

)בירת  ריגה  אב"ד  ז"ק,  מענדל  מנחם  מרבי  מכתב 
לטביה(. תשרי, תרצ"ב )1931(.

כספי  עם  יחד  חיים"  "תורת  ישיבת  להנהלת  נשלח 
תרומת נדיבה וברכת גמר חתימה טובה.

הגאון רבי מנחם מנדל ז"ק )תרל"א-תש"ג(, רב בקנדאו, 
ידוע  כרב הכולל במדינת לטביה.  כיהן  ובריגא,  מיטאו 
שה"אור שמח" לפני פטירתו השאיר אצלו את הכתבים 
והוא  התורה,  על  חכמה"  "משך  הנודע  חיבורו  של 

הוציאם לאור. 
27.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $150

441. Letter from Rabbi Menachem 
Mendel Zak – Rabbi of Riga 
Letter from Rabbi Menachem Mendel Zak Av 
Beit Din of Riga (capital of Latvia). Tishrei, 1931.
He was sent to the management of the Torat 
Chaim Yeshiva with a contribution from a 
donor and with blessings for a good year. 
The Gaon Rabbi Menachem Mendel Zak 
(1871-1943), Rabbi in Kandau, Mithau and 
Riga, served as Chief Rabbi of Latvia. Before 
his passing, the "Or Same'ach" entrusted his 
monumental work "Meshech Hochma" on the 
Torah to Rabbi Zak and Rabbi Zak published it.
27.5 cm. Good condition

Opening Price: $150

442. מכתב סמיכה מרבי איסר זלמן מלצר
מכתב סמיכה לרבנות, להבחור פרץ גטקר, מהגאון רבי 

איסר זלמן מלצר. תמוז תרנ"ן )1940(.
)תרע"ד- אריאל  פרץ  רבי  הגאון  הוא  הסמיכה,  מקבל 
מגדיאל.  של  כרבה  רבות  שנים  כיהן  שלימים  תשנ"ב(, 
בתוך הדברים נכתב עליו "כי הוא מצוין במעלות ומדות 
ישתו  ממנו  אשר  חיים  מים  לבאר  ויהא  חכמים  ששנו 

הצמאים לדבר ה'".
הגאון רבי איסר זלמן מלצר )תר"ל-תשי"ד(, בעל "אבן 
וואלוז'ין.  בישיבת  מבריסק  הגר"ח  של  תלמידו  האזל", 
בשנת  לירושלים  עלה  סלוצק.  ישיבת  וראש  אב"ד 
תרפ"ד ונתמנה לר"מ ראשי בישיבת "עץ חיים". מראשי 

מועצת גדולי התורה.
נייר מכתבים רשמי, 26.5 ס"מ. מצב בינוני, קרעים ובלאי 

בקפלים, מודבק על בד לשימור.

פתיחה: $300

442. Letter of smicha by Rabbi 
Isser Zalman Meltzer  
Letter of ordination for rabbinate, to Peretz 
Gettner, from the Gaon Rabbi Isser Zalman 
Meltzer. Tamuz 1940.
The recipient of the ordination, the Gaon Rabbi 
Peretz Ariel (1914-1992), served as Rabbi of 
Magdiel for many years. Amongst other things 
he wrote "that he excels in qualities and char-
acter traits that our Rabbis extolled in the 
Mishna and he will become a well from which 
those who are thirsty for the words of Hashem 
will drink".
Rabbi Isser Zalman Meltzer (1870-1954), 
author of "Even Ha'ezel", disciple of Rabbi 
Chaim of Brisk in the Yeshiva of Volozhin, was 
the Av Beit Din and Rosh Yeshiva of Slutsk. He 
moved to Jerusalem in 1924 and was appointed 
head teacher in the "Etz Chaim" Yeshiva. Of the 
heads of "Moetzet Gedolei HaTorah".
Official stationary, 26.5cm. Fair condition, tears 
and wear on folds, pasted on fabric for conservation.

Opening Price: $300
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443. מכתב הראי"ה קוק 
מכתב מהגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי 

לארץ ישראל. ירושלים, תרפ"ד.
במכתב, שנשלח להרב פישמן ]מימון - מראשי תנועת 
"המזרחי"[, מבקש הרב קוק לסייע למזכיר ועד העדה 
מצב  לביסוס  תקציב  בהשגת  עזה,  בעיר  היהודית 

היהדות "ועם זה מצב הישוב בנקודה החדשה ההיא".
קיפול  סימני  טוב.  מצב  ס"מ.   17 רשמי,  מכתבים  נייר 

וחורי תיוק.

פתיחה: $180

443. Letter by Rabbi Avraham 
Yitzchak Ha’Cohen Kook 
Letter from the Ga’on Rabbi Avraham Yizchak 
Ha’Cohen Kook, chief rabbi of Eretz Yisrael. 
Jerusalem, 1924. 
In the letter, which was sent to Rabbi Fishman 
[Maimon – among the leaders of the “Mizrachi” 
movement], Rabbi Kook appeals for the secre-
tary of the Jewish Committee Group in the city 
of Gaza, and requests assistance in obtaining a 
budget in order to strengthen the situation of 
the Jewry there. 
Official stationary paper, 17 cm. Good condition. 
Folding marks and filing holes. 

Opening Price: $180

444. מכתב מחאה 
בכתב ידו וחתימתו של 

ה"סטייפלער" ורבנים 
נוספים

נגד  ואיסור,  מחאה  מכתב 
ידו  בכתב  "צופר",  השבועון 
יעקב  רבי  של  ובחתימתו 
אליו  קנייבסקי,  ישראל 
גדולי  בחתימתם  הצטרפו 
חשון  ברק.  בני  מהעיר  הדור 

תש"ם )1979(. 
שהשבועון  להודיע...  "הננו 
כי  בקהל,  לבא  אסור  צופר 
הוא מלא רכילות ולשון הרע 
ומקלקל  גרועה...  וליצנות 
וכש"כ  החינוך...  את  ומהרס 

כי עלון  יברחו ממנו כמפני אש אבדון  ות"ח  בני תורה 
ויראת  בתורה  להצלחה  מאד  מפריע  הנ"ל  מהסוג 
מנחם  "אלעזר  רבי  בחתימתם,  הצטרפו  שמים...". 
רבי  ויבלח"א  פיינשטיין",  מיכל  "יחיאל  ורבי  שך"  מן 

"שמואל הלוי וואזנר" ורבי "נסים קרליץ" שליט"א.
שע בשעתו  עורר  בירושלים,  שיצא  "צופר"  ישבועון 

היו  שחלקן  שונות,  רכילויות  כשפרסם  רבות,  רוריות 
העורך  נמלט  זה,  בכרוז  ש"הוחרם"  לאחר  נכונות.  אף 
לארה"ב, שם המשיך בעבודתו העיתונאית, בעיתון חדש 
שפרסם בו רכילויות שונות על הנעשה והנסתר, מעשים 

שהיו ושלא היו, במשפחות וחצרות האדמו"רים.
מכתב עם מחיקות ותיקונים, על גבי מעטפת משומשת 
ס"מ.   9X14 ה"סטייפלר",  של  לביתו  שנשלח  עיתון  של 

מצב טוב.

פתיחה: $1500

444. Letter of Protest 
Handwritten and Signed by the 
"Steipler" and Other Rabbis  
Letter of prohibition and protest against the 
weekly paper "Tzofar", handwritten and signed by 
Rabbi Yisrael Kanievsky and rabbis of Bnei Brak, 
Rabbi El'azar Menachem Man Shach, Rabbi 
Yechiel Michal Feinsten, Rabbi Shmuel HaLevi 
Vozner and Rabbi Nissim Karelitz. 1979.
The weekly paper "Tzofar" published in 
Jerusalem, arose at the time many scandals 
when publishing gossip, part of which was 
true. Following this proclamation of protest 
the editor escaped to the United States, where 
he continued his journalistic work, issuing 
a new paper where he published gossip about 
the hidden and the seen, true and false stories 
about the Rebbes' families and courts.
Letter with deletions and corrections written on 
a used paper-cover of a newspaper sent to the 
"Steipler"'s home, 14x9 cm. Good condition.

Opening Price: $1500
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445. תעודת מילווה ישיבת פוניבז' – בחתיג
מות יד הרב כהנמן

ל"י.   50 ע"ס  מילווה  תעודת  פוניבז',  ישיבת  מילווה 
חנוכה תשי"ג, דצמבר 1952. דפוס לוריא, תל- אביב.

התעודה חתומה בכתב-ידו של הרב מפוניבז', רבי יוסף 
שלמה כהנמן זצ"ל. 

בני  זכרון מאיר, קרית הישיבה  תמונת הישיבה בגבעת 
ברק. עם הפסוק "ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש", 
הפסוק שנאמר להרב מפוניבז' ע"י החפץ חיים, כשדיבר 
ישראל  לעם  לקרות  העתיד  על  תרצ"ג  בשנת  עמו 

במלחמת העולם השניה. 
הרב מפוניבז' - רבי יוסף שלמה כהנמן )תרמ"ו-תשכ"ט(, 
למד בישיבת טלז ואצל החפץ חיים בראדין. כיהן כרב 
בווידז' ובפוניבז'. ממייסדי אגודת ישראל וועד הישיבות. 
אמונם  ואיש  תרפ"ג  משנת  התורה  גדולי  מועצת  חבר 
באמצע  גרודזינסקי.  עוזר  חיים  ורבי  חיים  החפץ  של 
ותלמידיו,  משפחתו  רוב  את  איבד  בה  השואה,  שנות 
הוקמה  הישיבה  ברק.  בבני  הישיבה  את  מחדש  הקים 
ואלפי  למאות  בנינים  ותרומות,  מלוות  ע"י  מתחילתה 

תלמידים, חזון שהתגשם למציאות.
125 ל"י, אף  מצורפת המחאה לפדיון המילווה על סך 

היא בחתימת ידו של הרב מפוניבז'.
]2[ דף. גודל משתנה. מצב מצוין.

פתיחה: $120

445. Loan Certificate, Yeshivat 
Ponevezh - Signed by Rabbi 
Kahanman  
Loan certificate, Ponevezh Yeshivah, for 50 
Lirot. Tel Aviv, Chanuka, December 1952. 
Luria printing, Tel-Aviv.
The loan certificate and the four checks for cash-
ing of the loan are hand signed by The Rabbi of 
Ponevezh, Rabbi Yosef Shlomo Kahanman.
Picture of the Yeshivah in Giv'at Zichron Meir, 
Bnei Brak. With the phrase "and in Har Zion 
there will be a remainder and it was holy", 
which was told to the Rabbi of Ponevezh by the 
Chafetz Chaim when he spoke to him in 1933 
on what was about to happen to the Jewish 
People in WWII.
Rabbi of Ponevezh - Rabbi Yosef Shlomo 
Kahanman (1886-1969), studied at the Telz 
Yeshivah and with the Chafetz Chaim in Radin. 
Served as Rabbi in Widzh and Ponevezh. 
Of the founders of Agudat Yisrael and Va'ad 
Ha-Yeshivot. Member of Mo'etset Gedolei Ha-
Torah since 1923 and close to Chafetz Chaim 
and Rabbi Chayim Ozer Grodzanski.
In the middle of the Holocaust years, in which 
he lost most of his family and students, he 
re-established the Yeshivah in Bnei Brak. The 
Yeshiva at first was established from loans and 
contributions, buildings for hundreds and 
thousands of students, a vision which reached 
materialization. 
Attached is a check for the payment of the 
loan for the sum of 125 Israeli Lirot, which is 
signed by the Rabbi from Ponevezh. 
[2] leaves. Various sizes. Excellent condition. 

Opening Price: $120
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446. Rabbi Shlomo Zalman 
Auerbach – 4 Letters 
Four letters by the Gaon Rabbi Shlomo Zalman 
Auerbach. Jerusalem, 1969-1986.
One of the letters contains words of Torah and 
the rest are about various matters.
The Gaon Rabbi Shlomo Zalman Auerbach 
(1900-1994), was one of the greatest poskim 
in the world. Head of Yeshivat Kol Torah and 
author of: Ma'adane Eretz, Minchat Shlomo, 
Me'orei Or etc. 
[4] leaves, three of them on official station-
ary. Good condition, varied sizes. Fold marks. 
Attached are two envelopes written and signed in 
his handwriting.

Opening Price: $700

446. רבי שלמה זלמן אויערבאך - 4 
מכתבים  

אויערבאך.  זלמן  שלמה  רבי  מהגאון  מכתבים  ארבעה 
ירושלים, תשכ"ט-תשמ"ו.

אחד מהמכתבים בדברי תורה והשאר בענינים שונים.
)תר"ע-תשנ"ד(,  אויערבאך  זלמן  שלמה  רבי  הגאון 
מגדולי הפוסקים בעולם. ראש ישיבת קול תורה ומחבר 

הספרים: מעדני ארץ, מנחת שלמה, מאורי אור ועוד.
]4[ דף, שלשה מהם על נייר מכתבים רשמי. מצב טוב, 
מעטפות  שתי  מצורפות  קיפול.  סימני  משתנה.  גודל 

כתובות וחתומות בכתב ידו.

פתיחה: $700

447. תעודה בחתימת בד"ץ חוג חתם סופר
בקי  הוא  כי  המאשרת  סת"ם,  לסופר  הסמכה  תעודת 
בראשות  הוראה"  ובית  צדק  דין  "בית  סת"ם.  בהלכות 
הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר. בני ברק, תשל"ח ]1968[. 

"תוקף תעודה זו לשלוש שנים בלבד".
חתימות בכתב יד הגאונים חברי בית הדין: רבי "שמואל 
שלמה  "יצחק  רבי  ]שליט"א[,  ראב"ד"  וואזנר,  הלוי 

447. Certificate Authorized by 
the Badatz of the Chatam Sofer  
Certificate of authorization for a scribe, which 
certifies his proficiency in the laws pertaining 
to a scribe. “Beit Din Zedek and Beit Hora’ah” 
headed by the Ga’on Rabbi Shmuel Ha’Levi 
Wosner. Bnei Brak, [1968]. “The validity of this 
certificate is for three years only”. 
Handwritten signatures by the great members of 
the Beit Din: Rabbi “Shmuel Ha’Levi Wosner, 
Rosh Av Beit Din”, Rabbi “Yitzchak Shlomo 
Unger”, Rabbi “Yitzchak Zvi son of Rabbi 
S.Y. Bernfeld” and Rabbi “Natan Gestetner”. 
Including the stamp of the Beit Din. 
Official stationary paper. Good condition. Few 
stains. Fold marks. 

Opening Price: $200

, רבי "יצחק צבי ברש"י ברנפלד" ורבי "נתן גשטג "אונגר
עטנר" ]שליט"א[. עם חותמת בית הדין.

נייר מכתבים רשמי. מצב טוב. מעט כתמים. סימני קיפול. 

פתיחה: $200

448

447
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448. מכתב סמיכה מרבי יחזקאל אברמסקי
ימכתב סמיכה למורה הוראה, מהגאון רבי יחזקאל אבר

מסקי. ירושלים, תשט"ו )1955(.
לונדון,  גאב"ד  )תרמ"ו-תשל"ו(  אברמסקי,  יחזקאל  רבי 
בדורותיו,  הרבנים  מגדולי  מבריסק.  חיים  רבי  תלמיד 
התורה  של  לכבודה  הרבה  ובתקיפותו  בגאונותו  נודע 
וההלכה. מראשי "מועצת גדולי התורה". חיבר עשרים 

יוחמשה ספרי "חזון יחזקאל" על התוספתא ועוד. לתול
דותיו יצאו ספרים וספרי זכרון.

להוראה,  סמיכות  העניק  ולא  כמעט  אברמסקי  הרב 
ליחידי סגולה. אחת מהסמיכות הבודדות  כי אם מעט 

שנתן היא הסמיכה שלפנינו.
20.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $180

448. Letter of Ordination by 
Rabbi Yechezkel Avramsky  
Letter of ordination as teacher by Ga'on Rabbi 
Yechezkel Avramsky. Jerusalem, 1955.
Rabbi Yechezkel Avramsky, (1886-1976) Av-
Beit-Din London, disciple of Rabbi Chaim of 
Brisk. An outstanding rabbi, well known as 
a genius who resolutely protected the Torah 
and Halachah. One of the leaders of "Mo'etzet 
Gedoley Ha-Torah". Wrote twenty five books 
"Chazon Yechezkel" on the Tosefta and more. 
Books were published in his memory.
Rabbi Avramsky hardly ever granted teach-
ers' ordinations, but only to a few exceptional 
people. One of those rare ordinations is this one.
20.5 cm. Very good condition.

Opening Price: $180

449. רבי משה שרר – אוסף מסמכים
התכתבות  ומברקים.  מכתבים  והעתקי  מכתבים  אוסף 
ישראל,  בארץ  ישראל"  "אגודת  ופעילי  רבני  בין  ענפה 
בארה"ב.  ישראל"  "אגודת  נשיא  שרר  משה  ורבי 

תשי"ד-תשמ"ב.
לענייני  הקשורים  בנושאים  עוסקים  המסמכים  מרבית 
החינוך העצמאי וענינים שונים בהנהגת הציבור בארץ 
רבנים,  גדולי התורה, אספות  )מועצת  וארה"ב.  ישראל 

ועוד(.
רבי  והרבנים:  העסקנים  המסמכים,  על  החתומים  בין 
זלמן סורוצקין, רבי שרגא גרוסברד, רבי משה שרר, רבי 
משה פרוש, רבי יצחק מאיר לוין, רבי פישל גלרנטר, רבי 

שלמה לורנץ ורבי מנחם פרוש. 
ישראל  רבי  והרבנים:  מהאדמו"רים  מברקים  העתקי 
אלתר )הבית ישראל(, רבי חיים שמואלביץ, רבי אלעזר 

449. Rabbi Moshe Sherer – 
Collection of Letters   
Collection of letters and copies of letters and 
telegrams. Diverse correspondence between 
the rabbis and activists of “Agudat Yisrael” in 
Israel, and Rabbi Moshe Sherer president of 
“Agudat Yisael” in the USA. 1953-1982. 
The majority of the letters deal with matters of 
the Chinuch Atzma’i and other various matters 
regarding the leadership of the community 
in Israel and the USA. (Council of the Torah 
Leaders, assemblies of rabbis, and more). 
Among the rabbis and influential leaders signed 
on the documents: Rabbi Zalman Sorotzkin, 
Rabbi Shraga Grossbard, Rabbi Moshe Sherer, 
Rabbi Moshe Porush, Rabbi Yitzchak Meir 
Levine, Rabbi Fischel Gelernter, Rabbi Shlomo 
Lorentz and Rabbi Menachem Porush. 
Copies of telegrams from the Admorim and 
rabbis: Rabbi Yisrael Alter (the Beit Yisrael), 
Rabbi Chaim Shmuelevitz, Rabbi Eliezer 
Menachem Shach, Rabbi Yechezkel Avramski, 
Rabbi Dov Berish Wiedenfeld, Rabbi Eliezer 
Yehuda Finkel, Rabbi Yechezkel Sarna, Rabbi 
Zalman Sorotzkin, Rabbi Ya'akov Yisrael 
Kanievsky and others. 
Approximately 100 letters and letter copies, dozens 
of telegram copies, various sizes and conditions. 

Opening Price: $1200

ימנחם שך, רבי יחזקאל אברמסקי, רבי דוב בעריש ויד
נפלד, רבי אליעזר יהודה פינקל, רבי יחזקאל סרנא, רבי 

זלמן סורוצקין, רבי יעקב ישראל קנייבסקי ואחרים.
כ-100 מכתבים והעתקי מכתבים, עשרות העתקי מברקים, 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1200
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450. מכתב חשוב מרבי שניאור קוטלר 
מכתב מהגאון רבי שניאור קוטלר, ראש ישיבת ליקווד. 

תשכ"ג 1963.
גלרנטר  פישל  לרבי  ישראל  לארץ  שנשלח  המכתב, 
ספורים  חודשים  נכתב  העצמאי"[,  ה"חינוך  ]מראשי 
לאחר פטירת אביו הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל בכסלו 
ובלתי  חשובים  פרטים  מכיל  המכתב  תוכן  תשכ"ג. 
ישיבת  ]ראש  אביו.  של  למורשתו  הנוגעים  ידועים 
ו"מרכז  בארה"ב  התורה  גדולי  מועצת  מראשי  ליקווד, 

החינוך העצמאי בא"י"[.
לבקור  לאה"ק  לנסוע  מתכוונת  ת'  הרבנית  "אחותי 
אאמו"ר  כתבי  ועריכת  לסידור  בנוגע  בעיקר  קצר 
זצוק"ל הכ"מ וההכנות להוצאתם לאור אמנם ישנו ענין 
מע"כ.  ידידנו  עם  שתתיעץ  רוצים  שהיינו  חשוב  כללי 
כי  להוסיף  רצוני  אך  הענין,  פרטי  את  לך  תמסור  היא 
זצוק"ל  אאמו"ר  של  עבודתו  להמשך  פעולות  לעשות 
הכ"מ לקיום התורה בישראל... בברכת כתיבה וחתימה 

טובה...".
אהרן  רבי  של  כתביו  דברים,  של  בסופם  כי  לציין  ]יש 
קוטלר נערכו במשך שנים רבות, ונדפסו רק החל משנת 
רבי  סבר  עוד  אז  כי  נראה  זה  ממכתב  ואילו  תשל"ו, 
שניאור, כי אוחזים הם כבר בשלב האחרון של העריכה 

וההכנות להוציאם לאור...[.
וסימני  תיוק  נקבי  טוב,  מצב  ס"מ.   19X22 אויר,  אגרת 

קיפול.

פתיחה: $180

450. Important Letter from Rabbi 
Shneur Kotler   
Letter from the Gaon Rabbi Shneur Kotler, 
Head of the Lakewood Yeshiva. 1963.
This letter, which was sent to Rabbi Fishel 
Gilernter [one of the leaders of the “Chinukh 
Ha-‘atzmai] in Israel, had been written a few 
months after the passing of the Gaon Rabbi 
Aharon Kotler z”l [the author’s father] during 
the month of Kislev 1963. The letter contains 
important and unknown details on his father’s 
legacy. [Rabbi Shneur Kotler was the head of 
the Lakewood Yeshiva, one of the leaders of the 
Mo’etzet Gdolei Hatorah in America and of the 
“Merkaz Hachinukh Ha-‘atzmai” in Israel].
“My sister, Rebbetzin T. is planning a short 
visit to Israel to take care of the editing of [my 
father’s] writings and their arrangement for 
publishing…”.

451. הגאון רבי מרדכי גיפטר – שלושה 
מכתבים

מכתבים שונים מהגאון רבי מרדכי גיפטר, ראש ישיבת 
טעלז, קליוולנד אוהיו. מהשנים תשכ"ה, תשכ"ו ותשמ"ז.
שניים מהמכתבים בדברי תורה. במכתב משנת תשכ"ה 
הוא כותב לרבני הנהלת ישיבת פוניבז', המלצה ארוכה 
וחמה על תלמידו ש"מצא לנכון לעזוב את ביתו אשר 

בקליבלנד ולהיות גולה מביתו למקום תורה...". 
ונסע  נולד בארה"ב  )תרע"ו-תשס"א(,  גיפטר  רבי מרדכי 
ללמוד בישיבות ליטא. לאחר השואה קומם מחדש את 
תפארת ישיבת טעלז בארה"ב והנחיל מושגי גדלות בעיון 
לכתוב  הניח  לא  מצבתו  ]על  תורנית.  ובהנהגה  התורה 
תארים, מלבד: "פ"נ הרב מרדכי ב"ר ישראל זצ"ל גיפטר, 
ומדריגה  מעלה  בעלי  תלמידים  והעמיד  תורה  לימד 
התורני  העולם  בכל  הוכרה  סמכותו  וביראה"[.  בתורה 
כאחד מגדולי הדור והיה מראשי "מועצת גדולי התורה". 
3 מכתבים. מצב בינוני-טוב. גודל משתנה. שני מכתבים 

על נייר מכתבים רשמי.

פתיחה: $350

[It should be mentioned that ultimately it took 
several years to edit Rabbi Aharon Kotler’s 
writings and they were printed only from 1976, 
whereas it appears from this letter that Rabbi 
Shneur believed the editing and publishing 
process was in its final stages…].
Air missive, 22x19 cm. Good condition, filing 
holes and folding marks.

Opening Price: $180451
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451. Rabbi Mordechai Gifter – 
Three Letters 
Various letters from the Ga'on Rabbi Mordechai 
Gifter. Rosh Telshe Yeshivah, Cleveland, Ohio.
Two letters are in biblical matters. In letter sent 
on 1965 to Rabbis of Ponevezh Yeshivah rec-
ommending his disciple "…who left his home 
in Cleveland to a venue of biblical studies…".
Rabbi Mordechai Gifter (1915-2005), born in 
the USA, went to study in Lithuanian Yeshivot. 
After the holocaust revived the glory of Telshe 
Yeshivah in the USA and endowed concepts of 
greatness concerning biblical study and leader-
ship. [He forbade engraving titles of honor on 
his tombstone except for: "…Rabbi Mordechai 
Gifter… instructed disciples of great piety"]. 
His authority was recognized throughout 
the religious Jewish world and was one of 
"Moe'etzet Gedoley Ha-Torah".
[3] leaves. Fair-good condition. Size varies. Two 
letters on official stationery.

Opening Price: $350

452. סגולה מרבי אשר זאב ורנר אב"ד 
טבריה

ור"מ  אב"ד  ורנר  זאב  אשר  רבי  מהגאון  מעניין  מכתב 
בעה"ק טבריא ת"ו. טבריה, תש"י ]1950[.

עם  משפט,  בפני  העומד  לנמען  עידוד  המכתב  בתוכן 
ביום  לומר  סגולה   - "והנה  להצלחה:  וייחודים  סגולות 

שהולכים למשפט, פסוק... ולחשוב במחשבה...".
רבי אשר זאב ורנר )תרנ"ד-תשי"ח, אוצר הרבנים 3583(, 
רבי  תלמיד  ירושלים,  יליד  מפורסם.  ומקובל  גאון  רב 
במלחמת  בטבריה.  תורה"  "אור  בישיבת  קלירס  משה 
העולם הראשונה נתגלגל לארה"ב, בה התמנה לרב בעיר 
פטרסון. לאחר פטירת הרב קלירס בשנת תרצ"ד, נקרא 
עפ"י צוואת רבו למלא את מקומו כאב"ד טבריה וראש 
כיהן  אשלג.  ליב  יהודה  רבי  עם  מיודד  היה  הישיבה. 
גדולי  מועצת  וחבר  ישראל"  אגודת  "פועלי  ונשיא  כרב 

452. Talisman by Rabbi Asher 
Ze'ev Werner Av Beit Din Tiberias 
Interesting letter by the Ga'on Rabbi Asher 
Ze'ev Werner Av-Beit-Din Tiberias. Tiberias, 
1950.
The Rabbi encourages the addressee who is about 
to face a trial in court, with talismans for success.
Rabbi Asher Ze'ev Werner (1894-1958, Otzar 
Ha-Rabanim 3583), Well-known Ga'on and 
Kabbalist. Born in Jerusalem, disciple of Rabbi 
Moshe Kliers in Yeshivat "Or Torah" in Tiberias. 
After Rabbi Kliers passed away in 1934, he was 
summoned according to Rabbi Kliers will to 
replace him as Rosh Yeshivah and Av-Beit-
Din Tiberias. Rabbi Werner was friendly with 
Rabbi Yehudah Leib Ashlag. Served as presi-
dent of "Po'aley Agudat Yisrael" and member 
of Mo'etzet Gedoley Ha-Torah. Rabbi Avraham 
Dov Auerbuch, presently Av-Beit-Din Tiberias, 
is his son in law. (See attached material).
Official stationery, 27.5 cm. Slight tears, filing 
holes and folding marks.

Opening Price: $100

התורה. חתנו הוא רבי אברהם דוב אויערבאך שליט"א 
אב"ד טבריה כיום. )ראה אודותיו חומר מצורף(.

נייר מכתבים רשמי, 27.5 ס"מ. קרעים קלים, חורי תיוק 
וסימני קיפול.

פתיחה: $100

453. מכתב בדברי תורה, מרבי מיכל יהודה 
ליפקוביץ שליט"א

מהגאון  עבדו",  מוכר  "בדין  תורה  בדברי  ארוך  מכתב 
תשי"ח  בני-ברק,  שליט"א.  ליפקוביץ  יהודה  מיכל  רבי 

.)1958(
עקב  המכתב  איחור  על  מתנצל  הוא  המכתב  בפתיחת 
זו  בחברה  "שמשתתפים  חולין  מסכת  בסיום  טרדתו 
יום קביעת עתים  אלו שנתחנכו בישיבות וקובעים כל 
לתורה בשיעור זה", ]שיעור זה נמסר ע"י הרב שליט"א 
בבית  עוד  ותחילתו  שנה,  משישים  למעלה  היום,  עד 

מדרשו של ה"חזון איש"[.
3 דף, 20.5 ס"מ. מצב טוב, קרעי תיוק.

פתיחה: $150

453. Letter by Rabbi Michal 
Yehudah Lipkovitch   
Long letter on "Din Mocher Avdo", by Rabbi 
Michal Yehudah Lipkovitch. Bnei Brak, 1958.
Opens with an apology for being late writing 
this letter due to his engagement with finalizing 
tractate Chulin, [this lesson is delivered by the 
Rabbi for more than sixty years, and its begin-
ning was in the "Chazon Ish" Beit Midrash].
3 leaves, 20.5 cm. Good condition, filing tears.

Opening Price: $150
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454. תעודות-תהלה – ישיבת "בית יוסף" 
בפיוטרקוב

יוסף"  "בית  בישיבת  לתלמידים  תהלה"  "תעודות  שתי 
בפיוטרקוב, תרצ"ה.

מודפסות בדיו זהובה, עם חתימות ר"מ ומנהל הישיבה 
נתנו לבחורים עם סיום לימודיהם  וחברי הועד הבוחן, 

ועלייתם מחלקה. 
]2[ דף, 29 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקרעים קלים. 

פתיחה: $100

455. אישור הרב אונטרמן לרשימת רבנים 
וראשי ישיבות, 1948

רשימת רבנים ראשי ישיבות למעלה מגיל 35. באישור 
וחתימת הרב אונטרמן. תש"ח ]1948[.

בקדש.  המשמשים  ורבנים  ישיבות  ראשי  של  רשימה 
היו  שלא  לרבנים  צבאי,  משירות  פטור  עבור  ]כנראה, 

מוכרים לשלטונות הצבא[.
פלצינסקי,  אליעזר  רבי  מוזכרים:  השמות,  עשרות  בין 
"אברהם  רבי  וואזנר,  שמואל  רבי  רוזובסקי,  יוסף  רבי 
ישיבת  של  הרוחניים  הענינים  מנהל   – כהנמן  בהגר"י 

פוניבז בזכרון מאיר", רבי אליהו דרבקין רב דרמתיים.
רשימת  את  בזה  מאשרים  "אנו  אישור:  הדף  בתחתית 
חקירה  אחרי  לנו  שנמסרו  ישיבות  וראשי  הרבנים 
וחתימת  סמכא",  בני  חכמים  תלמידי  ידי  על  ודרישה 
תל-אביב,  ]הרב הראשי של  אונטרמן  יהודה  איסר  רבי 

ולימים הרב הראשי לישראל[.
כתמים,  מעט  טוב.  מצב  כתיבה.  במכונת  ס"מ,   28 דף 

חורי-תיוק קרועים.

פתיחה: $100

454. Honorary Certificates – 
Yeshivat “Beit Yosef” in Piotrkow  
Two “Honorary Certificates” for the students of 
the Beit Yosef Yehiva in Piotrkow, 1935.
Printed with golden ink, with the signatures of 
the teacher, head of the Yeshiva and the mem-
bers of the testing committee. Those certificates 
of completion were given to the students when 
they ended their curriculum and moved on to 
a higher level.
[2] leaves, 29cm. Good condition. Folding marks 
and light tears.

Opening Price: $100

455. List of Rabbis and Rashei 
Yeshiva Authorized by Rabbi 
Unterman, 1948  
List of Rabbis and Rashei Yeshiva older than 
35. Authorized and signed by Rabbi Unterman. 
[1948].
List of Rashei Yeshiva and Rabbis who served the 
community. [Apparently for military service ex-
emption purposes for the Rabbis who were not 
acknowledged as such by military authorities].
Among the names mentioned in the list: Rabbi 
Eliezer Platsinsky, Rabbi Yosef Rosovsky, Rabbi 
Shmuel Vozner, “Rabbi Avraham… Kahneman 
– Spiritual leader of the Ponovezh Yeshiva 
Zichron Meir”, Rabbi Eliyahu Drabkin, rabbi 
of Ramatayim.
Authorization appears at the bottom of the leaf: 
“This is a confirmation that the present list of 
Rabbis and Rashei Yeshiva was handed to us 
after each name on the list had been checked 
by competent Torah scholars”, with Rabbi Isser 
Yehuda Unterman’s signature [Rabbi Isser 
Yehuda Unterman was Chief Rabbi of Tel Aviv 
and later served as Chief Rabbi of Israel].
28cm. Leaf, printed from a typewriter. Good con-
dition. Few stains, torn filing holes.

Opening Price: $100

456. אוסף מכתבים - רבני ארץ ישראל
ארבעים וששה מכתבים ומסמכים עם חתימות רבנים. 

ארץ-ישראל וארצות-הברית, תרס"ט-תש"ך.
הרצוג,  הלוי  אייזיק  יצחק  רבי  חתימות:  עם  מכתבים 
רבי בן-ציון מאיר חי עוזיאל, רבי איסר יהודה אונטרמן, 
רבי  צבי פסח פראנק,  רבי  רבי שלמה הכהן אהרונסון, 
אברהם יעקב הכהן אורלאנסקי, רבי יעקב יוסף סלאנים, 

רבי יעקב חי זריהן, ורבנים נוספים.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

454

455
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456. Letters Collection – Rabbis 
from Eretz Yisrael 
46 letters and documents with Rabbis’ signa-
tures. Israel and US, 1909-1960.
Letters with signatures by: Rabbi Yitzchak 
Halevi Herzog, Rabbi Ben-Zion Meir Chai 
Uziel, Rabbi Isser Yehudah Unterman, Rabbi 
Shlomo Hacohen Aharonson, Rabbi Zvi Pesach 
Frank, Rabbi Avraham Ya'akov Hacohen 
Orlansky, Rabbi Ya'akov Yosef Slonim, Rabbi 
Ya'akov Chai Zrihan and more rabbis.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $400

457. מכתב בדברי תורה, מרבי יהושע מנחם 
ארנברג 

אהרנברג,  מנחם  יהושע  מרבי  הלכתית  תשובה  מכתב 
לרבי נתן צבי פרידמן. כסלו תשכ"ג )1962(.

רבי יהושע מנחם אהרנברג )תרס"ה-תשל"ו(, גאון וחסיד, 
אריק.  מאיר  רבי  תלמיד  הקודם.  בדור  הרבנים  מגדולי 
לאחר השואה עלה לתל-אביב, בה הוכר כאחד מגדולי 
הפוסקים ונתמנה לראש אבות בתי-הדין )ראב"ד(. בעל 

שו"ת דבר יהושע ו' חלקים.
)תרע"ד- פרידמן  צבי  נתן  רבי  הגאון  המכתב:  מקבל 
פרנוולד,  העקורים  במחנה  בבודפשט,  רב  תשנ"ג(. 
ה'  שיכון  ברבנות  כיהן  תשי"ג  ומשנת  שמואל,  בגבעת 
בבני ברק והיה אחד מגדולי הרבנים בבני ברק ובארץ 
נודע  נוספים.  וספרים  מטעי  נצר  שו"ת  בעל  ישראל. 

בשל חיבורו האנציקלופדי "אוצר הרבנים".
5 עמודים, 27.5 ס"מ. נייר מכתבים רשמי. מצב טוב מאד.

פתיחה: $100

457. Letter with Words of Torah, 
by Rabbi Yehoshua Menachem 
Ehrenberg Head of the Tel-Aviv 
Beit Din  
Letter with halachic answer by Rabbi Yehoshua 
Menachem Ehrenberg, to Rabbi Natan Zvi 
Friedman. Kislev 1962.
Rabbi Yehoshua Menachem Ehrenberg (1905-
1976), gaon and righteous person, of the great 
rabbanim of the previous generation. Disciple 
of Rabbi Meir Arik. After the holocaust, he 
moved to Tel-Aviv where he was recognized as 
one of the great poskim and he was appointed 
to Head of The Avot Batei-Din (Ra'avad). He 
authored the responsa Dvar Yehoshua, 6 Parts.
Recipient of letter: The Gaon Rabbi Natan Zvi 
Friedman (1914-1993). Rabbi in Budapest, in 
the displaced persons camp in Föhrenwald and 
in Givat Shmuel. From 1953 he served in the 
rabbinate of Shikun Heh in Bnei Brak and he 
was one of the greatest rabbis in Bnei Brak and 
in Israel. He wrote the responsa Netzer Mata'ai 
and other books. He is renowned for authoring 
the encyclopedia Otzar HaRabbanim.
5 pages, 27.5cm. Official stationary. Very good 
condition.

Opening Price: $100

456457
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458. מכתבים מהרב ש' וולבה לרבי חיים 
זייצ'יק

זייצ'יק.  חיים  לרבי  וולבה  שלמה  מרבי  מכתבים  ששה 
באר יעקב וירושלים, ]שנות התש"ל-תשמ"ט[.

תיאום  טובה,  שנה  ברכות  ספרים,  בעד  תודה  מכתבי 
האהבה  מתבטאת  במכתבים  ענינים.  ועוד  ביקורים 
והידידות הרבה בין שני האישים, מגדולי המוסר בדור 

הקודם. 
)תרע"ד-תשס"ה  זצ"ל  וולבה  שלמה  רבי  הצדיק  הגאון 
1914-2005(, המשגיח והמייסד של ישיבת "באר יעקב". 
"עלי  מחבר  המוסר.  ומגדולי  ממיר  ירוחם  רבי  תלמיד 

שור" שני חלקים ועוד ספרים רבים.
מקבל המכתבים: הגאון הצדיק רבי חיים אפרים זייצ'יק 
נוי ישיבות  מתלמידי   ,)1906-1989  )תרס"ז-תשמ"ט

458. Letters from Rabbi S. Wolbe 
to Rabbi Chaim Zeichik  
Six letters from Rabbi Shlomo Wolbe to Rabbi 
Chaim Zeichik. Be’er Ya'akov and Jerusalem, 
[1970-1989].
Thank you letters for books, New Year greet-
ings, arrangement for visits and other matters. 
The letters express the great love and friendship 
between these two Mussar personalities from 
the previous generation.
Rabbi Shlomo Wolbe (1914-2005), was the 
founder and Mashgiach of the “Be’er Ya'akov” 
Yeshiva. He was a disciple of Rabbi Yerucham 
of Mir. He was a Mussar master. Wrote two 
volumes of “Alei Shur” and many other books.
The recipient of the letters: Rabbi Chaim 
Ephraim Zeichik (1906-1989), learned in 
Novardok yeshivot, was a Mussar master in 
Poland and America. Came to live in Israel in 
1963. He was known for his Mussar lectures 
and articles. See also his handwritten note-
books, item no. 530. 
6 items, varying size and condition. Some are on 
official notepaper from Be’er Ya'akov Yeshiva.

Opening Price: $300

459. מכתב מרבי שלום שבדרון לרבי חיים 
זייצ'יק

לרבי  שבדרון  הכהן  מרדכי  שלום  מרבי  מעניין  מכתב 
אפרים חיים זייצ'יק. ירושלים, אלול תשל"ו )1976(.

מכתב תודה לרבי חיים, על הוצאת ספרו "קול צופייך". 
נכתב בהשתפכות הנפש הלבבית האופיינית לרבי שלום 
טובה[  וחתימה  ]כתיבה  כוח"ט  בברכת  נפתח  שבדרון, 

וממשיך בברכות רבות. 
להתפלל  שלום  ר'  של  בקשה  נוספה  המכתב  בשולי 

לרפואת חולה.
)תרע"ב- שבדרון  מרדכי  שלום  רבי  הירושלמי  המגיד 
תשנ"ח(, בן רבי יצחק אב"ד חאצמער. למד אצל גדולי 
המוסר רבי אליהו דושניצר, רבי ליב חסמן ורבי אליהו 
בראש  שעמד  מפורסם,  ודרשן  בתורה  גאון  לופיאן. 
מערכות מלחמת החינוך והדת במדינת ישראל. מייסד 
הגדול  זקנו  ספרי  עשרות  הוציא  ה"פעילים".  ארגון 
ו"לב  יהל"  "אור  רבותיו  ספרי  ואת  מבערזן  מהרש"ם 
)שאל  רבים  בספרים  יצאו  ותולדותיו  שיחותיו  אליהו". 

אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, דברי שלום ועוד(. 
אודות מקבל המכתב ראה פריט קודם ופריט 530.

17.5X24.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $120

לארץ  עלה  וארה"ב.  בפולין  המוסר  מגדולי  בהרדוק, 
ישראל בשנת תשכ"ג. נודע בשיחותיו ובעשרות חיבוריו 
מס'  פריט  ידו,  כתבי  מחברות  ראה  המוסר.  במחשבת 

.530
6 פריטים, גודל ומצב משתנים. חלקם על נייר מכתבים 

רשמי של ישיבת "באר יעקב".

459פתיחה: $300

458



מכתבים | 263 

459. Letter from Rabbi Shalom 
Shvadron to Rabbi Chaim Zeichik  
An interesting letter from Rabbi Shalom 
Mordechai HaCohen Shvadron to Rabbi 
Ephraim Chaim Zeichik. Jerusalem, Elul 1976.
A thank you letter to Rabbi Chaim for pub-
lishing his book “Kol Tzofaich”. Written with 
the warm effusiveness characteristic to Rabbi 
Shalom Shvadron, opens with blessings for the 
upcoming New Year and continues with many 
blessings. At the end of the letter Reb Shalom 
asks to pray for a sick person.
The Maggid from Jerusalem Rabbi Shalom 
Mordechai Shvadron (1912-1998), was the 
son of Rabbi Yitzchak, Rabbi of Chazmer. He 
learned by the Mussar teachers Rabbi Eliyahu 
Dushnitzer, Rabbi Leib Chasman and Rabbi 
Eliyahu Lupian. A Torah genius and a famous 
preacher who stood at the head of the battles 
for education and religion in the State of Israel. 
He founded the “Pe’ilim” organization. He 
published tens of books by his grandfather, 
the Maharsham from Berzen and the books of 
his teachers “Or Yahel” and “Lev Eliyahu”. His 
talks and life-story have been written about in 
many books.
See previous item and item 530 regarding the 
recipient of the letter.
17.5x24.5 cm. Good condition.

Opening Price: $120

460. כרטיס שנה טובה - רבי אריה לוין
כרטיס מודפס, לברכת "שנה טובה מעוטרת ומאושרת", 
מאת רבי אריה לוין "הצדיק הירושלמי". ירושלים, ערב 

ר"ה שנת "ישמח הר ציון" ]אלול תשי"ח 1958[.
מאחורי הכרטיס, מכתב בן 20 שורות בכתב ידו הפניני 
של רבי אריה לוין, לקרוב משפחתו, פרופ' בן ציון ורבין 

]רופא ילדים מפורסם, חמיו של ח"כ יוסף שריד[. 
אריה.  ר'  של  כתובתו  מודפסת  המעטפה  לשונית  על 

כתובת הנמען נרשמה בכתב ידו.
הירושלמי"  "הצדיק  )תרמ"ה-תשכ"ט(,  לוין  אריה  רבי 
ועסק  לירושלים  ליטא, עלה  בישיבות  המפורסם, למד 
לאגדה  הפך  שמו  חסד,  ובמעשי  בחינוך  בתורה,  רבות 
שהסתירה  ובפשטותו,  בצדקתו  נשאר  והוא  בחייו  עוד 

את גאונותו בהלכה ובקבלה.
10X6 ס"מ + מעטפת דואר קטנה עם בול וחותמת. מצב 

טוב מאד.

פתיחה: $200

460. Shana Tova Card – Rabbi 
Aryeh Levine  
Printed card, "Happy Good Year" by Rabbi 
Aryeh Levine "Ha-Tzadik Ha-Yerushalmi". 
Jerusalem, 1958.
On the back, a 20-lines handwritten letter by 
Rabbi Aryeh Levine in his pearl-like hand-
writing, to his relative, Prof. Ben Zion Verbin 
[famous pediatrician, father in law of Knesset 
member Yossef Sarid].
On the back of the envelope appears Rabbi 
Aryeh's address. The address of the receiver is 
handwritten on the envelope.
Rabbi Aryeh Levine (1885-1969), the famous 
"Zadik Yerushalmi", studied in Lithuanian 
yeshivot, made aliyah to Eretz Yisrael and 
occupied himself with teaching and charity, 
he turned into a legend while still alive and 
remained simple and modest, hiding his genius 
in Halachah and Kabalah.
10x6cm. + small envelope, stamped and post-
marked. Very good condition.

Opening Price: $200

460
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461. שאלה ותשובה הלכתית - תימן
שאלה ותשובה הלכתית מאחד מבתי הדין בתימן לבית 

דין אחר. שנת ב' ר"ב לשטרות )תרנ"א 1891(.
מורי  צדק  דין  ]=בית  מ"ו"  ל"בדא"ץ  השאלה שנשלחה 
ש"ר  מוציא  דיני  לדון  לב"ד  מותר  האם  היא  ורבותי[ 
בזמן הזה ובסמכות גבאי בית הכנסת למסור ספר תורה 
לריקודי הילדים בשמחת תורה. מעבר לדף תשובת הרב 

המשיב, על שתי השאלות.
את  לפענח  הצלחנו  ]לא  מסולסלות  רבניות  חתימות 

חתימת הדיין השואל ואת חתימת הדיין המשיב[.
18 ס"מ. נייר איכותי, מצב טוב-בינוני, כתמים וקמטים.

פתיחה: $200

461. Halachic Question and 
Response – Yemen  
Halachic Question and Response – Yemen
Halachic question and response of one of the 
Yemenite Batey Din to another Beit Din. 1891.
The question deals with the authority of the 
Gabai of the synagogue to let the children 
dance with Torah book on Simchat Torah.
The response appears over the leaf.
Curly rabbinical signatures [both signatures 
were not deciphered].
18cm. Heavy paper, good-fair condition, stains 
and creases.

Opening Price: $200

462. שטר על קלף - בעלות על ספר תורה 
- תימן

שטר הרשאת בעלות על ספר תורה. תימן, שנת ב' ר"ן 
לשטרות ]תרצ"ט 1939[.

השטר הוא מעשה בי"ד, על ספר תורה של האשה נעמה 
לעיה"ק  להכניסו  רשות  לו  "ונתנה  סלם,  יוסף  אלמנת 
הנז' תחת רשותו להכניסו  ולהיות הס"ת  ירושלים ת"ו 
לארץ הקודש ת"ו ולהכניסו לבית הכנסת אשר יחפוץ".

11 ס"מ. כתב יד על קלף. מצב טוב, קמטים.

פתיחה: $200
463. סמיכה לשחיטה - תימן

לשטרות  רי"ג  ב'  שנת  תימן,  לשוחט.  הסמכה  אישור 
)תרנ"ח 1898(.

"אתא  צעיר  בשוחט  שמדובר  נראה  הדברים  מתוך 
בן  שמעון  שעשועים  ילד  הנעים  התלמיד  לקדמנא 
חסן". חתומים שני שוחטים. בתחתית הדף אישור הרב 

עם חתימה רבנית מסולסלת ]לא הצלחנו לפענח[. 
דף 11.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, כתמים ופגעי עש.

פתיחה: $150

462. Torah Book Ownership Bill 
on Parchment – Yemen  
Torah book ownership bill. Yemen, 1939.
The bill relates to a Torah book of the woman 
Na'ama widow of Yossef Salem, brought to a 
synagogue in Jerusalem.
11 cm. Handwritten on parchment. Good condi-
tion, creases.

Opening Price: $200

461462
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464. תעודות הסמכה לשוחט - תימן
1-4. ארבע תעודות הסמכה לשוחט רבי מוסא מחפוץ 
שנת  בתימן,  שונות  בערים  מבתי-דין  מחפוד[,  ]משה 
ניתנה  התעודות  אחת   .]1929 ]תרפ"ט  לשטרות  ב'רמ 
ב'קצב  שנת  יותר,  מוקדמת  מתקופה  אחר  לשוחט 

לשטרות ]תרמ"א 1881[.
5. תעודה על קלף, חתומה מטעם בית דין צנעא, ע"י 

רבי "יחיא ן' מוסא יצחק יצ"ו".

5 תעודות, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

463. Shochet Ordination – Yemen
Shochet ordination certificate. Yemen, 1898.
It seems that the certificate concerns a young 
shochet. Two shochatim are signed. On the 
bottom of the leaf a curly rabbinical signature 
[not deciphered].
Leaf 11.5 cm. Fair-poor condition, stains and 
moth-damages.

Opening Price: $150

464. Shochet Ordination 
Certificates – Yemen
1-4. Four shochet ordination certificates 
issued for Rabbi Moshe Mussa Machfud, of 
different Batei Din in Yemen, 1929. One of the 
certificates was for another shochet at an earlier 
period, [1881].
5. Certificate on parchment signed by Rabbi 
"Yechye Ibn Mussa Yitzchak" of Sana'a's Beit 
Din.
5 certificates, size and condition varies.

Opening Price: $100

465. כתב קבלה לשוחט - שנת שע"ט 1618
כתב קבלה ]אישור הסמכה[ לשוחט "האלוף משה ב"ר 
אבא של"י", מאת רבי "אברהם ב"ר יאסקי זלה"ה". טבת 

שע"ט )1618(.
12.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, פגעים משוקמים.

פתיחה: $600

465. Approved License for Ritual 
Slaughterer
Approved license (letter of approbation) for 
ritual slaughterer "Moshe the son of Rabbi 
Abba", conferred by Rabbi "Avraham the son 
of Rabbi Yaski".  Tevet 1618.
12.5 cm. Good-fair condition, restored damages.

Opening Price: $600

463

464

465
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467. שטר הרשאה למכירת חמץ - טבילסי 
)גרוזיה(, 1955

שטר הרשאה למכירת חמץ ע"י החכם ישראל בבליק-
שווילי. טבילסי )גרוזיה(, ניסן תשט"ו )1955(.

קהילות היהודים בגרוזיה קיימו חיי יהדות פעילים, גם 
הדת  חיי  את  דיכא  הבולשביקי  השלטון  בה  בתקופה 
ברחבי בריה"מ, לא עמדה כוחניותו מול מסירות נפשם 
את  להשאיר  שהצליחו  גרוזיה,  יהודי  של  ותמימותם 
בתי-הכנסת פתוחים ולהמשיך בקיום חיי תורה ומצוות. 

לפנינו שטר מכירת חמץ מאותה תקופה.
רוסית  בעברית,  החתימות  טוב.  מצב  ס"מ.   30 עמ',   3

וגרוזינית.

פתיחה: $100

466. Chametz Sale Bills – Signed 
by Rabbi Yisrael Pesach Wettstein
Chametz sale bills by community of 
"Novoslavich of Bessarabia close to Austrian 
Border". 1904, 1914.
Signed by city's rabbi "Yisrael Pesach son of 
Shalom Shachna Wettstein" and by commu-
nity's members.
Rabbi Yisrael Pesach Wettstein (Otzar Ha-
Rabanim 12298), born in 1859. Rabbi of 
Borislov in the province of Kiev [he succeeded 
his ancestors who served as rabbis in Borislov 
for many generations, since the days of the 
Besht]. As of 1895, Av-Beit-Din Novoslavich 
(Bessarabia-Russia) near Sadigura (Austria). 
Foremost rabbi in the seen and the hidden, 
famous in the Chassidic world [Chassid of 
Sadigura-Rozhin]. Died in 1929. Responsum 
to him: in Maharsham book of responsum, Sde 
Chemed, and more.
2 leaves. Varying size. Fair condition, slight tears 
with no text omission.

Opening Price: $100

467. Document Authorizing Sale 
of Chametz – Tbilsi (Georgia), 1955  
Document authorizing sale of Chametz con-
ferred by Chacham Yisrael Bablik-Shvili. Tbilsi 
(Georgia), Nissan 1955.
The Jewish communities of Georgia lived a 
dynamic Jewish life even during the period 
when all religious life was suppressed by the 
Bolshevists throughout the Soviet Union, the 
Bolshevist  aggressiveness was no match for the 
honesty and self-sacrifice of Georgian Jewry, 
who succeeded in keeping their synagogues 
open and maintaining a Torah-true lifestyle. 
This document for the sale of Chametz is from 
that period.
3 pages, 30 cm. good condition, signatures in 
Hebrew, Russian and Georgian.

Opening Price: $100

466. שטרות מכירת חמץ - בחתימת הגאון 
רבי ישראל פסח וועטשטיין 

שטרות מכירת חמץ מקהילת "נאוואסעליץ דבעסרביא 
ותרע"ד  תרס"ד  מהשנים  עסטרייך".  לגבול  הסמוך 

.)1914 ,1904(
בחתימת רב העיר רבי "ישראל פסח במו"ה שלום שכנא 

ז"ל וועטשטיין" וחתימות בני הקהילה.
 ,)12298 הרבנים  )אוצר  ווטשטיין  פסח  ישראל  רבי 
נולד תרי"ט. מו"צ בבוריסלוב, פלך קיוב ]משרה אותה 
בבוריסלוב  מו"צ  במשרת  שכיהנו  אבותיו  מאבות  ירש 
במשך דורות רבים, מזמן הבעש"ט[. משנת תרנ"ה אב"ד 

ינובוסליץ )בסרביה-רוסיה( הסמוכה לסאדיגורא )אוסט
ריה(. רב גדול בנגלה ובנסתר, מפורסם בעולם החסידות 
תשובות  תרפ"ט.  בשנת  נפטר  סדיגורא-רוז'ין[.  ]חסיד 

אליו: בשו"ת מהרש"ם, בשדי חמד ועוד.
2 דף. גודל משתנה. מצב בינוני, קרעים קלים ללא חסרון 

טקסט.

פתיחה: $100

466467



מכתבים | 267 

468. אוסף מכתבים ודפים - ערבית
אוסף דפים כתובים בכתב-יד בערבית, ]תימן?[.

כיתוב  חלקם  על  חתומים.  ומסמכים  מכתבים  כנראה 
בעברית וערבית-יהודית, חלק מהדפים מגולגלים. )אחד 

הדפים מודפס(.
11 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

469. בית היתומים היהודי בבאדן – מכתב 
מהתלמידים למורם, תרצ"ח

"בית  של  רשמי  נייר-מכתבים  על  בכתב-יד  מכתב 
 .Jüdisches Waisenhaus Baden  – באדען"  יתומים 

באדן שעל-יד וינה, ערב ראש השנה, תרצ"ח.
השנה  לראש  לו  מאווים  אנחנו  היקר...  מורינו  "לכבוד 
כל  הזה  הדין  ביום  ה'  יזכור  טובה,  וחתימה  כתיב]ה[ 
יותר  גד]ו[לה  למדרגה  אותנו  שהביא  הטובים,  מעשיו 

ממה שהיינו קודם לכן". 
חתומים בכתב-יד 26 תלמידים בשמם המלא. 

בצדו האחורי של הדף ובשוליו טיוטות שירי הלל לה'.
דף בודד, 30 ס"מ. מצב טוב, סימני-קיפול.

פתיחה: $150

469. Jewish Orphanage in Baden – 
Letter from the Students to their 
Teacher, 1938  
Handwritten letter written on formal sta-
tionary of the Baden orphanage – Judisches 
Waisenhaus Baden. Baden which is located in 
close proximity to Vienna, the day before Rosh 
Ha’Shanna, 1938. 
“In honor of our dear mentor… we wish you 
a Ktiva V’Chatima Tova for the New Year, on 
this Day of Judgment may G-D remember all 
of your good deeds, which have raised us to 
a higher level than we have ever previously 
reached”.
26 students are signed with their complete 
names.
On the back of the page and in the margins a 
draft of songs of praise to the Almighty appears. 
Single page, 30 cm. Good condition, fold marks. 

Opening Price: $150

468. Collection of Letters and 
Leaves – Arabic
Collection of leaves handwritten in Arabic, 
[Yemen?].
Probably signed letters and documents. On 
some appears an inscription in Hebrew and 
Jewish-Arabic, some leaves are rolled. (One 
printed leaf).
11 items. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $200

468

469
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470. מכתב האדמו"ר רבי יואל מסאטמר 
ניו- טייטלבוים.  יואל  רבי  מכתב מהאדמו"ר מסאטמר, 

יורק, תשכ"ה )1965(.
המלצה לתמיכה כספית, עבור "איש חשוב, נכד הגאון 
הוא  דעה"ק".  האב"ד  זצ"ל  זאננפעלד  חיים  יוסף  רבי 
ומרעין  עקתין  מכל  "להנצל  לו  המסייעים  את  מברך 

בישין ולהתברך בשפע ברכה והצלחה". 
האדמו"ר הקדוש רבי יואל טייטלבוים )תרמ"ז-תשל"ט(, 
בן האדמו"ר רבי חנניה יו"ט ליפא ט"ב אב"ד סיגט בעל 
יהודה  יקותיאל  רבי  האדמו"ר  של  בנו  יו"ט",  "קדושת 
ט"ב אב"ד סיגט בעל "ייטב לב" ומצאצאיו של רבי משה 

טייטלבוים בעל ה"ישמח משה". 
נודע מנעוריו בחריפותו ובגאונותו, בקדושתו ובטהרתו 
הנפלאה. לאחר חתונתו עם בת האדמו"ר רא"ח הורביץ 
הרב מפאלאנטש, התיישב בסאטמר והרביץ שם תורה 
וחסידות לקבוצה נבחרת של תלמידים וחסידים. כיהן 
תרפ"ה(,  )משנת  קראלי  אורשיווא,  בערים  ברבנות 
וסאטמר )משנת תרצ"ד(. בכל ערי רבנותו ניהל ישיבה 

יגדולה ועדת חסידים גדולה. עמד בראש היהדות האור
תודוקסית הנאמנה והקיצונית. 

בשנות השואה ניצל ב"רכבת ההצלה" הידועה של ד"ר 
לארצות  ישראל  וארץ  בלזן  ברגן  דרך  הגיע  קסטנר, 

והדומי הגדולה  החסידית  העדה  את  כונן  בה  יהברית, 
ננטית בעולם. עמד בראש המתנגדים לציונות ולהקמת 
מדינת ישראל. השיב תשובות רבות בהלכה, ומחיבוריו 
"דברי  שו"ת  "ויואל משה",  לאור עשרות ספרים:  יצאו 

יואל", ספרי "דברי יואל" עה"ת ועוד. 
דף 21 ס"מ. מצב טוב, סימני קיפול ופגיעה קלה בשוליים.

פתיחה: $3700

Letters – Hassidism
470. Letter of the Admor Rabbi 
Yoel from Satmar 
Letter written by the Admor of Satmar, Rabbi 
Yoel Teitelbaum. New York, 1965.
The letter is a recommendation to offer financial 
support to the grandson of Rabbi Yossef Chaim 
Zonenfeld z”l, Av Beit Din of the holy city of 
Jerusalem. He blesses those who will offer their 
support with abundance and protection from 
dangers and misfortunes. 
The Holy Gaon Rabbi Yoel Teitelbaum (1887-
1979) son of the Holy Gaon Rabbi Hananyah 
Yomtov Lipa, Av Bein Din Sighet, author of 
"Kedushat Yomtov", son of Rabbi Yekutiel 
Yehudah, Av Beit Din Sighet and author of 
"Yitav Lev" and offspring of Rabbi Moshe 
Teitelbaum, author of "Yismach Moshe".
Known from early age for his sharpness and 
genius, as well as his sanctity and purity. 
Following his marriage to the daughter of 
Admor Rabbi Avraham Hayim Horowitz, 
Rabbi of Polantsh, he moved to Satmar, where 
he taught Torah and Hassidism to a chosen 
group of disciples and Hassidim. Held posi-
tion as Rabbi in Orshiva, Kroli (from 1925) 
and Satmar (from 1935). In all these places he 
was head of a large Yeshivah and a large flock 
of disciples. Was head of the extreme orthodox 
Jewry. During the Holocaust he was saved 
in Dr. Kastner's famous "Rescue Train", and 
through Bergen Belsen and Eretz Israel arrived 
in the US, where he founded the world's larg-
est Hassidic dynasty. Was a strong opposer of 
Zionism and the establishment of the State of 
Israel. Gave many Halachic responses and from 
his writings dozens of books were published: 
"Va-Yoel Moshe", Divrei Moshe" responsa, the 
"Divrei Yoel" on the Torah and many others.
21 cm leaf. Good condition, folding marks and 
light damage on the margins.

Opening Price: $3700

470
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471. מכתב מהאדמו"ר רבי זאב 
וואלף מסטריקוב

האדמו"ר  לנדא,  וולף  זאב  מרבי  מכתב 
הראשון מסטריקוב. נכתב לעדת חסידיו.

המכתב כתוב כדרכו בקודש, בלשון מליצית: 
בעוד  כי  מלבם  יבינו  אמנה  אנשי  "ידידים 
לא שלמו ימי אבלם אין לי פה אף יד כהה 
דברי  כבודם...  לפי  ואיש  לאיש  להשיב 
וואלף לאנדא,  אוהבכם ומרחמכם הק' זאב 

בהגאון הקדוש מהר"א". 
אנצי'  )תקס"ז-תרנ"א,  לנדא  וולף  זאב  רבי 
של  בנו  תקטז-תקיח(,  עמ'  א',  לחסידות, 
טשכנוב.  אב"ד  אברהם  רבי  הקדוש  הגאון 
מקוצק,  "השרף"  של  תלמידיו  מחשובי 
בעל  תלמיד  שבחבורה.  כ"חכם"  שהגדירו 
החל  תרל"ח  בשנת  מגור,  הרי"מ"  "חידושי 
להנהיג עדה בעירו סטריקוב והנהגתו היתה 

בנוסח קוצק, בדרך של חריפות והבנה. 
משומש,  נייר  על  נכתב  המכתב  טוב.  מצב  ס"מ.   9.5X12 דף  על  כתובות,  שורות  כ-7 

שמעברו השני רישומים בלועזית.

פתיחה: $1000

471. Letter from the 
Admor Rabbi Ze'ev Wolff of 
Strykow
Letter from Rabbi Ze'ev Wolff  
Landau, the first Admor of Strykow. 
Written to his Chassidic public.
The letter is written, as was his wont, 
with a poetic pen, and signed:  "…
the words of one who loves you and 
sympathizes with you, Ze'ev Wolff 
Landau son of the Gaon Mahara".
Rabbi Ze'ev Wolff Landau (1807-1891, 
Encyclopedia of Chassidut, I, p. 516-
518), son of Rabbi Avraham, Av Bet 
Din Czechenow. Of the illustrious 
disciples of the "Saraph" of Kotzk, 
who described him as the most gifted 
of the group, disciple of the author of 
"Chidushei HaRi"m" of Gur, in 1878 
he began to lead a community in his hometown of Strykow, Kotzk style, 
firmly but with understanding.
Approximately seven rows of writing, on a page 12x19.5 cm. Good condition. 
The letter is written on used paper, the other side of which is inscribed.

Opening Price: $1000
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472. רישום בעלות חתום - רבי משה 
מזאלשין

"הק' משה בר"ג נ"י מזאלג  דף עם רישום בעלות חתום
שין יע"א". כסלו תקפ"א )1820(.

)תקמ"ט- גרשון  ב"ר  מזאלשין  משה  רבי  הקדוש  הרב 
ג', עמ' רעג-רעו(, בעל סידור  תקצ"א, אנצי' לחסידות, 
צדק"  "משפט  פירוש   ,)80 פריט  )ראה  שבת"  "תיקוני 
על תהילים )ראה פריט 270( וספר "גאולת ישראל" על 

הגדה של פסח, שנדפסו בעשרות מהדורות.
יבהסכמות לספריו כותבים המסכימים על חסידותו וצ

דקותו, שהיו מפורסמות בדורו: רבי עקיבא איגר כותב 
רבי  ובחסידות".  בתורה  המופלג  "הרב  "צדיק",  עליו 
אפרים זלמן מרגליות כותב עליו כי הוא ידוע ומפורסם 

472. Signed Ownership 
Inscription – Rabbi Moshe of 
Zalshin  
Leaf with signed ownership inscription "…
Moshe of Zalshin…". Kislev, 1820.
The Holy Rabbi Moshe of Zalshin, son of 
Rabbi Gershon (1789-1831, Encyclopedia of 
Chassidut, III, pp. 183-186), author of Sidur 
"Tikunei Shabat" (see item 80), "Mishpat Zedek" 
commentary on Tehilim (see item 270), and 
"Ge'ulat Yisrael" on Pesach Hagadah, printed in 
tens of editions.
In approbations to his books the writers men-
tions Rabbi Moshe's well known piety and righ-
teousness". Rabbi Akiva Eiger described him as 
"Zadik" "An exalted scholar". Rabbi Ephraim 
Zalman Margaliot referred to him as "a pitifull 
holy rabbi". The Seer of Lublin mentioned his 
total devotion to G-d since the age of ten years.
There is disagreement concerning the fact 
whether the Holy Rabbi Moshe of Zalshin was 
a disciple of the Seer of Lublin (see attached 
material). His son, Rebbe Ya'akov Aharon of 
Zalshin Av-Beit-Din Aleksander, was a disciple 
of the Seer of Lublin and of Rabbi Bunim of 
Peshischa (see Encyclopedia of Chassidut, II, 
p. 162). Rabbi Yossef Gershon Av-Beit-Din 
Dewhart, his other son, served as Admor either 
(Encyclopedia of Chassidut, II, p. 140).
Leaf 14.5 cm, good condition, slight damages.

Opening Price: $3800

מגיל  כי  עליו  העיד  מלובלין  החוזה  מרחם".  כ"קדוש 
עשר קידש את עצמו לה'.

אודות הרב הקדוש רבי משה מזאלשין, חלוקות הדעות 
אם אכן היה חסיד מתלמידי החוזה מלובלין )ראה חומר 
מצורף(. בנו האדמו"ר רבי יעקב אהרן מזאלושין אב"ד 
ומתלמידי  מלובלין"  "החוזה  מתלמידי  היה  אלכסנדר, 
עמ'  ב',  לחסידות,  אנצי'  )ראה  מפשיסחא  בונים  רבי 
רנב(. גם בנו השני, רבי יוסף גרשון אב"ד דווהארט כיהן 

באדמו"רות )אנצי' לחסידות, ב', עמ' קמ(.
דף 14.5 ס"מ, מצב טוב, פגיעות קלות

פתיחה: $3800

472
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473. מכתב בפקודת האדמו"ר רבי ברוך 
מוויזניצא - תרמ"ח

ימכתב הנכתב בשם ובפקודת האדמו"ר רבי ברוך מוויז
ניצא. כסלו שנת תרח"ם ציון )1887(.

אלמנת  של  ממונות  בעניני  לבעיה  בקשר  ארוך  מכתב 
מוזכר  הדברים  בתוך  קולומייא.  בעיר  מאנשיו  אחד 
"אדמו"ר  שם  נזכר  רבות  ופעמים  מקולומייא,  הגאון 
"בשם  נכתבו  ותוכנו  שהמכתב  שברור  כך   - שליט"א" 

אדמו"ר שליט"א" ע"י סופרו הקבוע.
הצדיק  בהרב  "ברוך  האדמו"ר  חותמת  המכתב  בראש 

זצללה"ה מוויזניצא".
רבי ברוך הגר - ה"אמרי ברוך" )תר"ה-תרנ"ג              -1845
1892, אנצי' לחסידות, א', עמ' שסז(, בנו של האדמו"ר 

473. Letter by order of the 
Admor Rabbi Baruch of Vizhnitz 
- 1887  
A letter written in the name of and by order of 
the Admor Rabbi Baruch of Vizhnitz. Kislev 
1887.
A long letter about a problem regarding the 
money of a certain widow of one of his men 
in the city of Kolomea. The letter mentions the 
Gaon of Kolomea, and often the "Admor shlita" 
is mentioned, making it clear that the letter 
and its content was written "in the name of the 
Admor shlita" by his regular scribe.
At the top of the letter is the stamp of the 
Admor "Baruch son of the Rav the Tzaddik of 
Vizhnitz".
Rabbi Baruch Hager – the Imrei Baruch (1845-
1892, Encyclopedia of Chassidut, Part 1, page 
367), son of the Admor Rabbi Menachem 
Mendel, author of Tzemach Tzaddik, and 
son-in-law of Rabbi Aryeh Leib Shapira of 
Zhitomir. From 1885, he was crowned to suc-
ceed his father, a position he carried for only 
seven years [it is rare to find letters from that 
period]. All his sons served as Admorim, his 
firstborn was Rabbi Yisrael Hager of Vizhnitz, 
author of Ahavat Yisrael. 
21cm. Good condition, fold marks.

Opening Price: $350

אריה  רבי  וחתן  צדיק"  ה"צמח  בעל  מנדל  מנחם  רבי 
למלא  הוכתר  תרמ"ה  משנת  מזיטומיר.  שפירא  ליב 
מקום אביו, משרה אותה נשא כשבע שנים בלבד ]נדיר 
שימשו  בניו  כל  זו[.  מתקופה  מכתבים  למצוא  מאד 
באדמו"רות, הבכור שבהם הוא רבי ישראל הגר מוויזניץ 

בעל "אהבת ישראל".
21 ס"מ. מצב טוב, סימני קיפול.

פתיחה: $350

474. מכתב האדמו"ר מסרט-ויזניץ
מכתב בחתימת האדמו"ר רבי ברוך הגר, מסרט. חיפה, 

תשרי תש"ח 1947.
בחנוכת  בציון"  הראשונה  "שמחתנו  טובה  שנה  ברכת 
התחלה  זאת  שתהיה  רעוה  "יהא  בחיפה.  מדרשו  בית 
של ימים שמחים ישועות ונחמות לכל אחינו הדוויים, 

בין בים ובין ביבשה".
של  וחתימתה  ידה  בכתב  ביידיש,  מכתב  לדף  מעבר 

אשתו, הרבנית צירל.
האדמו"ר הקדוש רבי ברוך האגר מסרט-ויזניץ )תרנ"ה-
הרביעי  בנו   ,)4066 הרבנים  אוצר   ,1963 תשכ"ד  חשון 
של ה"אהבת ישראל" מויזניץ. בזיוו"ר חתן האדמו"ר רבי 
יששכר דוב מבעלז, ובזיוו"ש חתן האדמו"ר רבי אליעזר 
מהר"ם  ע"י  להוראה  ונסמך  בתורה  גאון  הורביץ.  ניסן 
אריק והגרא"מ שטיינבערג מבראדי. כיהן ברבנות משנת 
תרצ"ו  בשנת  ובסערט.  בקוצמאן  בפולייאן,  תרפ"ג 
הוכתר כאדמו"ר. בשנת תש"ז עלה לחיפה, בה הקים את 
בית מדרשו וקהילה גדולה אשר עד היום היא מגדלור 
מראשי  התורה,  גדולי  מועצת  חבר  חיפה.  בעיר  תורני 

החינוך העצמאי ואגודת ישראל.
22.5 ס"מ. מצב טוב מאד )נקבי תיוק(.

פתיחה: $350

474
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475. מכתב האדמו"ר רבי ישראל 
מטשורטקוב 

מכתב מהאדמו"ר הנודע מטשורטקוב. כתיבת יד סופר, 
בחתימת יד קדשו "ישראל במו"ה דוד משה ---". וויען 

)וינה(, אלול תרפ"ח )1928(.
בכל  והצלחה  ופרנסה  לבריאות  ותפילה  ברכה  מכתב 

מעשה ידיהם, וברכת כוח"ט ]כתיבה וחתימה טובה[.
מטשורטקוב  האדמו"ר  פרידמן,  ישראל  רבי  הרה"ק 
)תרי"ד - כסלו תרצ"ד 1933, אוצר הרבנים 12025(. בן 
רבי  הרה"ק  וחתן  מטשורטקוב  משה  דוד  רבי  הרה"ק 
רבינו  של  הקדושים  בניו   – מסדיגורא  יעקב  אברהם 
רוז'ין.  לבית  החשובים  מהאדמו"רים  מרוז'ין.  ישראל 
ישראל  אגודת  ממייסדי  והחסידות.  התורה  מגדולי 
ונשיא מועצת גדולי התורה. גדולי תורה רבים היו בקהל 
אלפי חסידיו כדוגמת המהר"ם שפירא מלובלין, מהר"ם 
העולם  במלחמת  מבראדי.  שטיינברג  והגרא"מ  אריק 
והוא  שבגליציה,  בטשורטקוב  חצרו  חרבה  הראשונה 
עבר להתגורר בוינה. )ראה עוד אודותיו: קטלוג "קדם", 

מכירה 8, פריט 489(.
דף 23 ס"מ. מצב מצוין.

פתיחה: $2200

475. Letter by Rebbe Yisrael of 
Chortkov
Letter by the well known Rebbe of Chortkov. 
Handwritten and signed by the holy "Yisrael 
Son of David Moshe". Vienna, 1928.
A letter of blessing and prayer for good health, 
livelihood and success, as well as a New Year 
greeting.
Rebbe Yisrael Friedman of Chortkov (1854-
1933, Otzar Ha-Rabanim 12025). Son of Rabbi 
David Moshe of Chortkov and son in law of 
Rabbi Avraham Ya'akov of Sadigura – holy sons 
of Rabbi Yisrael of Ruzhyn. One of the impor-

474. Letter from the Admor of 
Seret-Vizhnitz  
Letter with signature of the Admor Rabbi 
Baruch Hager of Seret. Haifa, Tishrei 1948.
New Year greetings on the occasion of our "first 
celebration in Zion" inauguration of his Beit 
Midrash in Haifa. "G-d willing this will herald 
the start to a happier era, bringing reprieve 
and solace to our suffering brethren the world 
over".
The second side of the page has a letter in 
Yiddish, handwritten and signed by his wife, 
the Rebbetzen Tzirel.
The holy Admor, Rabbi Baruch Hager of 
Seret-Vizhnitz (1895-Cheshvan 1963], Otzar 
HaRabbanim 4066), fourth son of the "Ahavat 
Yisrael" of Vizhnitz. His first wife was the 
daughter of Rabbi Yissachar Dov of Belz and 
his second wife, the daughter of the Admor 
Rabbi Eliezer Nissan Horwitz. A Torah giant, 
ordained by MaHaram Arik and Rabbi A. 
M. Steinberg of Brody. From the year 1923 he 
served as rabbi to the communities of Polian, 
Kutzman and Seret. He was ordained Admor 
in 1936 and in 1947 emigrated to Haifa where 
he established his Beit Midrash and a large 
community, which till this days it serves as a 
thriving Torah centre for the city of Haifa. A 
member of the Moetzet Gedolei HaTorah, and 
a prominent figure in Chinuch Atzmai and 
Agudat Yisrael.
22.5 cm. Very good condition (filing holes).

Opening Price: $350

tant Rebbes of Ruzhyn. A remarkable Chassidic 
leader. One of the founders of Aggudat Yisrael 
and president of Moetzet Gedoley Ha-Torah. 
Amongst thousands of followers of his were 
some foremost rabbis like Rabbi Shapira of 
Lublin, Maharam Arik and Gara"m Steinberg 
of Brody. His court in Chortkov, Galicia, was 
destroyed during World War I and he moved to 
Vienna. (See Kedem catalogue no. 8, item 489).
Leaf, 23 cm. Excellent condition. 

Opening Price: $2200  
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476. מכתבים מהאדמו"ר רבי אברהם 
אלימלך פרלוב מקארלין 

אלימלך  אברהם  רבי  בחתימת  וברכה,  קבלה  מכתבי 
פרלוב הי"ד, האדמו"ר מקארלין. ]שנות התר"ץ[.

שני מכתבים המעידים על קבלת 25 גרוש ארץ-ישראלי, 
נ"י  ר' נחמן בן צפורה  "מידידי האברך החסיד  שהגיעו 
הנשלח ע"י ידידי החסיד ר' אהרן הלטובסקי נ"י. והנני 
ה'  כיד  ידיו  מעשי  בכל  והצלחה  ברכה  בשפע  מברכו 
הטובה והרחבה מעתיר בעדו ומברכו בכל טוב וחג כשר 

ושמח. אברהם אלימלך בהה"צ זצ"ל". 
האדמו"ר הקדוש רבי אברהם אלימלך פרלוב )תרנ"א-
המפורסם  נז(,  עמ'  א',  לחסידות  אנציקלופדיה  תש"ג, 
רבי  "הינוקא",  האדמו"ר  של  בניו  ששת  מבין  והידוע 
בשנת  שנפטר  )"הפרנקפורטער"(,  מסטולין  ישראל 
ברוסיה  אביו  חסידי  רוב  בפרנקפורט.  ונקבר  תרפ"ב 
ובארץ ישראל נהו אחריו, וכדי למנוע מחלוקת עם אחיו 
ולהקים  להתיישב  עבר  מסטולין,  משה  רבי  האדמו"ר 
את חצר האדמו"רות בעיירה קארלין הסמוכה לפינסק. 
ישיבת קארלין בלוניניץ. נספה בשואה, הוא  הקים את 

וצאצאיו, הי"ד.
17.5 ס"מ, 21 ס"מ. מצב בינוני, סימני קיפול עם פגיעות 

קלות.

 Letters from Rabbi Avraham .476פתיחה: $400
Elimelech Perlov, Admor of 
Karlin  
Two Letters with receipts and greetings, by 
Rabbi Avraham Elimelech Perlov of Karlin. 
[1930's].
Receipts on the amount of 25 Grush received 
from "my friend… Rabbi Nachman… and I 
bless him… and send my greeting for a Happy 
and Kosher Pesach… Avraham Elimelech". 
The Holy Rebbe Avraham Elimelech Perlov 
(1891-1943, Encyclopedia of Chassidut A, page 
57),the most famous of the six sons of the 
Admor "Ha-Yenuka" Rabbi Yisrael of Stolin 
("The Frankfurter"), who passed away in 1922 
and was buried in Frankfurt. Most of his fa-

ther's believers followed him and in order to 
prevent disagreements with his brother, Rabbi 
Moshe of Stolin, he moved to Karlin near 
Pinsk and established his own court there. He 
founded The Karlin Yeshivah in Luninets. Was 
murdered in the Holocaust along with all his 
offsprings. 
17.5 cm, 21 cm. Fair condition, folding marks 
with some damages.

Opening Price: $400

477. סמיכה להוראה מהאדמו"ר מבענדער 
שלמה  שמעון  רבי  מהאדמו"ר  להוראה,  סמיכה  כתב 
ורטהיים אב"ד בענדער )בסרביה(. כסלו תרע"ו )1915(.

בקי  והוא  הוראה,  עניני  בכל  ונסיתיו  שבחנתיו  "איך 
להשיב כהלכה. ובכן ראוי הוא להתמנות לעניני הוראה 

כדת".
ירבי שמעון שלמה ורטהיים )תרכ"ה-תרפ"ה, אנצי' לח

סידות, ג', עמ' תתמג(, בן האדמו"ר רבי יצחק מבענדער, 
בן האדמו"ר רבי שמעון שלמה, בן האדמו"ר רבי אריה 
"קדם",  קטלוג  אודותיו  )ראה  מבענדער  ורטהיים  ליב 

מכירה 8 פריט 95(.
בענדער.  ברבנות  אביו  מקום  על  עלה  תרע"א  משנת 
גדול בתורה, השיב מאות תשובות בהלכה, היה מגדולי 

האדמו"רים באזור בסרביה.
21 ס"מ. מצב בינוני. כתמי חלודה, פגיעות בשוליים ללא 

חסרון טקסט. 

פתיחה: $450

477

476
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478. מכתב רבי ישראל רבינוביץ מבענדער 
"נכד אדמו"ר מבענדג  מכתב מרבי ישראל ראבינאוויטש

ער זללה"ה". בענדער, תרמ"א )1881(. 
זכריה שטערין, אב"ד שאוויל.  יוסף  רבי  נשלח להגאון 
במכתב מבקש לקנות את ספרו "זכר יהוסף". בנוסף הוא 
מצרף שאלות בסוגיות שונות ומבקש מרבי יוסף זכריה 

להשיב עליהן.
דף 28 ס"מ, כתוב משני צידיו וחתום פעמיים. מצב טוב-

בינוני, קמטים ופגיעות קרע קלות.

פתיחה: $150

479. תשובת מהרש"ם בכתב ידו, עם מכתב 
השאלה מהאדמו"ר רבי חיים רבינוביץ

חיים  רבי  שאלה בענינים הלכתיים אחדים, מהאדמו"ר 
רבינוביץ מסאדיגורא-בוקרשט, עם תשובת המהרש"ם 
וחתימתו.  ידו  בכתב  הכהן מבערזאן,  רבי שלום מרדכי 

אייר תרס"ט )1909(.
שאלות בדיני טריפות, שמות גיטין וטבילת בעל-תשובה. 
ידו[,  מכתב  שניכר  ]כפי  זקנתו  לעת  שהיה  המהרש"ם, 
לפי  שורות(.  )כ-10  בקצרה  השאלות  ארבע  על  השיב 

מיטב ידיעתנו תשובה זו עדיין לא נדפסה.
אנציקלו )תר"ם-תשי"א,  רבינוביץ  חיים  רבי  יהשואל: 

ביאסי,  ואדמו"ר  רב  תקסא(,  עמ'  א',  לחסידות,  פדיה 
סאדיגורא ובוקרשט. חתנו של רבי ישראל לנדא אב"ד 
סאדיגורא. ראה אודותיו בפריט 506. כתבי ידו, חידושי 

ש"ס, שו"ת ודרשות שלו נדפסו בספרו "כוכב השחר".
שבדרון  הכהן  מרדכי  שלום  רבי  הגאון  המהרש"ם, 

יז אב"ד  בדורו,  הפוסקים  מגדולי  י)תקצ"ה-תרע"א(, 
בגליציה  עליונה  תורנית  סמכות  היה  ובערזאן,  לוביץ 

478. A Letter from Rabbi Israel 
Rabinowitz of Benderi  
A letter by Rabbi Israel Rabinowitz, grandson 
of the Admor of Benderi. Benderi, 1881.
This letter was sent to the Gaon Rabbi Zechariah 
Shterin, Av Beit Din of Šiauliai. It is a request 
to purchase his book called “Zekher Yehosef”. 
Additionally, he [Rabbi Israel Rabinowitz] sub-
mitted questions on various topics and asked 
Rabbi Yosef Zechariah to answer them.
28 cm leaf, written on both sides and signed 
twice. Good-fair condition, wrinkles and light 
tear damages.

Opening Price: $150

477. Rabbinical Ordination from 
the Admor of Benderi  
Certificate of Rabbinical Ordination by the 
Admor Rabbi Shimon Shlomo Wertheim, Av 
Beit Din of Benderi (Basarabia). Kislev 1915. 
"After examining and assessing him in all 
areas of Halachic law, he has proved himself 
proficient in the (Jewish) law, and therefore 
worthy of a position in ruling according to 
Halachic Law". 
Rabbi Shimon Shlomo Wertheim (1865-1925), 
Encyclopedia of Chassidut vol. 3 p. 843),son 
of Admor Rabbi Yitzchak of Benderi, son of 
Admor Rabbi Shimon Shlomo, son of Admor 
Rabbi Aryeh Leib Wertheim of Benderi (for 
more information, see Kedem Catalogue, auc-
tion 8, item 95).
In the year 1911, he succeeded his father as the 
Rabbi of Benderi. Exceptional in Torah learn-
ing, authored hundreds of responsa and rated 
amongst the greatest Admorim of the area in 
Basarabia.
21 cm. Fair condition, rust stains, torn in mar-
gins, text intact. 

Opening Price: $450
478
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479. Response Handwritten by 
Maharsham, with Letter by Rebbe 
Chaim Rabinovitz  
Question about some halachic matters, by Rebbe 
Chaim Rabinovitch of Sadigura-Bucharest, 
with response by Rabbi Shalom Mordechai Ha-
Cohen of Berezhany, in his handwriting and 
with his signature. Iyar 1909.
Questions regarding Treifot, Gitin and Tevilat 
Ba'al Teshuvah. The Maharsham [seems from 
handwriting that he was already old], answered 
briefly the four questions in about 10 lines). As 
far as we know, this response was not printed.
The inquirer: Rabbi Chaim Rabinovitch (1880-
1951, Encyclopedia of Chasidut, A, page 291), 
Rebbe of Iassi, Sadigura and Bucharest. Son 
in law of Rabbi Yisrael Landa Av-Beit-Din of 
Sadigura. See item number 506. His writings 
were printed in "Kochav Ha-Shachar".
The Maharsham, Ga'on Rabbi Shalom 
Mordechai Ha-Cohen Schwadron (1835-1911), a 
foremost adjudicator in his generation, Av-Beit-
Din Yaslovic and Berezhany, a great biblical 
authority in Galicia and abroad. Wrote many 
compositions, of which the following were 
printed: nine parts of Maharsham Responsum, 
Mishpat Shalom on Choshen Mishpat, mani-
fest on Treifot, Da'at Torah on Shulchan Aruch, 
Techelet Mordechai on the Torah and more.
3 pages, 29 cm. Good-fair condition, slight tears 
to folds.

Opening Price: $1300

ט'  נדפסו:  חיבורים, מתוכם  חיבר עשרות  לה.  ומחוצה 
משפט,  חושן  על  שלום  משפט  מהרש"ם,  שו"ת  חלקי 
שו"ע,  על  תורה  דעת  טריפות,  הלכות  על  דעת  גילוי 

תכלת מרדכי על התורה ועוד. 
3 עמ', 29 ס"מ. מצב טוב-בינוני, קרעים קלים בקפלים.

פתיחה: $1300

480. סמיכה לרבנות מרבי בנימין אריה 
ווייס אב"ד טשרנוביץ

יסמיכה לרבנות, מרבי בנימין אריה ווייס אבד"ק טשרנו
ביץ. תרס"ז )1907(.

ג"כי למד ושנה הרבה בש"ס ופוסקים ראשונים ואחרו
נים, וה' חנן אותו בשכל ישר וצח... בדרך ישר מאד".

מקבל הסמיכה הוא האדמו"ר רבי חיים ראבינאוויטש, 
בנו של האדמו"ר רבי שלום מקולומיאה. ]כיהן ברבנות 
ובאדמו"רות ביאסי, סאדיגורא ובוקרשט. ראה אודותיו 

בפריט  506 ובפריט הקודם[ . 
רייכער משנת תש"ח, על  בשולי הסמיכה: אישור הרב 

חתימת הרב מטשרנוביץ.
הגאון רבי בנימין אריה ווייס )תר"ג-תרע"ג(, בעל שו"ת 
ומשיב"  ה"שואל  תלמיד  דורו.  רבני  מגדולי  יקרה,  אבן 
משנת  טשרנוביץ  ברבנות  כיהן  מזידיטשוב.  ומהרי"א 

תרל"ב.
20 ס"מ. מצב בינוני, קרע בקפל האמצעי, מודבק וקרוע.

פתיחה: $200

480

480. Rabbinical Ordination by 
Rabbi Binyamin Aryeh Weiss Av-
Beit-Din Tchernovitz  
Rabbinical ordination, by Rabbi Binyamin 
Aryeh Weiss Av-Beit-Din Tchernovitz. 1907.
Reciever of ordination is Rebbe Chaim 
Rabinovitch, son of Rebbe Shalom of Kolomea. 
[Served as Rabbi of Iassi, Sadigura and 
Bucharest. See item number 506 and previous 
item].
On the border of document: approval by Rabbi 
Reicher of 1948, over signature of Rabbi of 
Tchernovitz.
The Ga'on Rabbi Binyamin Aryeh Weiss 
(1843-1913), author of Even Yekarah book of 
responsum, a leading rabbi in his generation. 
Disciple of "Shoel Umeshiv" and of Maharaya 
of Zidichov. Served as Rabbi of Tchernovitz 
since 1872.
20 cm. Fair condition, tear to middle fold, pasted 
and torn.

Opening Price: $200
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481. כתב רבנות ומכתבים מהעיר סאדיגורא
סאדיגורא,  מהעיר  רבנות  להכתרת  הזמנה  1. מכתב 
להגאון רבי חיים רבינוביץ )חתן רבי ישראל לנדא אב"ד 
הח"מ  "אנחנו  חתימות.  מעשרים  יותר  עם  סאדיגורא(, 
באנו בזה לבקש את כת"ה שימחול בטובו לבוא לנהל 

את משרת הרבנות בפה". שנת תער"ג )1912(.
2. מכתב מרבי ישעיה שו"ב מאדעסס, בענין זה. ]הגאון 
"תקוני  הספר  בעל  )בורוכוביץ(,  ברוך  ב"ר  ישעיה  רבי 
כשו"ב  כיהן  נוספים.  וספרים  חדשה  שמלה  על  הזבח" 
בסאדיגורא.  כשו"ב  לכהן  תרנ"ה  בשנת  ועבר  באודסה 
נפטר במלחמת העולם הראשונה[. רבי ישעיה מאדעסס 

חתום גם על כתב הרבנות.
נוי אבדק"ק  וועטשטיין  פסח  ישראל  מרבי  3. מכתב 
בוסלביץ. בענין זה ובענינים אחרים. סאדיגורא, תער"ג 

.)1912(
נובוס ווטשטיין, אב"ד  ישראל פסח  רבי  יאודות הגאון 
ילביץ )בסרביה-רוסיה( עיר סמוכה לסאדיגורא )אוסט

482. מכתב רבי יצחק מאיר מקופיטשניץ 
לבנו

מאיר  יצחק  רבי  הקדוש  מהאדמו"ר  משפחתי  מכתב 
רבי  לבבי",  מחמד  יקירי  ל"בני  המופנה  מקופיטשניץ 

שלום ]יוסף[ השל. וינה, )1927(.
גודל  בעד  "...ב"ה  כותב  הוא  המעניין  המכתב  בתוך 

חסדו כי ממש היה אצלי תחית ה"מ...".
האדמו"ר רבי יצחק מאיר העשיל מקופיטשניץ )תרכ"ב-
משושלת  תכה-תכו(,  עמ'  ב,  לחסידות,  אנצי'  תרצ"ו, 
פרידמן  שרגא  מרדכי  רבי  האדמו"ר  חתן  אפטא, 
כיהן כאדמו"ר בקופיטשניץ, מגדולי  מהוסיאטין-רוז'ין. 
האדמו"רים, נודע כצדיק ופועל ישועות. לאחר מלחמת 

העולם הראשונה השתקע בוינה.
בצידה השני של הגלויה מכתב ביידיש, מאשתו הרבנית.

גלוית דואר, 15X10.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים.
נדיר.

פתיחה: $2500

ריה( שמעבר לגבול, ראה בפריט 466.
יאודות רבי חיים רבינוביץ, אדמו"ר מבוקרשט, ראה בפ

ריטים הסמוכים ובפריט 506.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

481. Rabbinical Certificate and 
Letters from Sadigura  
1. Invitation letter to rabbinical ordination by 
the city of Sadigura, to the Ga'on Rabbi Chaim 
Zabinovitch (son in law of Rabbi Yisrael Landa 
Av-Beit-Din Sadigura), with more than twenty 
signatures. 1912.
2. Letter by Rabbi Yesha'aya of Odessa, regard-
ing the same matter. [The Ga'on Rabbi Yesha'aya 
son of Rabbi Baruch (Borochovich), author of 
"Tikuney Ha-Zevach" and other books. Served 
as Shochet U-Bodek in Odessa and moved in 
1895 to serve as Shochet in Sadigura. Died 
during World War I]. Rabbi Yesa'aya of Odessa 
signed also on the rabbinical certificate.
3. Letter by Rabbi Yisrael Pesach Wettstein Av-
Beit-Din Novoslavich. In matter of this topic, 
and other topics. Sadigura, 1912.
About Rabbi Yisrael Pesach Wettstein Av-Beit-
Din Novoslavich (Bessarabia-Russia) close to 
Sadigura (Austria) over the border, see item 
466.
About Rabbi Chaim Rabinovitch, Rebbe of 
Bucharest, see nearby items and item number 
506.
Size and condition vary.

Opening Price: $200
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483. מכתב האדמו"ר רבי אברהם יהושע 
העשיל מקופיטשניץ להאדמו"ר רבי יעקב 

מהוסיאטין

מכתב ברכה "לשנה טובה ומתוקה... בכלל כל ישראל". 
בכתב יד ובחתימת האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל 
וחתן  דודי  ]=בן  וח"ד  ל"ב"ד  מקופיטישניץ-ניו-יורק, 
 - שליט"א"  יעקב  מוהר"ר  הצדיק...  הרב  היקר  דודי[ 

האדמו"ר רבי יעקב פרידמן מהוסיאטין-תל-אביב.
אבקש  בקשה  של  לשון  "בכל  מבקש  המכתב  בהמשך 
מכ"ק שליט"א, לזכרני בזכרון טוב לכוח"ט ולז"ת רפ"ש, 

וזיווגים הגונים לבני ולבתי...". 
)תרמ"ח- מקופיטשניץ  העשיל  יהושע  אברהם  רבי 
אפטא  משושלת  צג(,  עמ'  א,  לחסידות,  אנצי'  תשכ"ז, 
כניסת  ולאחר  בוינה  שהה  המלחמות  שתי  בין  ורוז'ין. 

483. A letter from the Admor 
Rabbi Avraham Yehoshua Heshil 
of Kopitchnitz to the Admor 
Rabbi Ya'akov of Husiatyn  
A letter for "a good and sweet year…and all 
of Yisrael". In the handwriting and signature 
of the Admor Rabbi Avraham Yehoshua Heshil 
of Kopitchnitz–New-York, to "my dear cousin 
and my uncle's son-in-law the Rav, the tzad-
dik… Rav Ya'akov shlita" – the Admor Rabbi 
Ya'akov Freidman of Husiatyn–Tel-Aviv.
In the letter he requests "in every language of 
application, I request of Your Honor shlita, 
to remember me and bless me with a K'tiva 
V'chatima Tova and with a speedy recovery and 
suitable matches for my son and daughter…". 
Rabbi Avraham Yehoshua Heshil of Kopitchnitz 
(1888-1967, Encyclopedia of Chassidut, 1, page 
93), of the lineage of Afta and Ruzhin. Between 
the two wars he stayed in Vienna and after the 
Nazis entered Vienna he fled to the US and 
became one of the important Admorim of 
Ruzhin.
Rabbi Ya'akov Freidman of Husiatyn (1879-
1957, Encyclopedia of Chassidut, 2, pages 244-
245), of the Ruzhin lineage, son-in-law of his 
uncle, Rabbi Yisrael of Husiatyn, and successor 
as Admor of Husiatyn. Immigrated to Israel in 
1937.
Official stationary, 21.5cm. Very good condition, 
file holes and fold marks.

Opening Price: $1000

הנאצים לוינה ברח לארה"ב והיה שם מחשובי אדמו"רי 
בית רוז'ין.

אנצי'  )תרל"ט-תשי"ז,  מהוסיאטין  פרידמן  יעקב  רבי 
חתן  רוז'ין,  משושלת  רמד-רמה(,  עמ'  ב,  לחסידות, 
כאדמו"ר  מקומו  וממלא  מהוסיאטין,  ישראל  רבי  דודו 

מהוסיאטין. עלה לארץ ישראל בשנת תרצ"ז.
נייר מכתבים רשמי, 21.5 ס"מ. מצב טוב מאד, חורי תיוק 

וסימני קיפול.

פתיחה: $1000

482. Letter by Rabbi Yitzchak 
Meir of Kopitshnitz to his son
A family letter from the Holy Admor Rabbi 
Yitzchak Meir of Kopitshnitz addressed to "my 
dear son, my heart's treasure", Rabbi Shalom 
[Yossef] Heshel. Vienna, (1927).
In the interesting letter he writes "…Bless 
Hashem for the greatness of His loving-
kindness that I have actually experienced 
resurrection of the dead…".
The Admor Rabbi Yitzchak Meir of Kopitshnitz 
(1862-1936, Encyclopedia of Chassidut, 2, 
pages 425-426), of the Apta lineage, son-in-
law of the Admor Rabbi Mordechai Shraga 
Freidman of Hosi'atin-Ruzin. Served as Admor 
in Kopitshnitz, one of the great Admorim, 
renowned as a tzaddik and redeemer. After 
World War I, he settled in Vienna.
On the second side of the postcard there is a 
letter in Yiddish from his wife, the Rebbetzin. 
Postcard, 10.5X15 cm. Good condition. Stains.
Rare.

Opening Price: $2500
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484. מכתב בחתימת האדמו"ר רבי אברהם 
יהושע העשיל מקופיטשניץ 

מכתב שנכתב על ידי אחד מבני האדמו"ר לאחד מחסידי 
אביו, שגר בתל אביב. ניו-יורק, תשכ"ד.

של  קדשו  יד  בכתב  חתימה  שורת  המכתב  בסוף 
מקופיטשניץ:  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  האדמו"ר 
שאר  בתוך  הימים  כל  לו  לטוב  בעדו  המעתיר  "דברי 
במוהר"ר  העשיל  יהושע  אברהם  ישראל  בני  אחינו 

יצחק מאיר זצללה"ה".
)תרמ"ח- מקופיטשניץ  העשיל  יהושע  אברהם  רבי 
צג(, מחשובי אדמו"רי  עמ'  א,  אנצי' לחסידות,  תשכ"ז, 

בית רוז'ין. )ראה אודותיו בפריט הקודם(.
אגרת דואר אוויר, 30 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וחורי 

תיוק. בכותרת המכתב: חותמת האדמו"ר.

פתיחה: $800

485. מכתב מהאדמו"ר רבי ישראל שפירא 
מבלאז'וב להאדמו"ר מראדזין

מכתב בכתב יד האדמו"ר רבי ישראל שפירא מבלאז'וב 
מראדזין.  ענגלהארד  ישכר  אברהם  רבי  להאדמו"ר 

ניו-יורק.
ברכת "שנה טובה מבורכת ומעוטרת בכל מיני ישועות". 
בהמשך המכתב מבקש כי יזכירהו בתפילותיו הטהורות 
ובסופו  השלימות"  בריאות  מתוך  שלימה  "לישועה 
לחתום  ]כנהוג  מבלאז'וב"  ציפורה  בן  "ישראל  חתם 

ב"קוויטל"[.
)תר"ן-תש"ן,  שפירא  ישראל  רבי  מבלאז'וב  האדמו"ר 
אנצי' לחסידות, ב, עמ' תקעז-תקעח(, נכד האדמו"ר רבי 

484. Letter signed by the Admor 
Rabbi Avraham Yehoshua Heshil 
from Kopitchnitz
Letter written by one of the sons of the Admor 
to one of the Hassidim of his father who resided 
in Tel-Aviv. New-York, 1964. 
At the end of the letter a signature in the 
handwriting of the Admor, Rabbi Avraham 
Yehoshua Heshil from Kopitchnitz: “The one 
who prays for his wellbeing together with the 
rest of the Jewish people, Avraham Yehoshua 
Heshil son of Rabbi Yitzchak Meir”. 
Rabbi Avraham Yehoshua Heshil from 
Kopitchnitz (1888-1967, Encyclopedia of 
Hassidism, 1, page 93), was among the most 
prominent Admorim of the Ruzhin dynasty. 
(See previous item). 
Airmail letter, 30 cm. Good condition. Folding 
marks and filing holes. Upon letter title: stamp of 
the Admor. 

Opening Price: $800

485. Letter from the Admor 
Rabbi Yisrael Shapira of Bluzhov 
to the Admor of Radzin
A letter in the handwriting of the Admor Rabbi 
Yisrael Shapira of Bluzhov to the Admor Rabbi 
Avraham Yissachar Engelhard of Radzin. New 
York.
A blessing of "a blessed good year and crowned 
with all kinds of salvation." In the continua-
tion he requests that he should remember him 
in his pure prayers "for complete salvation 
in complete health" and in the end he signed 
"Yisrael Ben Tzippora of Bluzhov" [as custom-
ary in signing a kvittel].
The Admor of Bluzhov Rabbi Yisrael Shapira 
(1890-1990, Encyclopedia of Chassidut, 2, pages 
577-578), grandson of the Admor Rabbi Zvi 
Elimelech of Bluzhov, author of Zvi Latzaddik 
who was the grandson of the author of Bnei 
Yissachar. Rabbi in Prachnik and Admor in 
Istrik. After the holocaust, he immigrated to 
New York and was the eldest of the Admorim 
in his generation. He was renowned for his ho-
liness and his love of mitzvot.
The recepient of the letter, the Admor of Radzin 
Rabbi Avraham Yissachar Engelhard (1910-
2006, see Item 496).
Official stationary, 28cm. Very good condition, 
fold marks.

Opening Price: $450

נכד  שהיה  לצדיק",  "צבי  בעל  מבלאז'וב  אלימלך  צבי 
בעל "בני יששכר". רב בפראכניק ואדמו"ר באיסטריק. 
האדמו"רים  לזקן  והיה  לניו-יורק  היגר  השואה  לאחר 

בדורו. נודע בקדושתו ובחביבות המצוות. 
ישכר  אברהם  רבי  מראדזין  האדמו"ר  המכתב,  מקבל 

אנגלרד )תר"ע-תשס"ו, ראה אודותיו: פריט 496(.
נייר מכתבים רשמי, 28 ס"מ. מצב טוב מאד, סימני קיפול. 

פתיחה: $450
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485



מכתבים – חסידות | 279 

486. מכתב האדמו"ר רבי צבי אריה 
טברסקי מזלאטיפול-טשורטקוב 

של  וחתימתו  ידו  בכתב  טובה,  שנה  ברכת  מכתב 
"צבי אריה במהור"ר מרדכי יוסף זצ"ל".  האדמו"ר רבי 

]תל-אביב, שנות התש"י-תש"ך בערך, 1950-1968[.
הרב הקדוש רבי צבי אריה טברסקי )תרנ"ז-תשכ"ח, אנצי' 
לחסידות, ג', עמ' תקפד(, בנו של האדמו"ר מזאלטופול, 

מט ישראל  רבי  האדמו"ר  של  וחתנו  יוסף,  מרדכי  ירבי 
הוכתר  שם  בוינה,  הגדול  חותנו  עם  התגורר  שורטקוב. 
לאדמו"ר מזאלטופול בשנת תרפ"ט. בשנת תרצ"ט נמלט 

ילארץ ישראל, ולאחר פטירת האדמו"ר רבי שלמה מט
גם את עדת חסידי טשורטקוב. מחבר  שורטקוב הנהיג 

הספרים "הטוב והתכלית" "אמונה ודעת".
דף 21 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק קרועים.

פתיחה: $200

486. Letter from Admor 
Rabbi Zvi Aryeh Twerski from 
Zlatypol-Chortkov  
A letter of greetings for the New Year, written 
and signed by the hand of the Admor Rabbi 
"Zvi Aryeh, son of Rabbi Mordechai Yosef". 
[Tel Aviv,  c.1950-1968]
Rabbi Zvi Aryeh Twerski (1897-1968, 
Encyclopedia of Chassidut, III, p.584), son of 
the Admor of Zlatypol, Rabbi Mordechai Yosef, 
and son-in-law of the Admor Rabbi Yisrael of 
Chortkov. Lived with his illustrious father-in-
law in Vienna, where he was nominated Admor 
of Zlatypol in 1929. In 1939 he escaped to Israel, 
and upon the demise of Admor Rabbi Shlomo 
of Chortkov, led the Chassidic community of 
Chortkov. Authored books "Hatov Vehatachlit" 
and "Emunah Veda'at".
Page 21cm, Good condition. Torn filing holes.

Opening Price: $200

487. מכתב המלצה מרבי ישכר ווינגוט 
אב"ד צ'נסטחוב

תעודת המלצה לבחור ישיבה החוזר לביתו, מהגאון רבי 
ישכר אב"ד צענסטחוב. טבת תר"ג )1842(.

במכתב, שניתן לאחד מתלמידיו מעיר פלונסק ההולך 
ונוסע לביתו, הוא ממליץ "לסעדו ולתומכו למען ישוב 

לבית אביו".
)תקמ"ט- צאנסטחוב  אב"ד  ווינגוט  ישכר  רבי  הגאון 
12 היה אצל המגיד מקוזניץ שפלפל עמו  תרי"ב(, בגיל 
בסוגיא עמוקה, וציוה לאביו לשלחו ללמוד אצל רבי חיים 
אויערבאך )בעל "דברי משפט"(. מגדולי רבני פולין. כיהן 
ברבנות בערים: סאמפאלנא, פלונסק, קוואהל, סטריקוב, 
הלקוטות".  ו"שער  שערים"  "פתחי  בעל  וצענסטחוב. 

רבים מצאצאיו כיהנו ברבנות בערי פולין.
כ-20 ס"מ. מצב טוב, דיו מעט דהויה, סימני קיפול ומעט 

שינויי גוון בנייר.

פתיחה: $250

487. Letter of Recommendation 
by Rabbi Yissachar Weingot Av-
Beit-Din Czestochowa  
Letter of recommendation granted to a disciple 
returning home, by the Ga'on Rabbi Yissachar 
of Czestochowa. Tevet 1842.
In the letter, handed to one of his disciples of 
Plonsk, who was about to return home, Rabbi 
Yissachar recommends any assistance and sup-
port to enable the disciple to return home.
Rabbi Yissachar Weingot Av-Beit-Din 
Czestochowa (1789-1852), visited the Maggid 
of Kuznitz at the age of 12 and the latter after 
discussing with him a sophisticated topic 
advised his father to send him to study with 
Rabbi Chaim Averbuch (author of "Divrei 
Mishpat"). A leading Polish rabbi. Served as 
rabbi in: Sampolna, Plonsk, Kowal, Strikov and 
Czestochowa. Author of "Pitchei She'arim" and 
"Sha'ar Ha'Lakutot". Many of his descendants 
served as rabbis in Poland.
Approx. 20 cm. Good condition, ink somewhat 
faded, folding marks and some discoloration of 
paper.

Opening Price: $250
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487



280 | יוני 2010

488. מכתב מרבי נחום א"ש בעל "ציוני 
מהר"ן" על הרמב"ם

נחום  רבי  וחתימת  בכת"י  גט,  מסירת  על  בי"ד  מעשה 
אש, אב"ד טשענסטחוב והגליל, עם חתימות חברי בית 

הדין. כסלו תר"ץ )1929(.
 ,)15844 הרבנים  אוצר  )תרי"ח-תרצ"ו,  אש  נחום  רבי 
ומחסידי  פולין  רבני  מגאוני  ובצ'נסטחוב.  בנישווא  רב 
גור, חיבר בצעירותו את הגהות הרמב"ם "ציוני מהר"ן" 
היו  כך  ומשום  תרמ"א,  בשנת  שם  בעילום  ]נדפסו 
שייחסו בטעות את החיבור לחותנו הגאון רבי שמשון 
כותב  האחרים  בספריו  אך  אוזרקוב,  אב"ד  אורנשטיין 
מהר"ן"[.  "ציוני  של  המחבר  שהוא  בפירוש  נחום  רבי 

ראה חומר מצורף.
)פיעטרקוב  תרועה"  "קול  הספרים:  גם  ממנו  נדפסו 
תרצ"ה(  )פיעטרקוב  הרמב"ם  על  מלך"  ו"זכרון  תר"ף( 

ועוד.
21X21 ס"מ. נייר מכתבים רשמי. מצב טוב.

פתיחה: $200

488. Letter from Rabbi Nachum 
Ash Author of the “Tziunei 
Moharan” on Maimonides  
A handwritten rabbinical court account of a di-
vorce procedure, signed by Rabbi Nachum Ash, 
Av Beit Din of Częstochowa and the Galil, and 
by the other members of the rabbinical court. 
Kislev 1929.
Rabbi Nachum Ash (1858-1936, Otzar 
HaRabbanim 15844), Rabbi in Nieszawa and 
Częstochowa. Among the greatest Polish 
Rabbis and a Gerer Chasid, in his youth, he 
wrote the Maimonides glosses called “Tziunei 
Maharan” [which were anonymously printed 
in 1881 and that’s the reason why some mis-
takenly attributed this essay to his father in law 
the Gaon Rabbi Shimshon Orenstein, Av Beit 
Din of Ozorkow. However, in his other books, 
Rabbi Nachum explicitly writes that he is the 
author of the “Tziunei Maharan”]. See enclosed 
material.
More of his books have been printed as well: 
the “Kol Teru’a” (Piotrkow 1920), “Zikhron 
Melekh” on Maimonides (Piotrkow 1935) and 
more.
21X21 cm. Official letter paper. Good condition.

Opening Price: $200

489. מכתב הרב מקאלביעל להרב יש"א 
ברכה

מכתב מעניין מרבי נתן נטע הכהן אב"ד קאלביעל, לרבי 
לציון"  )"הראשון  ירושלים  אבד"ק  אלישר  שאול  יעקב 

יש"א ברכה(. קאלביעל, אלול תר"ס )1900(.
תוכן המכתב: חתונת בנו יחידו עם בת הגאון רבי יוסף 
קנית  ספרים,  והפצת  הדפסת  מסערצק,  לוינשטיין 
בני  כל  של  קוויטל  רשימת  ירושלים,  מעיה"ק  תפילין 
"כתיבה  וברכת  הנוראים  בימים  לתפילה  משפחתו 

וחתימה טובה".

בתוך הדברים כותב: "פלא גדול בעיני מדוע לא הדפיס 
ואם  מחיבוריו,  באחד  יחוסו  סדר  שליט"א  גאונו  כבוד 
הייתי רואה יחוסו הגדול... הייתי יכול להוסיף ידיעות 

גדולות אשר ישמח בהם כבוד גאונו שליט"א".
רבי נתן נטע דאנער )תר"כ-תרפ"ו, אוצר הרבנים 16422(, 
בתולדות  הידענים  ומגדולי  המפורסמים  פולין  מגאוני 
הקבלה והחסידות. כיהן כאב"ד ראדושיץ ומשנת תרנ"ד 

יאב"ד קאלביעל פלך ווארשא. עמד בקשרי שו"ת וידי
דות עם גדולי הרבנים מכל העולם. חיבר וסידר ספרים 

ירבים מחידושיו וליקוטי חידושים ותולדות מגדולי הח
רבים",  "מים  האמונה",  "תפארת  אמונה",  "דרך  סידות: 
"מנורת זהב", "רשפי אש השלם", "בוצינא קדישא" ועוד. 

)רוב ספריו חזרו ונדפסו במהדורות רבות(.
4 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $300
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489. Letter from the Rabbi of 
Kolbiel to Rabbi YS"A Bracha  
Interesting letter from Rabbi Natan Netta 
Ha-Cohen of Kolbiel, to Rabbi Ya'akov Sha'ul 
Elyashar of Jerusalem (The "Rishon Le-Zion" 
YS"A Bracha). Kolbiel, 1900.
Contents of letter: Marriage of writer's only son 
with the daughter of Rabbi Yossef Lowenstein 
of Sercek, printing and distribution of books, 
purchase of Tefilin from Jerusalem, a note with 
list of his family members for prayer during the 
high holidays and a New Year greeting.
Rabbi Natan Netta Doner (1860-1926, Otzar 
Ha-Rabbanim 16422), a famous brilliant 
scholar in Poland and a foremost kabbalist and 
chassidic rabbi.
Served as Av-Beit-Din of Radoshitz and since 
1894 Av-Beit-Din of Kolbeil in the province 
of Warsaw. Maintained contacts with rabbis 
from all over the world. Wrote and edited 
many books "Derech Emunah", "Tife'eret Ha-
Emunah", and more. (Most of his books have 
been reprinted numerous times).
4 pages, 21 cm. Good condition.

Opening Price: $300

490. מכתב בשם ה"חקל יצחק" מספינקא
יגלויה רשמית של הגאון רבי יצחק אייזיק ווייס מספי

490. Letter in the Name of the 
Chakal Yitzchak of Sphinka 
Official postcard by the Gaon Rabbi Yitzchak 
Isaac Weiss of Sphinka, written by his shamash, 
Rabbi Alter Zvi Kleinman, to the Chassid Rabbi 
Ya'akov ben Yenta. Selish, 1943.
Confirmation of receiving a letter with redemp-
tion money that reached "the Admor shlita 
and he prays for him that Hashem should 
help him and save him…".
The Admor of Sphinka, Rabbi Yitzchak Isaac 
Weiss (1875-1944, Encyclopedia of Chassidut 
pages 379-380). The only son of the initiator of 
the Sphinka lineage, the Admor Yoseph Meir. 
During World War I, he moved to Munkatch 
and from there to Selish that became the new 
center of Sphinka Chassidut. He died in the 
holocaust with most of his family. His book 
Chakal Yitzchak miraculously survived and 
was printed.
Postcard, 4X6 cm. Good condition.

Opening Price: $150

נקא, שנכתבה על ידי משמשו בקודש רבי אלטיר צבי 
סעליש,  יענטא".  בן  "יעקב  רבי  החסיד  אל  קליינמאן, 

תש"ג. 
אישור קבלה למכתב עם פדיון נפש, אשר הגיע "לכ"ק 
לו  יעזור  ומעתיר בעדו אשר השי"ת  אדמו"ר שליט"א 

ישועה מהנ...".
הי"ד  ווייס  אייזיק  יצחק  רבי  מספינקא,  האדמו"ר 
בנו  שעט-שפ(.  עמ'  לחסידות  אנצי'  )תרל"ה-תש"ד, 
יוסף  רבי  מייסד שושלת ספינקא האדמו"ר  היחיד של 
למונקאטש  עבר  הראשונה  העולם  במלחמת  מאיר. 
חסידות  של  החדש  למרכז  שהפכה  לסעליש,  ומשם 
ספרו  משפחתו,  בני  רוב  עם  בשואה  נספה  ספינקא. 

"חקל יצחק" שרד בדרך נס ונדפס.
גלוית דואר, 6X4 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

491. "קוויטל" בכתב יד רבי חיים מרדכי 
רולר

אב"ד  רולר  מרדכי  חיים  רבי  הגאון  יד  בכתב  קוויטל 
נייאמץ – רומניה.

ירחם  השי"ת  בנו"ג  לישועה  דבורה  בן  מרדכי  "חיים 
וללמד תורה לשמה מתוך  וללמוד  עלי לישב במנוחה 
הרחבה ושלא אכשל חלילה בדבר הלכה ולהיות ממזכי 

הרבים ולעבוד את ב'---".
הרבנים  אוצר  )תרכ"ח-תש"ז,  רולר  מרדכי  חיים  רבי 
מפורסם.  וצדיק  גאון  רומניה.  רבני  מגדולי   ,)6487
בן  "חידושי  הש"ס  על  חידושיו  את  הדפיס  בצעירותו 
רבי  בעיני  חביב  שהיה  ]ספר  תר"ס(  )טשרנוביץ  יאיר" 
חיים מבריסק[. נודע גם כפוסק מובהק ולאחר מלחמת 
תשובותיו  עגונות.  להתרת  רבות  פעל  השניה  העולם 
חיים  באר  "שו"ת  ספרו  כרכי  בשלשת  נדפסו  בהלכה 

מרדכי" )ראה אודותיו חומר מצורף(.
פיסת נייר, 6 ס"מ. מצב טוב. כתמי רטיבות.

פתיחה: $200

491. Kvittel Handwritten by 
Rabbi Chaim Mordechai Roller
Kvittel handwritten by the Gaon Rabbi Chaim 
Mordechai Roller Av Beit Din of Neimetz 
– Romania.
"Chaim Mordechai ben Devora for salvation, 
Hashem should have mercy on me to live in 
peace and learn and teach Torah with plenty 
and that I should not G-d forbid stumble in a 
matter of halacha…".
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492. "קוויטל" בחתימת האדמו"ר רבי יעקב 
מהוסיאטין

בכת"י[,  ]פתקא  קוויטל   - תש"י"  אייר  חודש  "מעות 
של רשימת שמות נותני מעות להחזקת בית האדמו"ר. 
עם  הגוף[  ]=לבריאות  לברה"ג  "כולם  ולתפילה  לברכה 
בכמע"י  והצלחה  ברחבה  ופרנסה  עליהם,  הנלוים  כל 
]=בכל מעשי ידיהם[ ולישועה בכ"י ]=בתוך כל ישראל[" 
בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי יעקב מהוסיאטין 

"יעקב במהו"ר יצחק".

492. Kvitel Signed by the Admor 
Rabbi Ya'akov from Husiatyn  
"Maot Chodesh Iyar [coins for the month of 
Iyar] 1950" – Kvitel [small handwritten note] 
listing the names of the people who contrib-
uted to the maintenance of the home of the 
Admor. For blessing and prayer, “for physical 
health and other desirable blessings, includ-
ing abundant sustenance and success in all 
endeavors and for salvation together with 
all of the Jewish people”. Signed in the hand-
writing of the holy Admor Rabbi Ya'akov from 
Husiatyn “Ya'akov son of Rabbi Yitzchak”. 
Rabbi Ya'akov Friedman author of "Ohalei 
Ya'akov" (1879-1957, Encyclopedia of Hassid-
ism, B, pages 244-246), was the son of the Admor 
Rabbi Yitzchak from Bohosh and son in law of 
Rabbi Yisrael from Husiatyn. He immigrated to 
Israel in the year 1939 and resided in Tel Aviv 
where he founded his father in law’s great Beit 
Midrash. In the year 1949 he was coroneted as 
the leader of the Husiatyn Hassidic sect. 
22.5 cm. Very good condition. 

Opening Price: $200

493. דף רשימת אנ"ש, בחתימת האדמו"ר 
מגור בעל "בית ישראל"

]אנשי שלומנו בבית החי "רשימת אנ"ש בביהח"ס   דף
נוה שאנן בעיר ת"א, שהשתתפו בהכוג דרחוב   סידים[

493. List of Anshei Shlomeinu, 
with the Signature of the Admor 
of Gur, Author of Beit Yisrael
A leaf with the list of "Anshei Shlomeinu in the 
House of Chassidim that is on Neve Sha'anan 
Street in the city of Tel-Aviv, that participated 
in the Chassidic institutes". Nissan 1958.
The lists of the members of the Shteibel, lists of 
the amounts they donated to the Chassidic in-
stitutes, and the signature of the Admor Rabbi 
"Yisrael" Alter – the author of Beit Yisrael.
Printed leaf and filled in handwriting, 27.5cm. 
Good condition.

Opening Price: $450

)תרל"ט-תשי"ז,  יעקב"  "אהלי  בעל  פרידמן  יעקב  רבי 
האדמו"ר  של  בנו  רמד-רמו(,  עמ'  ב',  לחסידות,  אנצי' 
ישראל  רבי  האדמו"ר  של  וחתנו  מבוהוש  יצחק  רבי 
בתל- והתגורר  לארץ  עלה  תרצ"ז  בשנת  מהוסיאטין. 
אביב, בה הקים את בית מדרשו של חותנו הגדול. בשנת 

תש"ט הוכתר למלא את מקומו באדמו"רות הוסיאטין.
22.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

Rabbi Chaim Mordechai Roller (1868-1947, 
Otzar HaRabbanim 6487), of the great 
Romanian rabbis. Gaon and famous tzaddik. In 
his youth, he printed his novella on the gemara 
"Chiddushei Ben-Yair" (Chernowitz 1900) [This 
book was a favorite of Rabbi Chaim of Brisk]. 
He was also renowned as a posek and after 
World War II, he did much to permit agunot. 
His answers in halacha were printed in three 
volumes of his book Responsa "Be'er Chaim 
Mordechai" (see attached material).
Piece of paper, 6cm. Good condition. Moisture 
stains.

Opening Price: $200

ללות". ניסן תשי"ח )1958(.
נתינתם  סכומי  רשימות  ה"שטיבל",  חברי  רשימות 
רבי  האדמו"ר  וחתימת  החסידות[  ]מוסדות  להכוללות 

"ישראל" אלטר - בעל ה"בית ישראל".
דף מודפס ומילויו בכת"י, 27.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $450
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494. תורה ויהדות לעם – מכתבים בחתימת 
האדמו"ר בעל "פני מנחם" מגור

ויהדות  "תורה  מארגון  מכתבים  העתקי   / מכתבים   4
בנושאי  הממשלה,  במשרדי  שונים  גורמים  אל  לעם", 

כספים ותקציבים לארגון. ירושלים, תשל"ח.
תוכן המכתבים כולל דו"ח על פעילות הארגון ובקשה 

לקבלת תקציבים ממשלתיים לתמיכה בו.
אלתר  מנחם  פנחס  רבי  הגאון  חתימת  המכתבים  בכל 
מגוון  שבין  מגור,  האדמו"ר  לימים  מנחם",  ה"פני  בעל 
תפקידיו שימש באותם ימים כיו"ר "תורה ויהדות לעם".
של  זקוניו  בן  )תרפ"ו-תשנ"ו(,  אלתר  מנחם  פנחס  רבי 
וגאון,  קדוש  אמת",  "אמרי  בעל  מגור  הזקן  האדמו"ר 
גדולי  "שפת אמת", חבר מועצת  ישיבת  כיהן בראשות 
התורה, פעל רבות בעסקי ציבור ושימש כחבר הנהלת 
מוסדות אגודת ישראל. לאחר פטירת אחיו האדמו"רים 
הוכתר  שמחה",  "לב  ובעל  ישראל"  "בית  בעל  מגור, 

לאדמו"ר ונשא במשא העם, עד פטירתו בשנת תשנ"ו.
]5[ דף, 21 ס"מ. מצב טוב. שלשה מהמכתבים על נייר 

מכתבים רשמי.

פתיחה: $600

494. Torah V'yahadut La'am – 
Letters with the Signature of the 
Admor "Pnei Menachem" of Gur
4 letters / copies of letters of the Torah V'yahadut 
La'am Organization, to various bodies in the 
government offices, regarding monies and al-
locations for the organization. Jerusalem, 1978.
The content of the letters includes a report on 
the organization's activities and a request for 
government allocations for its support.
The signature of The Gaon Rabbi Pinchas 
Menachem Alter, author of the Pnei Menachem, 
later to be the Admor of Gur, appears on all the 
letters. Amongst his various jobs, he served in 
those days as chairman of Torah V'yahadut 
La'am.
Rabbi Pinchas Menachem Alter (1916-1996), the 
youngest son of the elder Admor of Gur, author 
of Imrei Emet, served as Head of Yeshivat Sfat 
Emet, was a member of the Mo'etzet Gedolei 
Hatorah, very active in community matters and 
served as a member of the management of the 
Agudat Yisrael Institutes. After the death of his 
brothers, the Admorim author of Beit Yisrael 
and author of Lev Simcha, he was crowned as 
Admor and carried the burden until his death 
in 1996.
[5] leaves, 21 cm. Good condition. Three of the 
letters are written on official stationary.

Opening Price: $600

495. מכתב המלצה מהאדמו"ר מאלכסנדר
יהודה משה דנציגר מאלכסנדר,  מכתב מהאדמו"ר רבי 

אל לשכת הרבנות בחולון. בני ברק, תשכ"ד )1964(.
האדמו"ר  של  וחותמתו  ובחתימתו  ידו  בכתב  מכתב 
ללשכת  הממוען  מאלכסנדר,  דנציגר  משה  יהודה  רבי 
שראוי  למשגיח-כשרות  המלצה  ובו  בחולון,  הרבנות 

לסמוך על השגחתו.
טהיברג-דנציגר  משה  יהודה  רבי  מאלכסנדר  האדמו"ר 
בעל  מג-מד(,  עמ'  ב,  לחסידות,  אנצי'  )תרנ"ג-תשל"ג, 
עלה  השואה  לפני  מופלא.  וצדיק  גאון  משה",  "אמונת 

ילארץ ישראל, בעקבות המלצת בן דודו האדמו"ר מאל
כסנדר בעל "עקדת יצחק" הי"ד, שאמר לו כי הוא רואה 
בה  השואה  לאחר  אירופה.  שמי  מעל  שחורים  עננים 
נהרגו כל בית משפחת דודו האדמו"ר, הוכתר ע"י שרידי 
חסידות אלכסנדר לאדמו"ר והקים את תפארתה מחדש. 

נייר מכתבים רשמי, 28 ס"מ. מצב טוב. חורי תיוק.

פתיחה: $250
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496. מכתב רבי אברהם ישכר אנגלרד – 
האדמו"ר מראדזין

ימכתב רבי אברהם ישכר ענגלארד, לרבי יוסף גאלדש
טיין. ניו יורק, תשי"ד.

מכתב ארוך בענייני חסידי ראדזין אשר התיישבו בארץ 
ישראל לאחר השואה ובקשה לתמיכה במשולח היוצא 

לאמריקה לאסוף כספים לתמיכה בהם.
"בודאי ידוע לכם אשר במשך השנתיים האחרונות הייתי 
בארצנו הקדושה, ב"ה נשאתי אישה בת טובים ממדינת 
בא"י  היותי  כי במשך  לבשרו  אוכל  ב"ה  ועתה  פולין... 

496. Letter by Rabbi Avraham 
Yisachar Englard – the Admor 
from Radzin 
Letter by Rabbi Avraham Yisachar Englard to, 
Rabbi Yossef Goldstein. New York, 1954.
Lengthy letter concerning the Radzin Hassidim 
who settled in the State of Israel after the 
Holocaust, as well as a plea to support their 
emissary who is departing to America for the 
purpose of collecting funds for their benefit.
“You are certainly aware of the fact that for 
the past two years I was in our Holy Land, 
thank G-D I have married a fine woman, 
the daughter of a fine family from Poland… 
and now, thank G-D I am able to inform that 
while I was in Israel all the Radzin Hassidim 
got together… we reestablished the Sod 
Yesharim Yeshiva of Radzin in the Holy City 
of Jerusalem…”.
The Admor Rabbi Avraham Yisachar Englard 
(1910-2006), Av Beit Din of Sosnowitz and son-
in-law of the Admor Rabbi Mordechai Yossef 
Elazer from Radzin. He was the administrator 
of the Radzin yeshiva network in Poland and 
assisted his brother-in-law, the Admor Rabbi 
Shmuel Shlomo Leiner, with the leadership of 
the Hassidism. His entire family as well as all of 
his father-in-law’s family were killed in the Holo-
caust while he miraculously survived, emigrated 
to the USA, and in the year 1954 was crowned 
as the Admor of Radzin and immigrated to the 
Holy Land. He was blessed with longevity and 
until a very old age spread and taught Torah and 
Hassidism in the city of Bnei Brak. 
Official stationary paper, 27 cm. Very good con-
dition. Folding marks. Written on both sides. 

Opening Price: $100

495. Letter of recommendation 
by the Admor of Alexander  
A letter by the Admor Rabbi Yehuda Moshe 
Danziger of Alexander to the Rabbanut office 
in Holon. Bnei Brak, (1964).
A letter in the handwriting and with the sig-
nature and stamp of the Admor Rabbi Yehuda 
Moshe Danziger of Alexander, addressed to 
the Rabbanut office in Holon, with the recom-
mendation of the Kashrut supervisor that it is 
fitting to rely on his supervision.
The Admor of Alexander, Rabbi Yehuda Moshe 
Tahiberg-Danziger (1893-1973, Encyclopedia 
of Chassidut, 2, pages 43-44), author of 
Emunat Moshe, gaon and wondrous tzaddik. 
Immigrated to Israel before the holocaust, fol-
lowing the counsel of his cousin, the Admor of 
Alexander author of Akedat Yitzchak, who told 
him that he sees dark clouds above the skies of 
Europe. After the holocaust during which all 
his uncle, the Admor's family were killed, he 
was crowned by the remnants of the Alexander 
Chassidut as the Admor and he rebuilt its glory 
anew.
Official stationary, 28 cm. Good condition. File 
holes. 

Opening Price: $250
ישיבת  שוב  יסדנו  ראדזין...  חסידי  אנ"ש  כל  נתארגנו 

סוד ישרים ישיבת ראדזין בעיה"ק ירושלים...".
)תר"ע-תשס"ו(,  אנגלרד  ישכר  אברהם  רבי  האדמו"ר 
יוסף  מרדכי  רבי  האדמו"ר  של  חתנו  סוסנוביץ,  אב"ד 
אלעזר מראדזין. עמד בראש רשת הישיבות של ראדזין 
בפולין וסייע לגיסו האדמו"ר - רבי שמואל שלמה ליינר 
- בהנהגת החסידות. כל משפחתו ומשפחת חותנו נספו 
תשי"ד  ובשנת  לארה"ב,  היגר  בנס,  ניצל  והוא  בשואה 
לארץ הקודש. האריך  ועלה  הוכתר לאדמו"ר מראדזין 
ימים ועד זקנה ושיבה הרביץ תורה וחסידות בעירו בני 

ברק. 
נייר מכתבים רשמי. 27 ס"מ. מצב טוב מאד. סימני קיפול. 

כתוב משני צידיו.

פתיחה: $100

496



מכתבים – חסידות | 285 

497. מכתב מרבי יוסף פאנעט – האדמו"ר 
מדעש

לרח"א  מדעעש,  פאנעט  יוסף  רבי  מהאדמו"ר  מכתב 
שטערנבערג. ברוקלין-ניו-יורק, תשי"ג.

לארץ  )סקריפ'(  ומשלוחי-מזון  צדקה  בנושאי  מכתב 
אלימלך  רבי   – בנו  מוזכרים:  הצנע[.  ]בתקופת  ישראל 

אלתר פאנעט, הנגיד ר' ישראל זופניק ואישים נוספים.
אוצר  )תרנ"ה-תשכ"ב,  פאנעט  יוסף  רבי  האדמו"ר 
פאנעט  יחזקאל  רבי  האדמו"ר  של  בנו   .)8512 הרבנים 
בעל "כנסת יחזקאל", אב"ד דעעש. משנת תרפ"ט אב"ד 
הכיבוש  לאחר  )טרנסילבניה(.  באילונדא  ישיבה  וראש 
תשעה  עם  יחד  לרומניה  דעש  מגטו  נמלט  הגרמני 
לקומם  לדעש  חזר  לאחר המלחמה  וכך שרדו.  מילדיו 
את ההריסות, ולאחר מכן היגר לארצות הברית, התיישב 
חסידות  שושלת  את  מחדש  והקים  בברוקלין-ניו-יורק 
לעדת  ציון  אהבת  כולל  כנשיא  שימש  כאבותיו,  דעש. 
זיבנבירגן שבא"י )גם במכתב זה מוזכרים עניני הכולל(. 
נייר מכתבים רשמי, 27.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, קמטים 

וכתמים.

פתיחה: $120

497. Letter by Rabbi Yossef 
Paneth – Admor of Dej  
Letter by Rebbe Yosef Paneth of Dej, to RCH"A 
Sternberg. Brooklyn-New-York, 1953.
Letter concerning charity and delivery of 
foodstuff to Eretz Yisrael [during austerity]. 
Mentioned are: his son Rabbi Elimelech Alter 
Paneth, Rabbi Yisrael Zupnik, and others.
Rebbe Yossef Paneth (1895-1962, Otzar Ha-
Rabanim 8512). Son of Rebbe Yechezkel Paneth 
author of "Knesset Yisrael", Av-Beit-Din of 
Dej. As of 1929 served as Av-Beit-Din and 
Rosh Yeshivah of Ilonda (Transylvania). After 
the German conquest fled from Dej Ghetto to 
Romania with nine of his children and they 
survived. After the war returned to Dej and 
reconstructed the ruins, later emigrated to 
the United States and re-established the Dej 
Chassidic Dynasty. Served like his ancestors as 
president of Kolel "Ahavat Zion" of Siebenbergen 
community in Eretz Yisrael (Kolel matters are 
mentioned in the letter).
Official stationery, 27.5 cm. Fair condition. Tears, 
creases and stains.

Opening Price: $120

498. מכתב שנה טובה מהאדמו"ר מסלונים
יד  ברכת שנה טובה בדפוס, עם כיתוב בכת"י וחתימת 
קדשו של ראש ישיבת "בית אברהם" סלונים, האדמו"ר 
רבי שלום נח ברזובסקי. ירושלים, אלול תשכ"ה )1965(. 
)תרע"א- ברזובסקי  נח  שלום  רבי  מסלונים,  האדמו"ר 
תש"ס(, נולד בברנוביץ ולמד שם בישיבת חסידי סלונים 
אצל רבי משה מיידנר. מנעוריו התפרסם כגדול בתורה 
ובקדושתו. חתן האדמו"ר רבי אברהם וינברג מסלונים-
ישיבת  את  הקים  תרצ"ו.  בשנת  לארץ  עלה  ירושלים. 
"בית אברהם". אדמו"ר משנת תשמ"א, מראשי מועצת 
ספרי  מחבר  העצמאי.  החינוך  והנהלת  התורה  גדולי 

"נתיבות שלום".
קדשו  בכת"י  שורות   11 מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   12X18

וחתימתו.

פתיחה: $200

498. New Year Letter by the 
Rebbe of Slonim 
Printed New Year greeting with handwritten 
inscription by head of "Beit Avraham" Yeshivah 
Slonim, Rebbe Shalom Noah Berzovsky. 
Jerusalem, 1965.
Admor Shalom Noah Berzovsky (1911-2000), 
was born in Baranowitz, where he learned 
at the Slonim Yeshivah under Rabbi Moshe 
Meidner. Renowned from youth on as a giant in 
Torah. His father-in-law was Admor Avraham 
Weinberg of Slonim-Jerusalem. He came 
to Eretz Israel in 1936 and founded the Beit 
Avraham Yeshivah. Became Admor in 1981, 
and was member of both Mo'etzet G'dolei Ha-
Torah and the Chinukh Atzma'i board of direc-
tors. He wrote the books "Netivot Shalom".
12X18 cm. Very good condition. 11 lines in the 
Rebbe's handwriting with his signature.

Opening Price: $200
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499. מכתבים מהאדמו"ר הריי"ץ 
מליובאוויטש

שני מכתבי ברכת שנה טובה, מהאדמו"ר רבי יוסף יצחק 
שניאורסון, לרבי ישראל מייזל. אטוואצק )פולין(, תרצ"ו 

1936 / ברוקלין )ניו-יורק(, תש"ג 1943.
של  רשמי  מכתבים  נייר  על  כתיבה  במכונת  מודפסים 

האדמו"ר וחתומים בחתימת ידו.
)תר"ם-תש"י,  שניאורסון  יצחק  יוסף  רבי  הריי"ץ, 
חב"ד- לבית  השישי  האדמו"ר   ,)8887 הרבנים  אוצר 
עם  יחד  תמימים  תומכי  ישיבות  מייסד  ליובאוויטש. 
כס  על  עלה  דוב(.  שלום  )רבי  הרש"ב  האדמו"ר  אביו 

הקומוני השלטון  ע"י  נאסר  תר"ף.  בשנת  יהאדמו"רות 
ת"ש  ובשנת  לפולין  הגיע  תרפ"ז.  בשנת  ושוחרר  סטי 
דבורים  לקוטי  המאמרים,  ספר  מחיבוריו:  לברוקלין. 
ועוד. אחד מחתניו הוא רבי מנחם מנדל שניאורסון ז"ל, 

הרבי מליובאוויטש בברוקלין.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $800

500. שבע הזמנות לשמחות – אדמו"רים 
ורבנים

תש"ח,  מהשנים:  משפחתיות,  לשמחות  הזמנות  שבע 
המזמינים  בין  ותשכ"ה.  תשכ"ד  תשט"ו,  תשי"ג, 
ורבנים, ביניהם: האדמו"ר רבי מרדכי שלום  אדמו"רים 
בידרמן  מרדכי  משה  רבי  האדמו"ר  מסדיגורה,  יוסף 
מלעלוב, האדמו"ר רבי יחיאל יהושע רבינוביץ מביאלה, 
האדמו"ר רבי שמואל יודא פאנעט מדעש, רבי אברהם 
רבי  )ניו-יורק(,  מקופיטשניץ  האדמו"ר   - השל  יהושע 

ישעיה שניבלג - אב"ד בני ראם.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $450

499. Letters from the “Rayatz” 
Lubavitcher Rebbe  
Two letters of New Year greetings from 
the Rebbe Yossef Yitzchak Schneersohn to 
Rabbi Yisrael Meisel. Otvosk (Poland), 1936 / 
Brooklyn (New-York), 1943.
Typewritten on the official letterhead of the 
Rebbe and signed by him.
Rebbe Yossef Yitzchak Schneersohn (1880-
1950, Otzar HaRabbanim 8887), the 6th Admor 
of Chabbad–Lubavitch. He, along with his 
father, the Admor HaRashab (Rebbe Shalom 
Dov ber Schneersohn), established the Tomchei 
Temimim Yeshiva network. Became Rebbe in 
1920. He was imprisoned by Czarist authorities 
and released in the year 1927. Moved to Poland 
in 1940 and then moved to New York. His 
works include "Sefer HaMa'amarim", "Likutei 
Diburim" and more. One of his sons-in-law was 
the late Rabbi Menachem Mendel Schneersohn, 
the Lubavitcher Rabbi of Brooklyn.
Varying size and condition.

Opening Price: $800

500. Seven Invitations to 
Celebrations 
Seven invitations to family celebrations, of the 
years: 1948, 1953, 1955, 1964 and 1965. Amongst 
the hosts: Rebbe Mordechai Shalom Yossef of 
Sadigura, Rebbe Moshe Mordechai Biederman 
of Lelov, Rebbe Yechiel Yehoshua Rabinovitch 
of Biala, Rebbe Shmuel Yehudah Paneth of Dej, 
Rabbi Avraham Yehoshua Heshil – Rebbe from 
Kopitshnitz (New York), Rabbi Yesha'ayah 
Shnibelg – Av-Beit-Din Bnei Re'em.
Size and condition varies.

Opening Price: $450
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Manuscripts

501. כתב יד פירוש על הרמב"ם – עשרה 
כרכים

נכתב  להרמב"ם.  תורה"  "משנה  על  פירוש  יד  כתב 
כנראה בשנות תר"ף-תר"ץ ]1920-1930[.

בדרך  להרמב"ם  תורה  משנה  חלקי  רוב  על  פירוש 
הפשט, ]בסגנון פירוש "תפארת ישראל" על המשניות[. 
קנין,  ספר  נזיקין,  ספר  זמנים,  ספר  את  כולל  הפירוש 
ספר קדושה, ספר הפלאה וספר טהרה, וחלקים גדולים 

מספר עבודה וספר נשים.
בתוך כתב היד נמצאה הסכמה משנת תרצ"ב, בכתב ידו 

ישל רבי ברוך מרקוס רב ואב"ד חיפה לרבי יהודה הייל
ברון, על הוצאת הספר לאור. ]לגבי רבי יהודה היילברון 
לא נודעו לנו פרטים, כנראה שנולד בשנת תר"ל )1870(, 
מקפריסין  כנראה   ,)1930( תרצ"א  בתשרי  לארץ  עלה 
ונפטר בשנת תשי"ח )1958(, ראה חומר מצורף. בין דפי 

כתב היד נמצאים עוד מכתבים ודפים שונים[.
עשרה כרכים, אלפי דפים. 32 ס"מ. מצב כללי טוב. סימני 

עש.

פתיחה: $3000

501. Commentary on the Rambam 
Manuscript – Ten Volumes  
Commentary manuscript on "Mishne Torah" 
by Rambam. Probably written during the years 
1920-1930.
"Pshat" commentary on most parts of Mishne 
Torah by Rambam, [similar style to "Tife'eret 
Yisrael" commentary].
The book includes Sefer Zemanim, Sefer 
Nezikin, Sefer Kinyan, Sefer Kedusha, Sefer 
Ha-Pli'ah and Sefer Ha-Taharah as well as 
considerable parts of Sefer Avodah and Sefer 
Nashim.
Approbation of 1932 was found within the man-
uscript, handwritten by Rabbi Baruch Marcus 
Av-Beit-Din Haifa, to Rabbi Yehudah Heilbrun, 
on publishing the book. [No details have been 
found about Rabbi Yehudah Heilbrun who 
was probably born in 1870, made aliya to Eretz 
Yisrael in 1930 and died in 1958, see attached 
material. More letters and various leaves were 
found between the manuscript leaves].
Ten volumes, thousands of leaves. 32 cm. 
Generally in good condition. Moth marks.

Opening Price: $3000
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502. כת"י עתיק - מגילת סתרים מרבי אברהם גאלאנטי
כת"י ספר מגילת סתרים, פירוש קבלי על מגילת איכה, מרבי אברהם גאלאנטי תלמיד 

הרמ"ק. שצ"ז )1637(.
 )1589 )שמ"ט  בונציה  נדפס  הספר  סתרים".  "קינת   - בוכים"  "קול  גם  נקרא  זה  ספר 
ובפראג )שפ"א 1621(. במהדורת פראג נוספו הוספות מרבי יעקב ב"ר יחזקאל משה, והן 
נמצאות בכתה"י שלפנינו, כך שכנראה הוא העתקה מדפוס פראג. המעתיק חותם בשער 

ובקולופון בסוף כתה"י: "אהרן בא"א מוהר"ר יהודה זללה"ה". 
69 דף, 20 ס"מ. כתיבה אשכנזית עתיקה. מצב טוב-בינוני, כתמי זמן, פגיעות משוקמות 

במספר דפים. כריכת עור חדשה ומפוארת, עם הטבעות עיטורים.
מצורפת חוות דעת כתובה, מחוקר הקבלה מר יוסף אביבי, על כתה"י ותוכנו. 

פתיחה: $2000

502. Ancient Manuscript – Meggilat Setarim by Rabbi 
Avraham Galanti 
Manuscript of Sefer Meggilat Setarim, kabbalic commentary on Meggilat 
Eicha, by Rabbi Avraham Galanti, disciple of the Rama"k. 1637.
The book is also titled "Kol Bochim" – "Kinat Setarim". Printed in Venice 
(1589) and in Prague (1621). Many additions by Rabbi Ya'akov Ben 
Yechezkel Moshe appear in the Prague edition, and they are presented in 
this manuscript, so it seems that this is a copying of the Prague edition. The 
copyist signs on title page and in colophon at the end of this manuscript: 
"Aharon… son of Yehudah…".
69 leaves, 20 cm. Ancient Ashkenazi handwriting. Good-fair condition, 
stains, restored damages to a few leaves. New elaborate leather binding, with 
embossed decorations.
Enclosed is a written report by the Kabbalah researcher Mr. Yossef Avivi 
about this manuscript and its contents.

Opening Price: $2000
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503. כת"י - שו"ת מחכמי הספרדים 
באיטליה במאה ה-17 

שמואל  רבי  שאלת  הלכתית,  ותשובה  שאלה  יד,  כתב 
הלוי ותשובת רבי אברהם שוליימא. ]המאה ה-17[.

הבאים  ]מספרד[  האנוסים  אודות  "על  היא  השאלה 
לארץ ליגורנו... לעבוד את ה'", ואלמנתו של אחד מהם 
הנישואין  כי  בטענה  בעלה,  לאחי  כדין  שלא  נישאה 
על  נאסרה  ולא  וישראל  כדת משה  היו  לא  הראשונים 
"מורינו  השואל:  כותב  השאלה  בסיום  משפחתו.  בני 
ואביטה  ידו  בכתב  ירשום  והכל  ויראה  ישקיף  ורבינו 
נאם  גדול,  כחסד  יחשב  ולי  מתורתו...  נפלאות  ואראה 

עבדך שמואל". 
רבי אברהם שוליימא אוסרם, ובסיום תשובתו הארוכה 
הוא כותב לחיזוק החרם שהוטל על האח ועל האשה ועל 
כל המסייעין אותם: "וצריכים בתי דינים הגדולים, בית 
דין הגדול שבקושטנדינא ושבשאלוניקי וירושלים עיר 
הקדש שיגזרו בגזרת נידוי חרם ושמתא... עד שישובו 

בתשובה שלימה. נאום הצעיר אברהם שוליימא".
השאלה  חתימת  אך  סופר,  ידי  כתיבת  נראה  הכתב 
"מורינו ורבינו וכו'" נראית בכתיבה אוטוגרפית של רבי 

שמואל הלוי.
הגאון רבי אברהם שוליימא, מרבני ונציה ומגדולי חכמי 
הספרדים באיטליה, חתום על תשובה הלכתית בשו"ת 
דבר שמואל )אבוהב( סימן י"ט יחד עם רבי יהודה אריה 

ממודינה ורבי עזריה פיג'ו בעל "גידולי תרומה".
פגיעות  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.  כ-21  כתובים,  עמ'  כ-40 

בשולי הדפים, כמעט ללא פגיעה בטקסט.

פתיחה: $400

503. Manuscript – Halachic 
Response by 17th Century Spanish 
Sages in Italy
Manuscript, halachic question and response, 
questions by Rabbi Shmuel Ha-Levy and 
response by Rabbi Avraham Shuleima. [17th 
Century].
Question is about "the Marranos [from Spain]". 
A widow of one of them married illegally her 
husband's brother claiming that the first mar-
riage was not according to Jewish law and the 
widow was, therefore, not forbidden to marry a 
member of the family. The question ends with 
the request "our Rabbi will examine the case 
and write his response… Shmuel".
Rabbi Avraham Shuleima forbids the marriage 
and ends his long response supporting the ban 

on the brother, the woman and those who assist 
them.
The handwriting seems like a Sofer's but the 
ending looks like Rabbi Shmuel Ha-Levy' auto-
graphic writing.
The Ga'on Rabbi Avraham Shuleima, of the 
Venice rabbis and a leading Spanish sage in Italy, 
signed a response in Devar Shmuel (Abuhav) 
book of responsum, chapter 19, together with 
Rabbi Yehudah Aryeh of Modena and Rabbi 
Azaria Fijo author of "Gidulei Terumah".
About 40 written pages, approx. 20 cm. Good-
fair condition, damages to borders, almost no 
text omission.

Opening Price: $400
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504. כתב יד - בעל ה"אמרי בינה" - קאליש, תר"ט
סוגיה  ביאור  קאליש,  אב"ד  בינה"  ה"אמרי  בעל  אויערבך  מאיר  רבי  מהגאון  כתב-יד, 

ממסכת גיטין. קאליש. ראש חודש אדר תר"ט )1849(.  
יבביאור שיטת הרמב"ם סוגיא דאומר אמרו - כתיבה ראשונית של ביאור הסוגיא - אוטו

גרף בכתב יד קדשו על גבי דפי פוליו גדולים.
הגאון רבי מאיר אויערבאך )תקע"ה-תרל"ח(, אב"ד קאליש וירושלים, מגדולי דורו. בנו 
חיים  רבי  של  ונכדו  חיים"  "דברי  בעל  לונטשיץ  אב"ד  אויערבך  איצק  יצחק  רבי  של 
אויערבך אב"ד לונטשיץ בעל "דברי משפט". ספרו "אמרי בינה" הוא אחד מספרי היסוד 

בביאור סוגיות עמוקות בש"ס ובהלכה.
והיה הרב הראשון שנתמנה באופן רשמי לרבה של  ישראל  בשנת תרי"ט עלה לארץ 
הקהילה האשכנזית בירושלים. מלבד גדלותו הידועה בתורה ובהלכה, היה גם מקובל 

גדול ולמד בישיבת "בית אל". 
8 עמ', 33 ס"מ. נייר ירקרק, מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $1000

504. Manuscript – Author of "Imrei Bina" - Kalisch, 
1849  
Manuscript, written by the Ga'on Rabbi Meir Auervach author of "Imrei 
Bina" Av-Beit-Din Kalisch, commentary on topic of Tractate Gitin. Kalisch, 
1849.
Commentary on Rambam topic De'Omer Imro – Primary writing of topic's 
commentary – Autographic writing by  the Holy Rabbi.
Rabbi Meir Auerbach (1815-1878), Av-Beit-Din of kalisch and Jerusalem, of 
the great rabbis of his time. Son of Rabbi Yitzchak Itzek Auerbach Av-Beit-
Din Lontshitz author of "Divrei Chaim", and grandson of Rabbi Chaim 
Auerbach Av-Beit-Din Lontshitz, author of "Divrei Mishpat". "Imrei Bina" 
by Rabbi Meir Auerbach is an essential book of Talmudic and Halachic 
commentaries.
Made Aliya to Eretz Yisrael in 1859 and was the first rabbi officially ap-
pointed as Jerusalem's  Ashkenazi community rabbi. Aside from his great-
ness in Torah and Halacha, was an outstanding Kabbalist and studied in 
the Biet El Yeshivah.
8 pages, 33 cm. Greenish paper, good condition, stains.

Opening Price: $1000 504
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505. כתב יד, שו"ת ודרשות - 
בעל "הרי בשמים"

"הרי בשמים",  ודרשות  יד, שו"ת  כתב 
הורביץ.  הלוי  ליבש  רבי אריה  להגאון 

סטרי, תרנ"ח-תרנ"ט 1898-1899.
כת"י פנקס התשובות, בכתב יד קדשו 
עם  המחבר  של  אוטוגרפית  ]כתיבה 
הוספות ותיקונים[, ערוך לפי סדר זמן 
אדר  עד  תרנ"ח  אב  מתאריך  כתיבתם 
במהדורה  כת"י,  עפ"י  ]נדפס  תרנ"ט. 
סימנים  תשי"ח,  ירושלים  תליתאי, 

מ"ו-ס"א[.
)תר"ו- הורביץ  ליבש  אריה  רבי 
ופוסקי  הגאונים  מגדולי  תרס"ט(, 
ההלכה בגליציה. בצעירותו היה נוסע 
"דברי  בעל  האדמו"ר  בצל  להסתופף 
הגאון  של  חביבו  נכדו  מצאנז.  חיים" 

ירבי משולם יששכר הורביץ אב"ד סט
ניסלב בעל "בר ליוואי" ובנו של הגאון 

רבי יצחק הורביץ בעל "תולדות יצחק" ו"מאה שערים". כיהן ברבנות בזאלוזיץ, בסטרי 
השו"ת  והשני מספר  הראשון  החלקים  את  הדפיס  ותרנ"ז  תרמ"ג  בשנים  ובסטניסלב. 

שלו, "הרי בשמים". 
שאר כתבי ידו סודרו על ידו לדפוס ולא נדפסו. במלחמת העולם השניה נעלמו כתה"י 
בשריפת העיר ביסטריץ, אולם תלמידיו חפרו תחת הריסות הבית ומצאו את הכתבים. 
במסירות נפש רבה הוברחו כתה"י לארץ ישראל ולארה"ב, שם נדפסו חלקים שלישי 
ורביעי בשנת תשי"ח )1958( והחלק החמישי בשנת תשמ"ד )1984(. ראה חומר מצורף. 

דפים רי-רלד )כ-50 עמ' כתובים(, כ- 32 ס"מ. נייר דק ויבש, מצב טוב. כריכה חדשה.

פתיחה: $2500

505. Manuscript, 
Responsa and Sermons 
– Author of "Harei 
Besamim" 
Manuscript, responsa and ser-
mons "Harei Besamim", by the 
Gaon Rabbi Aryeh Leib HaLevi 
Horowitz. Stryi, 1898-1899.
The booklet of responsa, in his 
holy handwriting [autographic 
writing of the author with ap-
pendixes and corrections], ar-
ranged according to the order 
of the time they were written 
from Av 1898 until Adar 1899. 
[Printed according to manu-
script, Third addition, Jerusalem 
1958, chapters 46-61].
Rabbi Aryeh Leibush Horowitz 
(1846-1909), was amongst the 
great geonim and poskim of Galicia. In his youth, he would travel to the 
Admor author of Divrei Chaim of Zans. The dear grandson of the Gaon 
Rabbi Meshulam Yissachar Horowitz Av Beit Din of Stanislaw, author of 
"Bar Livai" and the son of the Gaon Rabbi Yitzchak Horowitz, author of 
"Toldot Yitzchak" and "Me'ah She'arim". Served as Rabbi of Zalozitz, Stryi 
and Stanislaw. In 1883 and 1897 he printed the first and second part of 
his responsa in the book "Harei Besamim". The rest of his manuscripts 
he arranged for printing but they were not printed. During World War 
II, his manuscripts disappeared in the burning of the city of Bistritz, but 
his disciples dug under the ruins of the house and found the manuscripts. 
With much sacrifice the manuscripts were smuggled into Israel and the 
US, where the third and fourth parts were printed in 1958, and the fifth in 
1984. See enclosed material.
Leaves 210-234 (approx. 50 written pages), approx. 32cm. Thin and dry paper, 
good condition. New binding.

Opening Price: $2500
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506. ארכיון כתבי-יד, שו"ת וחידושים, הספדים ודרשות - מהאדמו"ר 
רבי חיים רבינוביץ מבוקרשט

ארכיון גדול, כתבי יד קדשו של האדמו"ר רבי חיים רבינוביץ מבוקרשט. שו"ת וחידושי 
ש"ס ושו"ע, דרשות והספדים ומאמרי חסידות. רוב הדברים ערוכים לדפוס ולא נדפסו.
האדמו"ר הגאון רבי חיים רבינוביץ )ראבינאוויטש(, מצאצאי רבי נחמן מהורודנקא, רבי 
יעקב שמשון משפיטובקה ורבי פנחס מקוריץ. נולד בערך בשנת תר"ם )1880( לאביו 
האדמו"ר רבי שלום מקולומיאה. נשא את בת הגאון רבי ישראל לנדא אב"ד סאדיגורה, 
שנפטר  חותנו  בחיי  עוד  תרע"ג,  בשנת  ובסדיגורא.  ביאסי  ובאדמו"רות  ברבנות  כיהן 

תרפ"א, נתמנה לרבנות סאדיגורה ע"י בני המשפחה ורבני העיר - ראה בפריט 481[.
לאחר מלחמת העולם הראשונה עבר לבוקרשט, בה כיהן כאדמו"ר. בשנת תר"ץ הוציא את 

יספרו "כוכב השחר", שאלות ותשובות ודרושים. בהקדמתו הוא כותב על מאורעותיו ותו
לדות משפחתו בקצרה ]בכתבי-יד שלפנינו מובאים פרטים נוספים לתולדות משפחתו[. 
בשער הספר כותב המחבר כי כשם שחננו ה' "לראות ביציאת כוכבי זה הראשון להאיר... 

מהרה יעזרני ד׳ להוציא לאור גם יתר החדושים אשר טפחתי ורבתי".
נפטר בתל- וחסידות.  ידו, בשו"ת, דרוש  והמשיך לסדר את כתבי  ישראל  עלה לארץ 
אביב בשנת תשי"א ונקבר בחלקת האדמו"רים בבית העלמין "נחלת יצחק" )על יד קברי 
אדמו"רי בית רוז'ין ושטפנשט(. על מצבתו נכתב "צדיק מושל ביראת אלוקים, מרביץ 
"תורה וחסידות ברבים, חכמתו וצדקתו בחוץ תרונה, וכל דרכיו אמת ואמונה )אנציקי

לופדיה לחסידות, א', עמ' תקסא-תקסב(. 
ילפנינו אוסף כתב-יד קדשו אלו, שלא זכה להוציאם לאור בחייו. מחברות, דפים ומסמ

כים שונים )צוואת זקנו רבי נפתלי רבינוביץ ועוד(.
]ראה עוד בפריטים 479-481, מכתבו של שו"ת בהלכה עם תשובת המהרש"ם מבערזאן, 
סמיכה מבעל ה"אבן יקרה", מכתבי רבנות מהעיר סדיגורא בחתימת הגאון רבי ישעיה 

מאדעסס ועוד[.
מאות רבות של דפים גדולים כתובים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $2000
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506. Archive of Manuscripts, Responsum and 
Novellae, Eulogies and Sermons – by Rebbe Chaim 
Rabinovitch of Bucharest
Large archive of manuscripts handwritten by the Holy Rebbe Chaim 
Rabinovitch of Bucharest. Responsum and Mishna, Shulchan Aruch 
novellae, sermons, eulogies and chassidic essays. Most documents were 
edited but not printed.
Rebbe Chaim Rabinovitch, descendant of Rabbi Nachman of Horodenka, 
Rabbi Ya'akov Shimshon of Spitovka and Rabbi Pinchas of Koretz. Born c. 
1880 to his father Rebbe Shalom of Kolomea. Married the daughter of the 
Ga'on Rabbi Yisrael Landa Av-Beit-Din Sadigura, served in Rabbinate of 
Iassi and Sadigura. [In 1913, while his father in law was still alive (died in 
1921), was appointed as Rabbi of Sadigura by family members and the city's 
rabbis – see item 481].
Moved to Bucharest after World War I, where he served as Admor. In 1930 
published his book "Kochav Ha-Shachar", responsum and homiletics. In 
the introduction he tells his family's history [in the manuscripts herewith 
there are additional details about his family]. On the title page the author 
writes "as we have witness this first shining star…G-d will help me pub-
lished all other novellae that I nurtured".
Emigrated to Eretz Yisrael and continued to arrange his manuscripts of 
responsum, homiletics and chassidut. Died in Tel Aviv in 1951 and was 
buried in "Nachlat Yitzchak" cemetary (near the Rebbes of Ruzhyn and 
Stefanest).
Presented here is a collecion of the manuscripts in his holy handwriting, 
that were not printed during the Rebbe's life. Notebooks and documents 
(will of Rabbi Naftali Rabinovitch and more).
[See items 479-481, letter of responsum with reply by the Maharsham of 
Berezhany, ordination by the author of "Even Yekara", letter from the city 
of Sadigura signed by the Ga'on Yesha'aya of Odessa and more].
Hundreds of large written leaves. Sizes and conditions vary.

Opening Price: $2000
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508. כתב-יד חידושי סוגיות
שנות  סוף  ]הונגריה,  סוגיות.  וביאורי  חידושי  כתב-יד, 

הת"ק בערך, המאה ה-19[.
"מה  הדברים  בפתח  כותב  הוא  הסוגיות,  ביאורי  ברוב 
שחנני אלקים בעזה"י" ]כנראה, כתיבה אוטוגרפית של 
מחבר החידושים[. בדף 7 "בסוגיא דהילך" תחת הכותרת 

"מאדמ"ו הגאון הגדול אב"ד דק"ק סאבאטיש". 
בדף 14 חותם הכותב בסוף סוגיא: "ממני הצעיר, משה 

]מ[סענטא". בדף הראשון רישומים וחתימות.
טוב-בינוני,  מצב  עבה,  נייר  ס"מ.   25 כתובים,  עמ'   ]30[

פגעי רטיבות ובלאי, בעיקר בשולי הדפים.

פתיחה: $1000

507. אוטוגרף כת"י של הצדיק רבי אליהו 
מגריידיץ 

ידף כתב יד, חידושים באגדות הש"ס, מרבי אליהו גוט
מאכר "הצדיק מגריידיץ". ]דברים שלא נדפסו[.

קצרות  והוספות  מחיקות  עם  אוטוגרפית,  כתיבה 
וארוכות.

מתלמי )תקנ"ו-תרל"ה(,  גוטמאכר  אליהו  רבי  יהגאון 
אב"ד  בפוזנא.  אייגר  עקיבא  רבינו  של  הראשונים  דיו 
פעלשאן וגריידיץ. גאון מופלג, קדוש ומקובל. בשנותיו 
האחרונות נתפרסם כ"פועל ישועות", נודע בשם "דער 

גריידיצער צדיק" ]=הצדיק מגריידיץ[. 
2 עמ', 21 ס"מ. מצב בינוני, קרעים משוקמים. כריכת בד 

מפוארת.

פתיחה: $600

508. Manuscript of Talmudic 
Topics Novellae  
Manuscript, commentaries and novellae on 
Talmudic topics. [Hungary, 19th century].
Most commentaries open with "G-d blessed me" 
[probably, autographic writing by the author of 
the novellae]. On leaf 7 "…The Ga'on… Av Beit 
Din of Szobotisz".
On leaf 14 the writer signs "…Moshe [of] Senta". 
Inscriptions and signatures on the first leaf.
[30] Written pages, 25 cm. Heavy paper, good-
fair condition, moisture marks and wear, mainly 
to edges.

Opening Price: $1000

507. Manuscript Hanwritten by 
Rabbi Eliyahu Of Graditz 
Manuscript leaf, Aggadic novellae, by Rabbi 
Eliyahu Gutmacher "The Tzadik of Graditz". 
[Never printed].
Autographic writing, with deletions and short 
as well as long additions.
Ha-Gaon Rabbi Eliyahu Gutmacher (1796-
1875), of the first disciples of Rabbi Akiva 
Eiger in Posen. Av-Beit-Din of Pelschen and 
Graditz. An outstanding Ga'on. In his later 
years became known as "Poel Yeshuot", "Der 
Graditzer Tzadik".
2 leaves, 21 cm. Fair condition, restored tears. 
Elaborate cloth binding.

Opening Price: $600
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509. כתב-יד על שו"ע אורח חיים 
כתב-יד, חיבור על שו"ע אורח חיים, ביאורים והלכות על 
דברי המגן אברהם והט"ז. ]אירופה, שנות הת"ק בערך, 

1800 בקירוב[.
והוספות  מחיקות  עם  מחבר,  של  אוטוגרפית  כתיבה 
בלתי  בהם.  והעיון  הדברים  עריכת  כדי  תוך  שנעשו 

מזוהה ]לא נבדק כראוי[.
אינו שלם: מתחיל  כתה"י  לדפוס.  ומסודר  ערוך  חיבור 
ומסתיים  ס"ט  סימן  שמע  קריאת  הלכות  באמצע 

באמצע סימן קס"ז.
148 עמ' כתובים, 16 ס"מ. מצב בינוני, כתמים ומעט פגעי 

עש. חלק מהדפים בלויים וקרועים )משוקמים(.

פתיחה: $1000

510. כת"י - חידושי תורה מהגאון רבי 
יחזקאל אב"ד המבורג

- "חידושי תורה מהגאה"ג מו"ה יחזקאל זצ"ל  יד  כתב 
אב"ד דק"ק המבורג". חידושים על מסכת נדה.

בסוף הדברים כותב המעתיק, כי העתיק חידושים אלו, 
להרשב"א  נדה  חידושי  ספר  בסוף  הנדפסים  מהדפים 

דפוס מיץ משנת תקל"ו. 
אב"ד  )תכ"ח-תק"ט(  קאצינלבויגן  יחזקאל  רבי  הגאון 
דורו,  גאוני  מגדולי  וונדסבק(  המבורג  )אלטונה  אה"ו 

בעל שו"ת כנסת יחזקאל. 
דף 21 ס"מ, כתוב משני צידיו בארבעה טורים. מצב טוב 

מאד.

פתיחה: $150

509. Manuscript on Shulchan 
Aruch Orach Chaim  
Manuscript, composition on Shulchan Aruch 
Orach Chaim, commentary and Halachot on 
Magen Avraham and Turei Zahav. [Europe, c. 
1800].
Autographic writing by the author, with de-
letions and additions made during editing 
and studying. Unidentified [not thoroughly 
checked].
Edited composition ready for printing. 
Incomplete manuscript: starts in the middle of 
Keri'at Shema rules chapter 69 and ends in the 
middle of chapter 167.
148 Written pages, 16 cm. Fair condition, stains 
and a few moth damages. Some leaves are worn 
and torn (restored). 

Opening Price: $1000

510. Manuscript – Novella of 
Rabbi Yechezkel, Av Bet Din 
Hamburg  
Manuscript – "Novellae of the great Torah 
scholar and teacher, Rabbi Yechezkel, Av Bet 
Din of the Hamburg community". Novellae on 
Tractate Niddah.
At the end of the transcription, the writer 
records that these novellae were copied from 
pages printed at the end of the book "Novellae 
on Niddah of the Rashba", printed in Metz, 
1776.
Rabbi Yechezkel Katznellboigen (1668-1749), Av 
Bet Din of Altona, Hamburg and Wandsbeck, 
of the leading Torah scholars in his generation, 
authored Responsa Knesset Yechezkel.
Page 21 cm. Written in four columns on both 
sides. Very good condition.

Opening Price: $150
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511. כת"י - חיבור "לשם ששה דברים" על 
משניות, תרנ"ז

המ על  פירוש  דברים",  ששה  "לשם  חיבור   - יד  יכתב 
תרנ"ז  ברמסאהן.  צבי  ב"ר  יעקב  שמואל  מרבי  שניות, 

.)1897(
כתב היד מכיל חיבור למדני ופירוש על סדר המשניות 
חסר  החיבור  )סוף  שבועות.  עד  מברכות  )והגמרא(, 
כל ששת הסדרים  על  נשלם  מוזכר שהחיבור  - בשער 
בעוד שכתב היד נפסק לקראת סוף הסדר הרביעי, סדר 

נזיקין(. איורים שונים באסטרונומיה ועוד. 
מוקדמת  מהדורה  ]כנראה  נוספת,  מחברת  מצורפת 
השנה,  ראש  משניות,  על  חידושים  מחבר[,  מאותו 

יבמות, נזיר, סנהדרין, אבות, מדות ומסכתות נוספות.
התגורר  ברמסון,  יעקב  שמואל  רבי  הגאון  המחבר, 
לומז'ה, סמוכה לגבול פרוסיה(  )עיר בפלך  בראייגורוד 
)1899(. חתנו הוא רבי  ונפטר שם בערך בשנת תרנ"ט 
שמעון חיים גריאבסקי בנו של בעל "גנת אגוז" - ראה 

חומר מצורף.
חיבור זה כנראה לא נדפס, אך ידועים חיבורים אחרים 
תרנ"ז(  )ווארשא,  דשמואל"  "שמשא  המחבר:  מהגאון 

וחיבורים נוספים.
למעלה מ-26 עמ', כ-32 ס"מ. מצב טוב, דפים אחרונים 
קרועים וחסרים, ללא כריכה. + מחברת: ]22 עמ'[, כ- 32 

ס"מ. מצב טוב-בינוני, דפים נפרדים ובלויים. 

פתיחה: $1200

511. Manuscript – Essay "L'shem 
Shisha D'varim" on the Mishna, 
1897
Manuscript – essay "L'shem Shisha D'varim", 
commentary on the Mishna, by Rabbi Shmuel 
Ya'akov son of Rabbi Zvi Bramsohn. 1897.
The manuscript contains a scholarly essay and 
commentary on the Mishna (and the Gemara), 
from B'rachot until Shvuot. (The end of the 
essay is missing – on the front page it is men-
tioned that the essay written on all six Orders of 
the Mishna, while the manuscript ends near the 
end of the fourth Order, The Order of Nezikin.) 
Various illustrations of astronomy and more.
Attached is another booklet, [apparently an 
earlier edition by the same author], novella on 
the Mishna, Rosh Hashana, Yevamot, Nazir, 
Sanhedrin, Avot, Midot and other tractates.
The author, the Gaon Rabbi Shmuel Ya'akov 
Bramsohn, lived in Reigorod (a city in the 
Lomza region, near the Prussian border) and 
died there c. 1899. His son-in-law is Rabbi 
Shimon Chaim Griavsky the son of the author 
of "Ginat Egoz" – see attached material.
This essay apparently has not been printed, but 
other essays by the author are known: "Shimsha 
D'Shmuel (Warsaw, 1897) and other essays.
Over 26 pages, c. 32 cm. Good condition, last 
leaves torn and missing, missing binding. + 
booklet: [22 pages], c. 32 cm. Good-fair condition, 
separate and worn leaves.

Opening Price: $1200
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512. כתב יד ספר כללים – רבי יצחק 
רוזנברג אב"ד האדאז

רבי  מאת  והפוסקים,  הש"ס  כללי  על  יד  בכתב  חיבור 
יצחק רוזנברג אב"ד האידו-האדאז. 

בדפים 10-11 העתק מכתב בהלכה, עם חתימה של הרב 
רוזנברג.

דבג מזונות  "חברא  של התרומות  פנקס  גבי  על   נכתב 
תורמים(  ופרטי  שמות  )עם  האדאז"  ק"ק  דפה  חורים 

מקהילות שונות בהונגריה.
הרבנים  אוצר  )תר"ך-תש"ד,  רוזנברג  יצחק  רבי  הגאון 
11028(. גאון וצדיק, מגדולי רבני הונגריה. בעל "גבורות 
יצחק". בנו של רבי יוסף יוזפא רוזנברג אב"ד פישפיק-
הזהב".  ורביד  יוסף  "יד  ומחבר  )הונגריה(  לאדאני 
תלמידם של גדולי תלמידי החת"ס, חתנו של רבי ברוך 
ליכטנשטיין בנו של הגאון הנודע רבי הלל ליכטנשטיין 
)הוידא(  העיר  כאב"ד  שנה  שישים  כיהן  מקולומיא. 
אליה  באוסטריה,  נפטר  שבהונגריה.  האידו-האדאהז 

הוגלה עם קהילתו על ידי הנאצים, הי"ד.
לדפוס...".  "הועתק  מאוחרים  רישומים  מהדפים  בכמה 

אולם, כפי הנראה, חיבור זה לא נדפס.
146 עמ'. 24 ס"מ. מצב טוב. חותמות בלועזית "עמנואל 

רוזנפלד".

פתיחה: $600

512.  Sefer Kelalim Manuscript – 
Rabbi Yitzchak Rosenberg Av-Beit-
Din Hadahz
Handwritten composition on the Mishnah and 
the adjudicators, by Rabbi Yitzchak Rosenberg 
Av Beit Din Hajduhadhaz.
Leaves 10-11 feature a copy of halachic letter 
signed by Rabbi Rosenberg.
Written on a donations booklet of "Chevrah 
Mezonot De-Bachurim Hadhaz" (with names 
and details of donors).
The Gaon Rabbi Yitzchak Rosenberg (1860-
1940, Otzar HaRabbanim 11028), Gaon and 
Tzadik, of the greatest rabbis of Hungary. 
Author of "Gvurot Yitzchak". Son of Rabbi 
Yossef Rosenberg Av Beit Din Püspök-Ladány 
(Hungary) and author of "Yad Yosef U'Rvid 
HaZahav". Disciple of the great disciples of 

the Chatam Sofer, son-in-low of Rabbi Baruch 
Lichtenstein son of the Gaon Rabbi Hillel 
Lichtenstein of Kolomea. Served for sixty years 
as Av Beit Din of the city Hajduhadhaz. Died in 
Austria after deported to there with his com-
munity by the Nazis.
Later inscriptions appear on some leaves: 
"copied for printing…". It seems, though, that 
this composition has not been printed.
146 pages, 24 cm. Good condition. Ink stamps 
"Emanuel Rosenfeld".

Opening Price: $600

513. כתב יד עמודי שש – מחבר לא ידוע
כתב יד, "ספר עמודי שש - קיצור פסקי הלכות", מחבר 

לא ידוע.
בדיני אבן  היד מכיל קיצור תמציתי של תשובות  כתב 
חסד",  "תורת  ביהודה",  "נודע  השו"ת:  מספרי  העזר 
"חתם סופר", "מים חיים", "שואל ומשיב", וקיצור דינים 

הנוגעים לאבן העזר מספרי ה"שדי חמד".
והאחרונים  מהראשונים  מלוקט  חיבור  כתה"י  בסוף 

בדיני "קידושין על תנאי".
כיתוב:  259 מופיע  מי הוא המחבר. בעמ'  לנו  ידוע  לא 
תשרי  לחדש  י"ג  א'  יום  אה"ע  חלק  בעזה"ש  "סליק 
החקלאית  לחווה  הכוונה  ]אולי  חדשה"  מסלה  תרפ"ד, 
"מסילה חדשה" שהוקמה ליד העיר קושטא-איסטנבול[.

קרוב ל-300 עמודים כתובים. 29 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $250
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514. כתב יד הספד על המהרי"ל דיסקין – 
הרא"ם הכהן

מבריסק",  ליב  יהושיע  הר"ר  להגאון  "הספד  יד,  כתב 
רבי אהרן מנדל )הרא"ם( הכהן. קהיר )מצרים(, ]תרנ"ח 

.]1898
קונטרס בכתב יד הרא"ם הכהן. "הצדיק הגאון... שנפטר 
בעי"ק ירושלים... אשר ספדו אותו יותר משלשים אלף 
ישראל... יש לנו להתאונן הרבה... אשר היה בקי... כל 
מי ששאל אותו שאלה קלה וחמורה הי' משיב כהלכה... 
"יד  בספר  נדפס  ]ההספד  כמותו...".  אחריו  הניח  לא 

רא"ם", תל אביב תש"ך[.
הכהן,  )הרא"ם  הכהן  נתן  ב"ר  מנדל  אהרן  רבי  הגאון 
תרכ"ו-תרפ"ז, אוצר הרבנים 1836(, גאון ומחבר ספרים, 
התפרסם  שנה,  כשלושים  קהיר  של  האשכנזי  רבה 

514. Handwritten Eulogy on 
Mahari"l Diskin – RA"M Ha-Cohen  
Manuscript, "Eulogy in memory of Rabbi 
Yehoshua Leib of Brisk", by Rabbi Aharon 
Mendel (RA"M) Ha-Cohen. Cairo (Egypt), 
[1898].
Pamphlet handwritten by RA"M Ha-Cohen. 
"The Tzadik…who died in Jerusalem…
mourned by more than thirty thousand 
Jews… no one like him remained…". The 
eulogy was printed in the book "Yad RA"M" 
(Tel Aviv, 1960).
The Ga'on Rabbi Aharon Mendel son of Natan 
Ha-Cohen (RA"M Ha-Cohen, 1866-1927, Otzar 
Ha-Rabanim 1836), writer of books, Ashkenazi 
rabbi of Cairo for thirty years, known mainly 
for his attempt to renew the "Smicha" and es-
tablish the Sanhedrin and for founding "Agudat 
Ha-Rabanim" (see about him in the book "Yad 
RA"M" mentioned above).
[8] pages, 21 cm. Good condition. Slight moth 
damages. Stains.

Opening Price: $250

513. Manuscript – Amudei Shesh – 
Unknown Writer  
Manuscript, "Sefer Amudei Shesh – Concise 
Halachic Rulings", unknown writer.
This manuscript contains a concise text with 
responsum concerning "Even Ha-Ezer" rules 
from the books of responsum: "Noda Be-
Yehudah", "Torat Chessed", "Chatam Sofer", 
"Mayim Chaim", "Sho'el Umeshiv", and short-
ened rules of "Sde Chemed" books.
At the end of this manuscript is a gathered 
composition of Rishonim and Acharonim re-
garding rules concerning "Kidushin Al Tenai".
The writer is unknown to us. On page 295 appears 
an inscription: "Even Ha Ezer Part… Finished 
on 1924, Messilah Chadasha" [this may refer 
to the agricultural farm "Messilah Chadasha" 
established near Constantinople-Istanbul].
Approx. 300 written pages. 29 cm. Good 
condition.

Opening Price: $250

הסנהדרין  והקמת  ה"סמיכה"  לחידוש  בנסיונו  במיוחד 
ובייסוד "אגודת הרבנים" )ראה אודותיו בספר יד רא"ם 

הנ"ל(.
]8[ עמ'. 21 ס"מ. מצב טוב. סימני עש קלים. כתמים.

פתיחה: $250
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515. כתבי האדמו"ר רבי משה הגר מקוסוב
ופילוסופיה, מהאדמו"ר  חסידות  כת"י, מאמרי  מחברת 
ביד  כתובים   - עני"  "לקט  בעל  הגר מקוסוב  רבי משה 

תלמידו רבי דוד שפרבר, אב"ד בראשוב.
האדמו"ר רבי משה הגר )תר"ך-תרפ"ה, אנצי' לחסידות, ג', 
עמ' רסג(, בנו של רבי יעקב שמשון מקוסוב, גאון מעמיק 
ורב-גוני, בקי בחכמת התורה ובחכמות העולם. מספריו: 
נערכו  כתביו  לבבי".  "הגיון  האמונה"  "אור  עני",  "לקט 
ויצאו לאור ע"י תלמידו הגאון רבי דוד שפרבר )תרל"ה-
ורוי גליציה  רבני  מגדולי   ,)5075 הרבנים אוצר   תשכ"ב, 
מראשי  דעניא",  "אפרקסתא  בעל  בראשוב  אב"ד  מניה, 

"מועצת גדולי התורה". ראה חומר מצורף.
כתמים  מעט  טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 כתובים,  עמ'   ]36[

וקרעים קלים בשולי הדפים.

פתיחה: $400

515. Writings of Rabbi Moshe 
Hager of Kossow
Handwritten notebook, essays on Chassidut and 
philosophy by Rabbi Moshe Hager of Kossow, 
author of "Leket Ani" – written by his disciple 
Rabbi David Sperber Av Beit Din Braschow.
The Admor Rabbi Moshe Hager (1860-1925, 
Encyclopedia of Chassidut, III, p. 263) son of 
Rabbi Ya'akov Shimon of Kossow, a profound 
scholar, very talented, proficient in Torah stud-
ies and general sciences. The books "Leket Ani", 
"Ohr Ha'emunah" and "Higayon Levavi" are in-
cluded in his works.  His writings were edited and 
published by his illustrious disciple Rabbi David 
Sperber (1875-1962, Otzar Harabbanim 5075), of 
the outstanding Rabbis in Galicia and Rumania, 
Av Bet Din of Braschow, authored the book 
"Ifraksete De'anya",  of the leaders of "Mo'ezet 
Gedolei Hatorah". See enclosed material.
[36] Written pages, 20.5cm. Good condition. 
Slightly stained and minimal tears on page margins.

Opening Price: $400

516. כת"י האדמו"ר רבי יחזקיה פיש ומכתב 
מבנו, האדמו"ר רבי יעקב פיש

רבי  )האדאס(,  ממאטעסאלקא  האדמו"ר  1. כת"י 
יחזקיה פיש, בעמודי הכריכה של ספר ]תולדות שמואל, 
מונקאטש תרצ"ו[. העתקת דברי חסידות וקבלה מאביו 
האדמו"ר מהאדאס רבי אהרן ישעיה פיש בעל "קדושת 

אהרן", החתומים בשמו, אהרן ישעיה.
2. בין דפי הספר נמצא מכתב חתום מבנו, רבי אליעזר 

פיש אבדק"ק מאטעסאלקא.
ב',  לחסידות,  אנצי'  )תרמ"ה-תש"ד,  פיש  יחזקיה  רבי 
פיש  יעקב  רבי  מנכדי   ,)9117 הרבנים  אוצר  קפט;  עמ' 
מקאלוב )איש סודו של מהרי"א מקאלוב(, שנתברך ע"י 
מאבות  היתה  פיש  משפחת  שנים.  קי"ג  וחי  הבעש"ט 

החסידות בהונגריה במשך דורות. 
תרפ"ח,  בשנת  אהרן"  ה"קדושת  אביו  פטירת  לאחר 
ושמו  ולברכות  לעצות  רבים  יהודים  אליו  לנהור  החלו 

נתפרסם בעולם. נספה בשואה, הי"ד.

ניצל  מאטעסאלקא,  אב"ד  פיש  אליעזר  רבי  בנו, 
נתפרסם  בה  ניו-יורק,  לברוקלין,  והיגר  מהשואה 

כאדמו"ר מהאדאס, בעל "נועם שיח".

גודל ומצב משתנים. הספר חסר שער.

פתיחה: $150

516. Manuscript by Rebbe 
Yechizkiya Fisch and Letter from 
his Son, Rebbe Ya'akov Fisch  
1. Manuscript by the Rebbe of Mátészalka 
(Hadhas) Rabbi Yechizkiya Fisch, on inside 
leaves of binding of a book [Toldot Shmuel, 
Munkatch 1936]. Copying Chassidic and 
Kabbalic matters composed by his father, 
Rebbe of Hadas, Aharon Yesha'aya Fisch author 
of "Kdushat Aharon", signed in the name of 
Aharon Yesha'aya.
2. A letter signed by Rabbi Eliezer Fisch of 
Mátészalka, his son, was found within the 
book.
Rabbi Yechezkiya Fisch (1885-1944, Encyclopedia 
of Chassidut, B, page 189; Otzar Ha-Rabanim 
9117), grandson of Rabbi Ya'akov Fisch of Kalov 
(confidant of Mahar"ya of Kalov) was blessed 
by the Besht and lived to be 113 years old. Fisch 
family was amongst the heads of Chassidut 
movement in Hungary for many generations.
Following the death of his father author of 
"Kdushat Aharon" in 1928, Jews started to turn 
to him for advice and blessings and he became 
famous worldwide. Murdered in the holocaust.
His son, Rabbi Eliezer Fisch Av-Beit-Din 
Mátészalka, survived the holocaust and 
emigrated to Brooklyn, New-Yor,k where he 
was known as the Rebbe of Hadas. Author of 
"Noam Si'ach".
Size and condition vary. Title page missing.

Opening Price: $150
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517. דרוש בכתב יד האדמו"ר 
מקרעטשניף-קרית-אתא

"דרוש ברבים בשב"ק אחה"צ פר' שמיני תשל"ז" בכתב 
יד, מאת רבי צבי הירש רוזנבוים מקרעטשניף – סיגעט 
בקנאותו  הידוע  האדמו"ר   - אתא  ]=כפר  עטה  קרית   –
לא אבה להשתמש בשם ה"ציוני" של המקום והשתמש 

בשם הישן של הישוב[.
ברחמי  בחיים  שנשארתי  יום  ניסן  כ"ח  יום  "...וכהיום 
ועם  בוכנוואלד...  בעיר  ימ"ש...  מהנאצים  הבוית"ש 
גדולים מאתנו  מובן מאליו שהמה הקדושים  הנ"ל  כל 
לעשות  אין  שלנו  בדעת  אבל  בחיים  נשארנו  ואנחנו 
ומדורות  מאבוה"ק  המקובל  רק  וקטן  גדול  דבר  שום 

הקודמים...".
בתוך הדברים רעיונות על הגדה של פסח, סיפור ששמע 
בילדותו וביקורת חריפה על האומרים כי מדינת ישראל 

היא "אתחלתא דגאולה".
בעל  )תרע"ב-תשס"ו(,  רוזנבוים  הירש  צבי  רבי  הרה"ק 
ניסן חיים  "תורת חיים ואמונה", בנו של האדמו"ר רבי 

זאב מק אליעזר  רבי  ונכדו של האדמו"ר  ימברודטשין 
מנדבורנה.  מרדכי  חיים  רבי  האדמו"ר  חתן  רעטשניף. 
כפועל  נודע  ובירושלים.  אתא  בקרית  בסיגט,  אדמו"ר 

ישועות בתפלתו מעומק הלב, על צרות הכלל והפרט. 
]6[ ניירות-מכתבים רשמיים, 25.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. 
אחד  דף  חסר  )כנראה,  צידיהם.  משני  כתובים  כתמים. 

מהאמצע(. 

פתיחה: $250

518. כת"י רבי חיים יהודא דייטש הרב 
ממאקאווא

דפי חדושי תורה, על מסכת נדה, מהגאון רבי חיים יודא 
סג"ל דייטש דומ"צ מאקאווא. תרצ"ב 1932.

בראש אחד העמודים כותרת: "מים חיים".
אוצר  )תרל"ו-תרצ"ח,  דייטש  סג"ל  יהודא  חיים  רבי 
ומורה צדק במאקווא  דיין  וחסיד.  גאון   ,)6338 הרבנים 
במשך 35 שנה. תלמיד בעל "ערוגת הבושם". הסתופף 
בצילם של האדמו"ר רבי יחזקאל משינווא ושל האדמו"ר 
מוהרי"ד מבעלז. בעל "מים חיים", "אהבת חיים" ו"רוח 
חיים", "באר יהודה" והגדה של פסח "קול יהודה". בניו 
יעקב  ורבי  בקטמון  רב  יהושע  רבי  הם  המפורסמים 

שמריה רב חוג חת"ס פתח-תקוה.
וקרעים  כתמים  בינוני,  מצב  ס"מ.  כ-34  גדולים,  עמ'   6

קלים בשוליים.

פתיחה: $250

517. Homiletic Handwritten by 
Rebbe of Kretchnif – Kiryat Ata 
Homiletic handwritten by Rabbi Zvi Hirsch 
Rosenboim of Kretchnif – Sighet – Kiryat Ata 
[=Kfar Ata – the Rebbe known for his fanati-
cism refused to use the "Zionist" name and in-
stead used the old name of the settlement].
Includes ideas about Pesach Haggadah, a story 
the Rebbe heard as a child and extreme criti-
cism on the State of Israel.
Rabbi Zvi Hirsch Rosenboim (1916-2006), 
author of "Torat Chaim Ve-Emunah", son of 
Rabbi Nissan Chaim of Brotchin, grandson of 
Rabbi Eliezer Ze'ev of Kretchnif and son in law 
of Rabbi Chaim Mordechai of Nadvorna. Rebbe 
of Sighet, Kiryat Ata and Jerusalem. Known to 
be a rescuer of the public and the individual 
through his sincere prayers.

[6] Official stationery sheets, 25.5 cm. Fair-good 
condition. Stains. Written on both sides. (One 
leaf probably missing).

Opening Price: $250

518
517



כתבי יד | 301 

519. כתבי יד – מרבי משה שטרולי דומ"צ 
באניא )באיא(

מחברת כת"י, חידושים על יורה דעה, )הלכות תערובות 
שזו  )יתכן  יד  כתיבת  סוג  באותו  בחלב(,  בשר  והלכות 

העתקה מכתבי זקנו המהרש"ם מבערזאן, לא נבדק(.
73 עמ', 24 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 

מצורף עמו: מכתב שאלה הלכתית בהלכות בית הכנסת, 
מרבי משה שטראהלי דומ"צ באיא-ספריע, נשלח לרבי 

דוד שפרבער אב"ד בראשוב. תרצ"ט )1939(. 
4 עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב.

בשואה,  )נספה  שטראהלי  טוביה  פרץ  ב"ר  משה  רבי 
באניא  קהילת  דומ"צ   .)15185 הרבנים  אוצר  הי"ד, 

519. Letter and Manuscripts – 
from Rabbi Moshe Shtruli Dayan 
and Moreh Tzedek in Baia  
1. Handwritten notebook, innovative com-
mentaries on Yoreh De’ah, (Hilkhot Ta’arovot 
and Hilkhot Basar Be-Chalav), same kind of 
handwriting (could be a copy of his grandfa-
ther’s writings the Maharasham from Berzan, 
unverified).
73 Pages, 24 cm. Good-fair condition. 
2. Halakhic question letter on the laws of Beit 
Haknesset, by Rabbi Moshe Shtruli, Dayan and 
Moreh Tzedek in Baia-Sprie. This letter was 
sent to Rabbi David Shperber, Av Beit Din of 
Brasov. 1939.
4 Pages, 23.5 cm. Good condition.
Rabbi Moshe son of Rabbi Peretz Tuvia Shtruli 
(killed during the Holocaust, Otzar Harabanim 
15185) was the Dayan and Moreh Tzedek of the 
Banya community (Felso-Banya, Baia-Sprie). 
Son in law of the Gaon Rabbi Moshe Israel 
Feldman Rosh Av Beit Din in Berzan and 
Av Beit Din of Dragomiresti (related to the 
Maharasham from Berzan, printed a great part 
of the Maharasham). See enclosed material.

Opening Price: $600

משה  רבי  הגאון  חתן  באיא-ספריע(.  )פעלשא-באניא, 
דראגמירשט  ואב"ד  בערזאן  ראב"ד  פלדמן  ישראל 
גדול  חלק  שהדפיס  מבערזאן,  המהרש"ם  )ממשפחת 

מספרי המהרש"ם(. ראה חומר מצורף.

פתיחה: $600 518. Manuscript by Rabbi Chaim 
Yehudah Deutch of Makó  
Leaves of Torah novellae on tractate Niddah, by 
Rabbi Chaim Yehudah Segal Deutch of Makó. 
1932.
A title on one of the leaves reads "Mayim 
Chaim".
Rabbi Chaim Yehuda Segal Deutch (1876-1938, 
Otzar Ha-Rabbanim 6338), was a great and 
pious scholar. Served for 35 years as a rabbi 
and dayan in Makó. Disciple of the "Arugot 
Habosem". Received Torah from Rebbe Yekutiel 
of Shinwa and from Rebbe Yissachar Dov 
of Belz. Author of "Mayim Chaim", "Ahavat 
Chaim", "Ruach Chaim", "Be'er Yehuda", and 
the "Kol Yehuda" Pesach Haggada. His sons 
are the well-known Rabbi Yehoshua, Rabbi in 
Katamon, and Rabbi Ya'akov Shmarya, Rabbi 
of Chug Chatam Sofer in Petach-Tikva.
6 large pages, approximately 34 cm. Fair condi-
tion, stains and slight tears to borders.

Opening Price: $250
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520. מכתב הלכתי מרבי יחזקאל סירקין 
אב"ד קאפוסט

סירקין  יחזקאל  רבי  מהגאון  חתומה,  הלכתית,  תשובה 
אב"ד קאפוסט. ]אחרי תרמ"ג 1883].

המכתב ]בדיני תרומה על הטמא[ פותח "דברי מעכ"ת 
יג"ת  מקובץ  השמיני  בקונטרס  תורתו[  כבוד  ]=מעלת 
]=יגדיל תורה[ ראיתי, מה שהשיג ע"ד ]=על דברי[ הרב 
השישי  בקונטרס  עליו  השגתי  אנוכי  וגם  דמאסקווע 

אלא...".
רבני  מגדולי  תרמ"ט(,  )נפטר  סירקין  יחזקאל  רבי 
בוויטבסק  ישיבה  ראש  )בלרוס(.  הלבנה  ברוסיה  חב"ד 
צדק".  ה"צמח  האדמו"ר  מחסידי  ביאקובשטאדט.  ורב 
משנת תר"ך בערך אב"ד קאפוסט. בעל "בנין יחזקאל" 
יחזקאל"  "בנין  וקונטרס  תרכ"א(  )ווארשא  הש"ס  על 
היה  תרמ"ה(.  )אודסה  תורה  יגדיל  לקובץ  המצורף 
שהוצא  תורה"  "יגדיל  התורני  בקובץ  פעיל  משתתף 
באודסה )תרל"ט-תרמ"ה(, ודבריו במכתב זה נסובו על 

מאמרו ומאמרים אחרים בקובץ זה.
4 עמ', 17.5 ס"מ. נייר יבש, מצב טוב-בינוני.

פתיחה: $100

521. כת"י מאמרי חב"ד
כתב יד, מאמר לפרשת שקלים-משפטים, שנת תרל"ד, 
מהאדמו"ר מוהר"ש, ושני מאמרים קצרים לברית מילה 

מ"תורת אדמו"ר" ]=האדמו"ר הזקן בעל ה"תניא"[.
אדמו"ר מהר"ש - רבי שמואל שניאורסון )תקצ"ד-תרמ"ג 
1834-1882(, בנו הצעיר של בעל ה"צמח צדק". בשנת 
כיהנו  הגדולים  ]אחיו  בליובאוויטש,  אדמו"ר  תרכ"ו 
נפטר  וליאזני[.  ליאדי  בקאפוסט,  ואדמו”רים  כרבנים 
האדמו”ר  הוא  )תרכ”א-תר”ף(  הרש"ב  ובנו  צעיר  בגיל 
החמישי לשושלת ליובאוויטש ומייסד ישיבות “תומכי 

תמימים”. 
ואינם  נדירים  מהר"ש,  מאמרי  של  ]ביכלאך[  כתבי-יד 

נפוצים כל-כך.
13 עמ', 15 ס"מ. נייר איכותי, מצב טוב-בינוני, פגעי עש 

קלים וכתמים קלים.

פתיחה: $200

520. Halachic Letter 
by Rabbi Yechezkel 
Sirkin Av Beit Din of 
Kapust 
Halachic signed response by the 
Ga’on Rabbi Yechezkel Sirkin 
Av Beit Din of Kapust. [Later 
than 1883]. 
The letter [regarding giving 
Truma on the impure] begins: 
“Regarding what the esteemed 
and honorable Torah scholar 
wrote in the eighth pamphlet 
of the Yagdil Torah, which 
was not in agreement with the 
Rabbi from Moscow and I too 
have disagreed with him in the 
sixth pamphlet, however…”. 
Rabbi Yechezkel Sirkin (passed away in 1889) 
was among the greatest Chabad rabbis in 
Belarus. He served as Rosh Yeshivah in Vitebsk 
and as rabbi in Yakovstadt. Was among the 
Hassidim of the Admor the "Zemach Zedek". 
From approx. the year 1860 he served as Av Beit 
Din of Kapust. Author of Binyan Yechezkel on 
the Shas (Warsaw 1861) and Binyan Yechezkel 
pamphlet, attached to the Yagdil Torah anthol-
ogy (Odessa 1885). He actively participated in 
the Yagdil Torah anthology which was pub-
lished in Odessa (1879-1885), and his state-
ments in this letter focus on his article as well 
as other articles in Yagdil Torah.
4 pages, 17.5 cm. Dry paper, good-fair condition. 

Opening Price: $100

521. Manuscript – Essays from 
Chabad
Manuscript, an article on Parashat Shekalim-
Mishpatim, 1874, from the Admor Maharash, 
and two short essays on circumcision from "Torat 
Admor" [=the old Admor, author of "Tanya"].
Admor Maharash – Rabbi Shmuel Schneersohn 
(1834-1882), youngest son of the author of 
"Tzemach Tzedek". In 1866 became Admor 
of Lubavitch, [his older brothers served as 
rabbis and Admorim in Kapust, Lyadi and 
Lyazni].  Passed away at a young age and was 
succeeded by his son Harashab (1861-1920), the 
fifth Admor to in the Lubavitch dynasty and 
founder of the "Tomchei Temimim" yeshivot.
Manuscripts [bichalach] containing essays from 
Maharash, are rare and not very widespread.
13 pages, 15 cm. Quality paper, good-fair condi-
tion, slight moth damage and minor stains.

Opening Price: $200
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522. כת"י שו"ת ודרושים מרבי אברהם 
הופנברג אב"ד וואסקי

כתב יד, שו"ת ודרושים, מרבי אברהם ב"ר חיים חופ"ק 
וואסקי.

דרשות  מפתחות,  לוח  חתומה,  הקדמה  כולל  כתה"י 
והספדים ו"דרוש לנצחון האמריקאנים את הספרדים".

הגאון רבי אברהם ב"ח האפינבערג )תרי"ג-תרפ"ט, אוצר 

522. Responsa and Drushim 
Manuscript by Rabbi Avraham 
Hoffenberg Av Beit Din of Vaski   
Responsa and Drushim (sermons) manu-
script, by Rabbi Avraham son of Rabbi Chaim 
Hoffenberg of Vaski. 
The manuscript includes a signed introduction, 
an index, sermons and eulogies and “a sermon 
delivered on the occasion of the victory of the 
Americans over the Spanish”. 
The Ga’on Rabbi Avraham son of Rabbi Chaim 
Hoffenberg (1853-1929, Otzar Ha’Rabbanim 
359), disciple of the Mir Volozhin yeshiva, was 
appointed to the Vaski (Lithuania) rabbinate 
in the year 1887, where he served for over forty 
years. He frequently corresponded with the 
Natzi"v, the Adere"t and with the Torah giants 
of his generation. Of all his numerous manu-
scripts in responsa and in the Drush, the only 
books which were printed are Kol Ba’Ramah 
(Vilna 1906), Chidushim in the collection of 
Knesset Chachmei Yisrael (Odessa 1893-1902) 
and She’elot Utshuvot [responsa] which were 
printed in books by other rabbis.
[72] Written pages, 21.5 cm. Poor condition, 
stains due to prolonged storage under humid 
conditions. Detached leaves. 

Opening Price: $180

נתמנה  ווואלוז'ין,  מיר  ישיבות  תלמיד   ,)359 הרבנים 
בשנת תרמ"ז לרבנות וואסקי )ליטא(, בה כיהן למעלה 
האדר"ת  הנצי"ב,  עם  רבות  התכתב  שנה.  מארבעים 
וגאוני דורו. מכל כתבי ידו הרבים בשו"ת ובדרוש, נדפס 
רק ספרו "קול ברמה" )ווילנא תרס"ו(, חידושים בקובץ 
ושו"ת  תרנ"ג-תרס"ב(  )אודסה  ישראל"  חכמי  "כנסת 

שנדפסו בספרי רבנים אחרים. 
לחות  פגעי  גרוע,  מצב  ס"מ.   21.5 כתובים,  עמ'   ]72[

מתמשכת. דפים מנותקים.

פתיחה: $180

523. תשובת רבי אליעזר ברגמן - נגד 
תנועת "הבונים החופשיים"

תיקוני  מירושלים,  ברגמן  אליעזר  רבי  יד, תשובת  כתב 
תשובה למי שנכשל והיה חבר בח"ט ]=חברת טומאה[ 
ירושלים,  החופשיים[.  הבונים   ,Free Masons=[ פ"מ 

תר"ו בערך, 1846 בקירוב.
]ע"י המחבר?[ מתוך תשובה ששלח  זו נעתקה  תשובה 
בתוך  ליליינטאל.  בנימין  רבי  רעו  ע"י  ]לסינסינעטע[, 
הדברים הוא מזכיר התייחסות גדולי ישראל לדורותיהם 
על חברות במסדר Free Masons ]=הבונים החופשיים[, 
רבו ראב"ד וירצבורג רבי אב"א ]אברהם בן אנוש[ הלוי, 
רבי ג'יליבי ]יו"ט[ אליקים אב"ד חברון שנסתלק בסמוך 
נ"י  זונדיל  יוסף  רבי  הישיש  נפשו  ידיד   ,]1845 ]נפטר 
שלום  רבי  בשם  מפאס  תורגמאן  משה  רבי  מסלאנט, 
שרעבי )הרש"ש(, שאמר שעל חברה זו נאמר בתורה כי 
יסיתך אחיך ללכת לעבוד עבודה זרה "בסתר". ובשם רבי 

521

522

523
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524. כתב יד - הרב מחסלביץ
והדרנים,  תשובות  ומשניות,  ש"ס  חידושי  יד,  כתב 

דרשות והספדים. שעביז וחסלביץ, ]תר"ע-תר"ץ[.
יכתיבה אוטוגרפית של המחבר, מתקופות שונות ובכתי

בות שונות )של אותו כותב(. סדר הדברים במחברת אינו 
מסודר לפי נושאים, אלא לפי זמן אמירתם וכתיבתם.

חותמות של רבי מאיר סטאלעוויץ אב"ד שעביז ואב"ד 
]תר"ל-תש"ט,  סטלביץ  מאיר  רבי  הגאון  חסלאוויטש. 
ומי ורוסיה  ליטא  רבני  מגדולי   ,]12917 הרבנים  אוצר 
משה  אלכסנדר  רבי  תלמיד  בירושלים.  הרבנים  גדולי 
לפידות, כיהן ברבנות בערים שונות, ביניהן שעביז )עיר 
המחוז של פלך ויטבסק( וחסלביץ. בשנת תרצ"ב עלה 

וסבי זכרון משה  לרבה של שכונת  ונתמנה  ילירושלים 
"מבית מאיר  בחייו ארבעת חלקי ספרו  בותיה. הדפיס 
גדול מהדברים  - חקרי הלכות", בסוגיות שונות. ]חלק 

שבכרך זה, כנראה לא נדפסו בספריו[. 
]310[ עמ' כתובים, 22 ס"מ. מצב טוב. נייר שביר. קרעים 

קלים בשולי הדפים. כריכת קרטון, מעט בלויה. 

פתיחה: $500

523. Rabbi Eliezer Bergman's 
Reply – Against the Free Masons 
Order  
Manuscript, reply by Rabbi Eliezer Bergman of 
Jerusalem, reply to those who failed and became 
members of the Free Masons. Jerusalem, c. 
1846.
This reply was copied [by the writer?] from a 
reply which he sent [to Cincinati] through his 
friend Rabbi Binyamin Liliental. Within the 
text the writer mentions the reaction of the 
great Jewish sages throughout the generations 
to membership in the Free Masons order, his 
rabbi Av-Beit–Din Würzburg Rabbi AB"E 
[Avraham Ben Enosh] Ha-Levy, Rabbi Jilibi 
Elyakim Av-Beit-Din Hebron who died soon 
after [in 1845], his close friend the elderly 
Rabbi Yossef Zondil of Salant, Rabbi Moshe 
Turgeman of Fez on behalf of Rabbi Shalom 
Shar'abi who claimed that about this order the 
Torah says "your friend will incite you to wor-
ship idols "secretly". Also on behalf of Rabbi 
David Chassin who wrote a poem against 
membership in this order in the book "Tehilah 
Le-David" (Amsterdam 1807).
This reply was printed after many alterations 
from another manuscript, in the compendium 
Or Ha-Mizrach, 1955, and then copied to the 
book "Ba-Har Yireh", see enclosed pictures.
In this important document we find early refer-
ences by 18th and 19th centuries rabbis to the 
Free Masons order, by the Ya'abetz who printed 
his book in 1748, by Rabbi Shalom Shar'abi who 
died in 1870 and by Rabbi David Chassin who 
died in 1792.
The Ga'on Rabbi Eliezer Bergman (1798-1852), 
born in Heidenheim (Bavaria), an extraor-
dinary scholar and a foremost disciple of 
the Ga'on Rabbi Wolf Hamburg in the Fürth 
Yeshivah, as well as of the Ga'on Rabbi Avraham 
Bing in the Würzburg Yeshivah. In early 1835 

דוד ן' חסין שכתב שיר בגנות החברות בחבורה זו בספרו 
"תהלה לדוד" )אמשטרדם 1807(.

אחר,  כת"י  מתוך  רבים  בשינויים  נדפסה  זו  תשובה 
לספר  נעתקה  ומשם  ניסן תשט"ו,  אור המזרח,  בקובץ 

"בהר יראה" - ראה צילומים. 
מוקדמת  התייחסות  מוצאים  אנו  זה  חשוב  במסמך 
החופשיים,  הבונים  למסדר  וה-19  ה-18  המאה  מרבני 
1748, מרבי שלום  מהיעב"ץ שהדפיס את ספרו בשנת 
חסין  דוד  ומרבי  בערך   1780 בשנת  שנפטר  שרעבי 

שנפטר 1792. 
הגאון רבי אליעזר ברגמן )תקנ"ח-תרי"ב(, יליד הידנהיים 
)באווריה(, גדול בתורה ומגדולי תלמידי הגאון רבי וולף 
המבורג בישיבת פיורדא והגאון רבי אברהם בינג בישיבת 
והיה  לירושלים  עלה  תקצ"ה  שנת  בראשית  ווירצבורג. 
הקבלה  בחכמת  גם  עסק  בירושלים.  הציבור  מראשי 
יחד עם רעיו, רבי יהוסף שוורץ, רבי בנימין ליליינטאל 
]הולנד  הו"ד  כולל  קורוניל. עמד בראש  נתן  נחמן  ורבי 
ודייטשלנד[ בירושלים, בשנת תר"ט יצא בשליחות א"י 

לגרמניה, שם חלה ונפטר בעיר ברלין.
דף 30 ס"מ, 4 עמודות כתובות. מצב טוב, קרעים בקפלים 

ובשוליים, ללא פגיעה בטקסט.

פתיחה: $250

came to Jerusalem where he became one of the 
community leaders. Studied Kabbalah with 
his friends Rabbi Yehossef Schwartz, Rabbi 
Binyamin Liliental and Rabbi Nachman Natan 
Koronil. Headed the Kolel HOD (Holland and 
Deitchland) in Jerusalem, in 1849 went on mis-
sion to Germany where he fell sick and died in 
Berlin.
Leaf 30 cm. 4 Written columns, good condition, 
tears to folds and borders, no text omission.

Opening Price: $250
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524. Manuscript - Rabbi of 
Chaslewicz  
Manuscript, Novellae on Talmud and Mishna, 
Responsa, Sermons and Eulogies. Shebiz and 
Chaslewicz, [1910-1930].
The author's own handwriting from various pe-
riods, different spellings (by the same writer). 
The articles in the notebook are not categorized 
according to topic, but according to date when 
delivered or written.
Ink stamp of Rabbi Meir Stallewicz Av Bet Din 
of Shebiz and Av Bet Din of Chaslewicz. Rabbi 
Meir Stallewicz (1870-1949, Otzar Harabbanim 
12917), of the leading Rabbis of Lithuania 
and Russia, and then of the leading Rabbis of 
Jerusalem. Studied under Rabbi Alexander 
Shlomo Lapidot, served in the Rabbinate of 
various towns, including Shebiz (provincial 
capital of the Vitebsk region) and Chaslewicz. 
In 1932 emigrated to Jerusalem and was ap-
pointed Rabbi of the Zichron Moshe neighbor-
hood and its surroundings. Published during 
his lifetime four volumes of his book "MiBeit 
Meir – Chikrei Halachot", on assorted themes. 
[Apparently a large selection of writings from 
this volume were never printed in his books].
[310] handwritten pages, 22 cm. Good condi-
tion. Fragile paper. Page margins slightly torn. 
Cardboard binding, slightly worn.

Opening Price: $500

525. כת"י - דרוש, תרפ"ח
כתב יד, דברי דרוש, למועדים ולשבתות השנה. תרפ"ח 

.]1927-1928[
דרוש לראש השנה, דרוש להספד ועוד. ]רעיונות בסגנון 

רבני רוסיה-ליטא מאותה התקופה[.
]34[ עמ' כתובים, 34 ס"מ. נייר יבש, מצב בינוני, פגיעות 

קלות, כל הדפים מנותקים מכריכתם.

פתיחה: $150

525. Manuscript – Sermons, 1928  
Manuscript, sermons for the Festivals and for 
Shabbatot of the year. [1927-1928].
Sermon for the New Year, sermon for a eulogy 
etc. [themes in the style of the Russian-
Lithuanian Rabbis of that period].
[34] Written pages, 34 cm. Paper dried up, fair 
condition, slight damages, all leaves are detached 
from binding.

Opening Price: $150

526. כתב יד - דרשות על התורה והלכות 
גיטין

כתב יד, דרשות על התורה ו"קיצור פסקי הלכות מסדר 
גיטין". תרצ"ב )1932(.

שכיהן  ניכר  הדברים  מתוך  הכותב,  מיהו  לנו  ידוע  לא 
כרב )מסדר גיטין( והיה מוסר דרשות מדי שבת בשבתו. 
)בתוך הדברים הוא מזכיר את "הצדיק מברדטשעב", אך 
הרבה  השתמש  המחבר   – חסידי  איננו  הדרושים  תוכן 

בספר "יד יוסף"(. 
בראש דפי המחברת חותמת עותמאנית, ומספור מודפס 
לרבני  אופייני  והתוכן  הכתב  סגנון  ערביות.  בספרות 

רוסיה-ליטא.  
]145[ עמ' כתובים, 35.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. ללא כריכה, 
חסרים דפים. דפים ראשונים ואחרונים בלויים ומנותקים, 

שאר הדפים במצב טוב. 

פתיחה: $400

526. Manuscript – Sermons on the 
Torah and the Laws of Gittin
Manuscript, sermons on the Torah and "a sum-
mary of halachic rulings regarding Gittin ar-
rangements". 1932.
We do not know who the author is, from the 
content he apparently held the position of rabbi 
(arranges Gittin) and he would give sermons 
every Shabbat. (He mentions the "Tzaddik of 
Berdichov", but the content of the sermons is 
not Chassidic – often, the author used the book 
Yad Yoseph). 
At the beginning of the booklet is an Ottoman 
stamp, and the numbering is in Arabic numer-
als. The style of handwriting and the content is 
characteristic to the rabbis of Russia-Lithuania.
[145] written pages, 35.5 cm. Good-fair condition, 
missing binding, missing pages. The first and last 
pages are worn and detached, the rest of the pages 
are in good condition.

Opening Price: $400 526

525
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527. כתב יד - מפתח מאמרי חז"ל וחידות 
לחנוכה ופורים

חז"ל  מאמרי  למציאת  א-ב  סדר  עפ"י  מפתח  יד,  כתב 
בענינים שונים. המאה ה-18 ]ת"פ בערך 1720?[. 

בדף הראשון: חידות לחנוכה ופורים. בסוף מערכת אות 
התבואה  )שער  עתידות  לידיעת  שונים  סימנים  המ"ם 

ומזג האויר(. 
"זה מראה המוסר שייך לכמר ]הונה?/ רישום בעלות: 

יונה?[ בן כה"ר דוד שלי"ט". 
]בספר "מראה המוסר" הנדפס בכמה מהדורות בשנים 
שע"ד-תע"ו, מובאים פתגמי חז"ל עם תרגומם ליידיש-
דייטש, לפנינו מופיעים רק מאמרי חז"ל ומקומם. יתכן 
מראה  ספר  עם  יחד  בעבר  כרוך  היה  זה  שכת"י  אולי, 

המוסר[.
יידיש.

ובלאי במספר  49 עמ' כתובים. מצב טוב-בינוני, כתמים 
דפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $180

527. Manuscript – Index of Sages' 
Compositions and Riddles for 
Hanukkah and Purim  
Manuscript, index in alphabetical order of 
compositions on various matters. 18th century 
[c. 1720].
On first leaf: riddles for Hanukkah and Purim. 
At the end of the letter "M" various signs for 
predicting the future (crops and the weather).
Ownership inscription: "Ze Mar'eh Ha-Mussar 
belongs to [Yona?] son of David Shlita".
[The book "Mar'eh Hamussar" printed a few 
times during the years 1614-1716, includes 
proverbs by the sages translated into Yiddish-
Deitch, herewith are only proverbs and their 
location. Possible that this manuscript was 
bound in the past with Sefer Mar'eh Hamussar].
Yiddish.
49 written pages. Good-fair condition. Stains and 
wear to a few leaves. New binding.

Opening Price: $180

528. כת"י מרבי חיים שמעון לאנדא 
כת"י הערות על ספר עבודת הגרשוני, מרבי חיים שמעון 

לאנדא.
חתום   ,)1864 )למברג  ב'.  חלק  יו"ד,  שו"ע  כרך  מצורף 
חידושי  של  אלו  דפים  נמצאו  שבתוכו  ידו,  בחתימת 

תורתו.
רבי חיים שמעון לאנדא, "הלמדן מקראקא", מזקני חסידי 
והוסיאטין.  טריסק  לצאנז,  בצעירותו  נסע  טשורטקוב, 
ובבנו  דוד משה מטשורטקוב  רבי  באדמו"ר  אח"כ  דבק 

האדמו"ר רבי ישראל. ראה אודותיו חומר מצורף. 
4 עמ', 31 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

528. Manuscript by Rabbi Chaim 
Shimon Landa  
Manuscript with comments on Sefer Avodat 
Hagershoni, by Rabbi Chaim Shimon Landa.
Attached is volume of Shulchan Aruch Yorh 
De'a, part II. (Lemberg 1864), signed by the 
rabbi, within which this manuscript of novellae 
was found.
Rabbi Chaim Shimon Landa, "the scholar of 
Krakow", of the elderly of Chortkov Chassidim, 
went at an early age to Sanz, Turisk and 
Husiatyn. Adhered later to Rabbi David Moshe 
of Chortkov and his son Rebbe Yisrael. See at-
tached material.
4 pages, 31 cm. Very good condition.

Opening Price: $120

528 527
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529. "Yad Yossef" Wrtier's 
Archive 
Archive of Rabbi Yossef Tuvia Abramovitch, 
author of Yad Yossef on slaughter laws.
Rabbi Yossef Tuvia Abramovitch, an outstand-
ing sage. Born in Kelm (Lithuania). Came to 
England and served for 22 years as Shochet in 
Manchester. Wrote his important book about 
laws of slaughter and inedibility of lungs. The 
book was printed in Poltava in 1913, but due to 
World War I events only three copies remained 
in the author's hands (as told in the introduc-
tion). In 1928 Rabbi Yossef Tuvia came to 
Jerusalem where his book was reprinted.
1. Printing agreement (2000 copies) with 
the printer of Poltova, Rabbi Eliyahu Akiva 
Rabinovitch. Handwritten and signed by Rabbi 
Yossef Tuvia, Rabbi Zvi Hirsch Farber and 
Rabbi Eliyahu Akiva Rabinovitch. 1913.
2. Handwritten leaves ready for printing, 
including sections of writer's introduction. 
Copies of approbations by Rabbi Yisrael Chaim 
Daiches of Lodz, Rabbi Yisrael Ya'akov Yaffe. 
Original handwritten approbations signed 
by Rabbi Shmuel Michal Rabinovitch (author 
of Toldot Shas) and Rabbi Menachem Dover 
Dagotzky of Manchester.
3. Printing sheet of "Yad Yossef", Poltova edi-
tion, 1913 (bibliographically unknown).
4. Copy of "Yad Yossef", Jerusalem edition, 
1928. Author's ink-stamps. (On page 11 is a 
memorial stamp in honor of writer's wife who 
died in 1932).
5. Signed agreement regarding lodging and 
bequeathing property, with "Moshav Zkenim 
U'Zkenot in Jerusalem. Jerusalem, 1928.
6. Letters, envelopes and stationery.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $450

529. ארכיון מחבר הספר "יד יוסף"
יד  הספר  מחבר  אבראמאוויץ,  טוביה  יוסף  רבי  ארכיון 

יוסף על הלכות שחיטה. 
נולד  מופלג.  חכם  תלמיד  אברמוביץ,  טוביה  יוסף  רבי 
בקעלם )ליטא(. הגיע לאנגליה וכיהן כ-22 שנים כשו"ב 
על  החשוב  ספרו  את  חיבר  במנצ'סטר.  ובודק[  ]שוחט 
בפולטובה  הדפיסו  הריאה.  וטריפות  שחיטה  הלכות 

יבשנת תרע"ג, אך עקב מאורעות מלחמת העולם הרא
שונה, נותרו מאותה מהדורה רק שלשה עותקים אשר 
הגיעו לידי המחבר )כמסופר בהקדמתו(. בשנת תרפ"ח, 
לעת זקנתו, עלה רבי יוסף טוביה לירושלים, בה הדפיס 

מחדש את ספרו.
הרב  המדפיס  עם  עותקים(   2000( הדפסה  1. הסכם 
בכת"י  רבינוביץ.  עקיבא  אליהו  רבי  הגאון  מפולטובה 
ורבי  פרבער  הירש  צבי  רבי  טוביה,  יוסף  רבי  וחתימת 

אליהו עקיבא רבינוביץ. תרע"ג )1913(.
קטעים  כולל  לדפוס,  הספר  מהכנת  כת"י  2. דפי 
חיים  ישראל  רבי  הסכמות  העתקת  המחבר.  מהקדמת 
הסכמות  יפה.  יעקב  ישראל  רבי  מליעדז',  דייכעס 
רבינוביץ  מיכל  שמואל  רבי  וחתימת  בכת"י  מקוריות 
דאגוצקע  דובער  מנחם  ורבי  ש"ם(  תולדות  )בעל 

ממאנשעסטער.
3. גליון מהדפסת הספר "יד יוסף", מהדורת פולטובה 

תרע"ג )לא ידוע ביבליוגרפית(.
4. עותק "יד יוסף" ממהדורת ירושלים תרפ"ח. חותמות 
המחבר. )בעמ' 11 נוספה חותמת זכרון  לאשת המחבר, 

שהלכה לעולמה בשנת תרצ"ב(.
והורשת הרכוש, עם  5. הסכם חתום על תנאי מגורים 
תרפ"ח  ירושלים,  בירושלים.  וזקנות"  זקנים  "מושב 

.)1928(
6. ניירת, מכתבים ומעטפות.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $450
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530. מחברות השיחות של רבי חיים זייצ'יק
פנקסי רישום שיחות, רעיונות וסיפורים, בכתב ידו של 
הגה"צ רבי חיים זייצ'יק. תשכ"ה-תשכ"ט )1965-1969(.

שיחות שנמסרו בישיבות שונות וב"בתי המוסר" ברחבי 
הארץ. חלק מהדברים אמנם נרשמו בראשי פרקים, אך 
כדרכו של רבי חיים נכתבו בבהירות כך שהקורא מבין 

את הרעיונות. 
מגדולי  )תרס"ה-תשמ"ט(,  זייצ'יק  אפרים  חיים  רבי 
את  הקים  נובהרדוק,  ישיבות  תלמיד  בדורינו.  המוסר 
ישיבת נובהרדוק בעיר בוצ'אץ' )גליציה(. לאחר גלגוליו 
בשנות השואה בסיביר, היגר לארה"ב, בה החל להדפיס 
את ספרי מוסר. בשנת תש"ך עלה לארץ ישראל וכיהן 
ומסר  בחיפה,  הכרמל  תפארת  בישיבת  רוחני  כמנהל 
עלה  תקופה  לאחר  הארץ.  רחבי  בכל  מוסריות  שיחות 
והמשיך  חדש"  "אור  ישיבת  את  הקים  בה  לירושלים 
עשרות  חיבר  ומוסר.  תורה  בהרבצת  הרבים  בפעליו 

ספרים במחשבת המוסר ועבודת ה'.
את  יראה  שלפנינו,  בפנקסים  הדברים  בתוכן  המעיין 
עולם המחשבה העשיר והייחודי של רבי חיים זייצ'יק, 
נובהרדוק  של  המוסר  מתורת  רעיונותיו  את  השואב 

ומאידך מספרי חסידות ומספרי המהר"ל.
9 פנקסים, 16 ס"מ. מצב טוב מאד. )בחלקם נחתכו דפים 

ע"י הרב הכותב(.

פתיחה: $300

530. Notebooks of Discourses by 
Rabbi Chaim Zaitchik
Notebooks of discourses, ideas and stories, 
registered by Rabbi Chaim Zaitchik in his 
handwriting. 1965-1969.
Discourses in different Yeshivot and "Batey 
Mussar" around the country.  Some matters 
were only outlined but done so clearly enough 
as to enable the reader to comprehend the ideas.
Rabbi Chaim Ephraim Zaitchik (1905-1989), 
is of the greatest Mussar Movement rabbis in 
our generation. Disciple of Novardok Yeshivot, 
founded the Novardok Yeshivah in Buchach 
(Galicia). Was in Siberia during World War II 
and afterwards emigrated to the United States, 
where he started printing Mussar books. In 
1960 he made aliya to Israel where he served as 
spiritual head of Yeshivat Tife'eret Ha'Carmel 
in Haifa and held Mussar talks all over the 
country. He later moved to Jerusalem, where he 
established "Or Chadash" yeshivah and contin-
ued  teaching Torah and Mussar. Wrote tens of 
books.
Study of the notebooks presents the rich and 
unique spiritual world of Rabbi Chaim Zaitchik, 
who bases his ideas on the Novardok school on 
one hand and on Chassidut and Maharal books 
on the other hand.
9 notebooks, 16 cm. Very good condition. (Some 
leaves were cut by the writer).

Opening Price: $300

531. כתבי רבי שמואל הומינער
הומינער.  שמואל  רבי  מהצדיק  מכתבים  ושני  מחברות 

ירושלים, ]שנות התש"ך 1965 בערך[.
המחברות הן כתבי-יד של הכנה לספרו "מצות הבטחון".
)תרע"ד-תשל"ז(,  הומינער  שמואל  רבי  הצדיק  הגאון 
היו  חיים".  "עץ  בישיבת  והתלמידים  הלומדים  מגדולי 
שכינוהו ה"חפץ חיים" של ירושלים. חיבר ספרי הלכה, 

531. Rabbi Shmuel Huminer's 
Writings 
Notebooks and two letters by Rabbi Shmuel 
Huminer. Jerusalem, c. 1965
The notebooks contain the writer's manuscript 
of "Mitzvat Ha-Bitachon".
Rabbi Shmuel Huminer (1914-1977), an ex-
ceptional student of Yeshivat "Etz Ha-Chaim". 
Some named him the "Chafetz Chaim" of 
Jerusalem. Wrote many books on Halachah 
and Mussar (Mitzvat Ha-Bitachon, Ikarey 
Dinim – Etza Vetushiya, Olat Tamid, Eved Ha-
Melech, Sefer Kedushah, Kavanot Nifla'ot and 
more). Rabbi Yechezkel Loewenstein defined 
him as "a true believer". (See attached material).
Various sizes and conditions.

Opening Price: $100

קבלה ומוסר רבים )מצות הבטחון, עיקרי דינים - עצה 
כוונות  קדושה,  ספר  המלך,  עבד  תמיד,  עולת  ותושיה, 
נפלאות, ועוד(. המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין הגדירו 

"עובד השם באמת". )ראה חומר מצורף(.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100
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532. כת"י בעניני שטרות ועדות
בעומק  סיכומים  ועדות.  שטרות  בעניני  כת"י  מחברת 

הסוגיות. ]ירושלים? 1940[.
ביאורי הסוגיות ומקורותיהן בגמרא, בראשונים ובספרי 
הפוסקים. הדברים נכתבו ע"י למדן גדול שדן בכל פרטי 

יהסוגיא, באופן מסודר ביותר. "בענין שטר שיכול להז
דייף וגדריו, עדי חתימה ועדי מסירה כרתי, שטרי קנין 

ושטרי ראיה".
בעמוד השער רישום תאריך ומס' מחברת. 

טוב.  ס"מ. מצב   21 וקריא,  ברור  כ"י  עמ',   ]57[ מחברת 
כתמים. עטיפה ודף ראשון מנותקים. 

פתיחה: $100

532. Manuscripts of Bills and 
Testimony 
Notebook regarding bills and testimony. In-
depth summation of the Sugiot. [Jerusalem? 
1940]. 
Explanation of the Sugiot and their source in 
the Gmara, in the Rishonim and in the books of 
the Poskim. Written by a diligent Torah scholar 
who discusses all the details of the Sugia in an 
exceptionally organized fashion. “Regarding a 
bill which is possibly forged and its restrictions, 
signature witnesses and delivery witnesses, 
bills of ownership and bills of proof”. 
The date and the notebook number are noted 
upon the title page.
Notebook [57] pages, clear and legible handwrit-
ing, 21 cm. Good condition. Stains. Cover and 
first page detached. 

Opening Price: $100

533. קונטרס בהלכות מליחה )פולמוס(
שאלה  מליחה,  בהלכות  "קונטרס  יד,  כתב  מחברת 
ותשובה". ובסופו מאמר "במה מדליקים רגשות הנפש 

לחנוכה, תרס"ט". )1909(.
תשובה הלכתית-פולמוסית נגד הרב "פוסק חדש שאין 
הכותב  בסוכר.  בשר  למלוח  שהתיר  כמותו"  הלכה 

משתמש בהרבה ביטויים תקיפים וחריפים.
שער, 22 עמ' כתובים בצפיפות, 27.5 ס"מ. נייר יבש, מצב 
נאה  כתיבה  הדף.  ובקפל  בשוליים  קלות  פגיעות  בינוני, 

בכת"י אופייני לאזור גליציה-רוסיה. .

פתיחה: $150

533. Pamphlet on the Halachot 
of Salting (Polemic) 
Handwritten notebook, “Pamphlet on the Laws 
of Melicha [Salting], Responsum”. An article 
appears in the end “With what do we light the 
emotions of the soul on Chanuka”. (1909). 
Halachic polemic response against the rabbi “a 
new Posek whose opinion is not in accordance 
with Halacha” who permitted to salt meat with 
sugar. The writer uses many decisive and sharp 
expressions. 
Title page, 22 crowded written pages. 27.5 cm. 
Dry paper, fair condition, minor defects in 
margins and in the fold of the leaf. Fine writing 
in the handwriting typical of the Galicia-Russia 
area. 

Opening Price: $150

533 532
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535. כת"י - איטליה - ספר אור נערב 
להרמ"ק

כתב יד, ספר אור נערב, מהרב המקובל האלקי כמוהר"ר 
המאה  הת'-ת"ק,  ]שנות  איטליה,  קורדויארו.  משה 

ה-17-18?[.
העתקה בכתיבה איטלקית מפוארת, על נייר משובח.

]20[ דף כתובים, 14 ס"מ. נייר עבה ובהיר, מצב טוב מאד, 
חותמות מחוקות.

פתיחה: $300

536. תיק מחקרי לתולדות משפחת לנדא 
– כתבי-יד

מראי- רשימות,  קונטרסים,  )כתבי-יד:  פריטים   32
לנדא  משפחת  לתולדות  וכו'(  העתקות  מקומות, 
ומקומות  ברודי  קראקוב,  זולקווה,  )אפטא,  מאירופה 
המאה  של  ה-30  שנות  עד  ה-19  המאה  סוף  נוספים(. 

ה-20.
זהות הכותב אינה ידועה לנו, אך ניכר כי עסק במחקרו 
]חלקם  נוסחי-מצבות  מביא  והוא  רבה  בשקדנות 
העתקות נושנות[, ציטוטים מפנקסי קהילות ורשימות 

בתי-עלמין וכן אזכורים מספרים רבים.
אב"ד  לנדא  "יצחק  רבי  בכתבים  הנזכרים  הרבנים  בין 
"משה  רבי  לנדא",  חריף ממשפחת  יצחק  "ר'  קראקא", 
לנדא אשר היה לבית דינו של הרמ"א", רבי "משה לנדא 
נוספים; מספר  ורבנים  "יצחק סג"ל לנדאו"  סג"ל", רבי 

אזכורים גם לבני משפחת מרגליות. 
כמחצית החומר בעברית ומחציתו השניה בגרמנית.

כ-60 עמודים כתובים, גודל משתנה, מצב בינוני עד טוב.

פתיחה: $150

534. הוראות מאוירות לעשיית קשרי 
תפילין

כתב יד - איורים מפורטים והוראות לעשיית "קשר של 
ראש" ו"קשר של יד" בתפילין. גרמנית.

קונשג למו"ר מהר"ב  היא שלוחה  "מנחה  הדף:  בשולי 
נגער  יצ"ו. מאת נפתלי בערלי  טאט דיין דק"ק פולדא 

)?( בוטענהויזען י"א מרחשון תרפ"ה".
של  נכדו  )תרמ"ה-תשכ"ז(  קונשטאט,  ברוך  רבי  הגאון 
בפרשבורג  נולד  מפרשבורג,  קונשטאט  ליפמן  רבי 
ולמד בישיבת פרשבורג, כיהן כאב"ד וראש ישיבה בעיר 
"קול  ישיבת  ממקימי  מכן  ולאחר  שבגרמניה,  פולדה 

תורה" בירושלים.
]1[ גיליון נייר 33X44 ס"מ, מקופל לשניים. סימני קיפול. 

קרעים עם פגיעה בטקסט. כתמי רטיבות. חורי תיוק.

פתיחה: $120

535. Manuscript – Italy – Or 
Ne'erav by the Ramak  
Manuscript, Or Ne'erav, by the Rav Hamekubal 
Moshe Cordovero. Italy, [the 18th-19th 
century?]. 
Copy in fancy Italian writing on high quality 
paper. 
[20] Written leaves, 14 cm. Thick and light-col-
ored paper, very good condition, erased stamps.

Opening Price: $300

534. Illustrated Instructions for 
Tying Tefilin  
Manuscript – Detailed illustrations and in-
structions to tie "Head Tie" and "Hand Tie" of 
Tefilin. German.
An inscription on the margin: "an offering 
for Rabbi Kunstadt of Fulda from Naftali 
Berlinger (?) Buttenhausen 1925".
The Ga'on Rabbi Baruch Kunstadt, (1884-
1967) grandson of Rabbi Lippman Kunstadt 
of Pressburg, was born in Pressburg where he 
studied in the Yeshivah, served as Av-Beit-Din 
in the city of Fulda, Germany and later founded 
"Kol Torah" yeshivah in Jerusalem.
[1] paper sheet 33X44 cm, folded into two. Folding 
marks. Tears with text omission. Moisture marks. 
Filing holes.

Opening Price: $120
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536. Research Portfolio of the 
History of the Landau Family 
– Manuscripts    
32 items (manuscripts: pamphlets, lists, bib-
liographies, copies, etc.) of the history of the 
Landau family from Europe (Optow, Zolkova, 
Krakow, Brody and other cities). End of the 
19th century until the 1930's. 
The identity of the writer is unknown, however, 
it is apparent that he diligently researched the 
family and he presents epitaphs [some of which 
are old copies], quotes from notepads of con-
gregations and lists of cemeteries as well as 
citations from many books.
Among the rabbis mentioned in the writings: 
Rabbi Yitzchak Landau Av Beit Din of Krakow, 
Rabbi Yitzchak Charif from the Landau family, 
Rabbi Moshe Landau who was a member of the 
Beit Din of Rabbi Moshe Iserlish, Rabbi Moshe 
Landau Segal, Rabbi Yitzchak Segal Landau as 
well as additional rabbis. A number of refer-
ences to the Margaliot family members are 
included as well. 
Approximately half of the material is in Hebrew 
and half in German. 
Approximately 60 written pages, various sizes, 
fair to good condition. 

Opening Price: $150

537. ספר פרוטוקולים של הנהלת בית-ספר 
יהודי – הונגריה, תרל"ז-תרפ"ד

ספר פרוטוקולים )בכתב-יד(, הנהלת בית-הספר היהודי 
Alberti-Irsai(, מחוז פשט, הוני )של אלברטי-אירשאי 

גריה, 1877-1924. 
אחד  דברי  באחד   – טורים  בשני  נכתב  מהספר  חלק 
המשתתפים ובשני תגובות לדבריו. בסוף כל פרוטוקול 
חתימות המשתתפים, ביניהם נזכרים שמות כמו שוורץ, 

שילינגר, לוסטיג, ריינר, פולידר ועוד. הונגרית.

537. Book of Protocols of the 
Administration of a Jewish school 
– Hungary, 1877-1924
Book of protocols (handwritten) of the admin-
istration of the Alberti-Israi Jewish school, 
district of Pesht, Hugary, 1877-1924. 
Part of the book is written in two columns – 
one column contains the words of one of the 
participants and the second contains responses 
to him. At the end of each protocol the signa-
tures of the participants appear, among them 
names such as Schwartz, Shilinger, Lustig, 
Reiner, Polider and others appear. Hungarian. 
[1], 160 pages, 26 cm. Good condition. Stains and 
tears in the margins of some of the pages. Not 
bound. 

Opening Price: $300

]1[, 160 עמ', 26 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקרעים בשולי 
חלק מהדפים. אינו כרוך. 

פתיחה: $300

538. שלושה פנקסי "חברת להבראת חולים 
ותמיכה לעניים" בירושלים

שלושה פנקסי חשבונות בכתב-יד, של "חברת להבראת 
חולים חלושים ותמיכה לעניים צנועים ירושלים עיה"ק 

ת"ו". תרפ"ז-תרפ"ח.
1. פנקס קבלות ובו סכומים, שמות וחתימות הנתמכים 

ע"י האגודה.
בירושלים  שכונות  לפי  המחולקת  תרומות  2. מחברת 
של  מגוונת  רשימה  ובה  אישים,  שמות  לפי  ולעתים 
לאגודה  ונרשמו  בפעילות  שהשתתפו  תושבים  שמות 

כחברים, סכומי התרומות, תאריכים ומספרי הקבלות.
שנרשמו  ירושלים  תושבי  של  אלפביתית  3. מחברת 

כחברים באגודה עם תאריכי הצטרפותם.
בפנקסים אלו מידע רב-ערך על תושבי ירושלים בשנות 

העשרים.

3 מחברות / פנקסים. מצב בינוני. גודל משתנה.

פתיחה: $300

538
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539. אוסף כתבי יד
של  שונות,  ומחברות  דפים  עשרות  של  מרשים  אוסף 
כתבי-יד חידושי תורה בנושאים שונים ומכתבים. רובם 
בכתיבה מארצות אוסטרו-הונגריה, פולין וליטא. משנות 
אך  כראוי,  נבדק  לא   .]18-20 ה-  ]המאה  הת"ק-ת"ר. 
מבדיקה שטחית נראה שהאוסף מכיל דברים חשובים 

ביותר. 
כ-50 דף, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

538. Three Notebooks of "The 
Organization for the Ill and 
Support for the Poor" in Jerusalem  
Three handwritten notebooks by "The 
Organization for the Weak and Ill and Support 
for the Modest Poor in Jerusalem". 1917-1918.
1. A notebook of receipts with amounts, 
names and signatures of people supported by 
the organization.
2. A notebook recording contributions di-
vided according to Jerusalem's neighborhoods 
and sometimes according to names of people. 
Written is a list of a variety of names of resi-
dents that participated in the activities and were 
listed as members of the organization, amounts 
of contributions, dates and receipt numbers.
3. A notebook by order of the Aleph Bet of 
Jerusalem residents that were listed as members 
of the organization with the dates that they 
joined. 
These notebooks have valuable information of 
Jerusalem residents in the 1920's.
3 notebooks / pads. Fair condition. Varied sizes.

Opening Price: $300

539. Collection of Manuscripts
Impressive collection of tens of leaves and 
notebook, manuscripts of Torah novellae and 
letters. Mostly in writing typical of Austro-
Hungarian countries, Poland and Lithuania. 
Of the 18th-20th centuries. Not thoroughly 
examined, however from a superficial check it 
seems that the collection contains important 
matters.
About 50 leaves, sizes and conditions vary.

Opening Price: $500

540. דפים בודדים - כתבי יד
דפי כתבי יד, מתקופות שונות.

אשכנזית  בכתיבה  צידיו,  משני  כתוב  גדול  1. דף 
מפוארת ועתיקה ]משנות הת'? - המאה ה-17?[. בראש 

העמודים כותרת "נשאל דוד - אה"ע" ]=אבן העזר[. 
2-3. דפים בכת"י, חידושי הלכה ואגדה. באחד הדפים 
הכותרת "מאמר מרדכי - קונטרס החזקות", ומעבר לדף 
המה"ג  הרב  אצל  פה  למדתי  שאני  "למזכרת  הכותרת 
לפ"ק.  תרל"ו  הכותב... שנת  "דברי  בחתימת  שליט"א" 

קאללא יע"א הק' מרדכי דוב גאלדשטיין". 
אותיות  של  המסורת  ורשימת  נוטריקון  4-5. רישומי 

גדולות בתורה.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

540 539
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540. Single Leaves - Manuscripts  
Manuscript leaves from different times.
1. One big leaf with writings on both sides, 
luxurious and ancient Ashkenazi writing [from 
the 17th century?]. The title appearing on 
top of the pages reads: “Nish’al David - Even 
Ha-‘Ezer”.
2-3. Manuscript leaves - Halakha and Agada 
innovative commentaries. On one of the leaves 
the title reads “Ma'amar Mordekhay – Kuntrass 
Hachazakot”, the back of the page is titled: “As 
a souvenir of my learning here…” signed by 
Mordechai Dov Goldstein.
4-5. Notarikon (acronym) writings and a list of 
the tradition of capital letters in the Torah.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $150

541. סידור הכוונות / יומן גורלות - רבי יצחק כדורי
שני פריטים מעניינים מביתו של זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זיע"א:

1. סידור הרש"ש כוונת ספירת העומר עם כת"י והגהות רבי אליהו מערבי ורבי יצחק 
כדורי.

סידור הרש"ש, כוונת ספירת העומר, בהוצאת ישיבת המקובלים "שער השמים" בחורבת 
בית רבינו האר"י הקדוש. ירושלים, תרע"ד )1914(.

יחתימות )מחוקות( של רבי "אליאו מערבי". הרבה הגהות קבליות מהמקובלים המפור
סמים רבי אליהו מערבי ורבי יצחק כדורי. 

"הקדמת הח"י בשמ"ש זלה"ה"  בסוף הסידור עמודים אחדים בעניני קבלה, בכתב-יד 
]=הצעיר חזקיה יצחק בן שלום מזרחי שרעבי. סיום דברי הקדמה זו נדפסו בפנים בדף 

ל-לא[. 
"כי בספר קדוש  חיים:  יוסף  ורבי  כדורי  דוד  רבי  באחד הדפים מכתב אישור בחתימת 
זה התפלל וכיון בו אדמו"ר זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצוק"ל שנים רבות... קיבל 
סידור זה מהמקובל רבי אליהו מערבי זצ"ל, תלמידו של הרב השד"ה, שעיטרוהו בהערות 

רבות". 
מגדולי  והיה  לירושלים  עלה  תרע"ג  בדמשק,  נולד  )תרל"ג-תשט"ו(,  מערבי  אליהו  רבי 
תלמידיו של הרב השד"ה )רבי חיים שאול הכהן דוויך( וממעתיקי תורתו שבכתב ובע"פ. 

מראשי המכוונים והמקובלים בירושלים.
מחכמי  וקבלה  תורה  קיבל  )עירק(,  בבבל  ה-19  המאה  בשלהי  נולד  כדורי,  יצחק  רבי 
בבל ומחכמי ירושלים, אליה עלה בשנת תרפ"ב. בשנותיו הראשונות בירושלים התפרנס 
מכריכת ספרים ולמד בישיבות "בית אל" ו"פורת יוסף". עם השנים התפרסמה חכמתו 
בחכמת הסוד ורבים עלו לביתו לקבל את ברכתו ועצותיו ולקבל קמיעין. נפטר בשיבה 

טובה למעלה מגיל מאה, בשנת תשס"ו.
]3[, עז דף + דפי כת"י ודפים ריקים. 18 ס"מ. נייר יבש, מצב טוב. כריכת עור מפוארת.

2. יומן גורלות של רבי יצחק כדורי
והבעיות  האנשים  שמות  את  קדשו,  יד  בכתב  כדורי,  יצחק  רבי  המקובל  רשם  בו  יומן 
שבאו  מקרים  וחמישים  כמאה  הקבלה.  עפ"י  ולתיקונים  לברכה  לעצה,  לפניו  שהביאו 
לפניו, בעניינים שונים: חינוך ושידוכים, פקידת עקרות ושלום בית, מחלות גוף ומחלות 

נפש, הסרת כישופים, עניני עסקים ותעסוקה, סכסוכי שכנים, ועוד. 
הרב כדורי היה משתמש בדרכים שונות לבירור תשובות: א. חישובי גימטריאות ]בעיקר 
לשמות שידוכים[. ב. גורלות שהיה רושם אותם בסימוני נקודות וקוים. ג. שיטות נוספות 

עפ"י הקבלה.
32 עמ', 19.5 ס"מ. ב-2 כריכות בד מפוארות.

פתיחה: $2800
541
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541. Ha’Kavanot Prayer Book / Yoman Goralot – 
Rabbi Yitzchak Kaduri   
Two interesting items from the home of the great Kabbalist Rabbi Yitzchak 
Kaduri:
1. Sidur Ha’Rashash [Rabbi Shalom Sharabi prayer book] Kavanat Sfirat 
Ha’Omer, including handwritten glosses by Rabbi Eliyahu Ma’aravi and 
Rabbi Yitzchak Kaduri.
Sidur Ha’Rashash Kavanat Sfirat Ha’Omer, published by the Sha’ar 
Ha’Shamayim Kabbalist Yeshiva located in the ruins of the home of the 
Holy Ari. Jerusalem, (1914). 
Signatures (erased) of Rabbi Eliyahu Ma’aravi. Many Kabbalistic glosses 
from the famous Kabbalists Rabbi Eliyahu Ma’aravi and Rabbi Yitzchak 
Kaduri. 
At the end of the prayer book a few pages which deal in Kabbalah appear, 
in handwriting: “Introduction of Chizkiya Yitzchak son of Shalom 
Mizrachi Sharabi”. [This introduction was printed in leaves 30-31]. 
On one of the pages a letter of endorsement signed by Rabbi David 
Kaduri and Rabbi Yossef Chaim appears: “Because the Admor, the chief 
Kabbalist Rabbi Yitzchak Kaduri has prayed from this holy book for 
many years… he has received this prayer book from the Kabbalist Rabbi 
Eliyahu Ma’aravi of blessed memory, disciple of the Sadeh [Rabbi Chaim 
Shaul Ha’Cohen Dewick], who adorned it with many comments”. 
Rabbi Eliyahu Ma’aravi (1873-1955) was born in Damascus. In the year 
1913 he immigrated to Jerusalem and was among the greatest disciples of 
the Sadeh (Rabbi Chiam Shaul Ha’Cohen Dewick) and among those who 
transmitted his written and oral Torah. He was one of the great leaders and 
Kabbalists in Jerusalem.  
The Elder of the Kabbalists, Rabbi Yitzchak Kaduri, was born at the end of 
the 19th century in Iraq. He learned Torah and Kabala from Sages of Iraq 
and Jerusalem and made aliya in 1928. In his first years in Jerusalem, he 
earned his livelihood from binding books and manuscripts, and learned 
in Beit El and Porat Yosef yeshivot. Over the years, his wisdom in Kabbala 
became well-known, and many flocked to his home for his blessings and 
advice, and to be given amulets. Died at the age of over one hundred, in 
2006.
[3], 77 leaves + handwritten pages and blank pages. 18 cm. Dry paper, Good 
condition. Fine leather binding. 

2. Yoman Goralot [Predictions of Fate] by Rabbi Yitzchak Kaduri 
Diary in which the Kabbalist Rabbi Yitzchak Kaduri recorded in his hand-
writing the names of the people who approached him with their problems 
together with the blessing and Kabbalistic Tikunim which he gave them. 
Approximately one hundred and fifty cases which he dealt with, in various 
matters: education, matches, fertility, physical and mental health, witch-
craft removal, matters of business and occupation, neighboring disputes, 
and more. 
Rabbi Kaduri used various methods in order to guide and give advice: 
1. Numerical value calculations [especially for names of matches]. 
2. Predictions which he would list with symbols of dots and lines. 3. 
Additional Kabbalistic methods. 
32 pages, 19.5 cm. In two fine cloth bindings.        

Opening Price: $2800
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542. כת"י לא מזוהה - חידושים על התורה, 
על הרמב"ם, כללים ודרשות

יכתב יד, חידושים על התורה, על תהלים, כללים ומער
יכות בסוגיות הש"ס, חידושים על הרמב"ם, תשובות הל

כתיות, דרשות והספדים. ]חיפה? שנות התר"ץ-תש"י? 
.]?1930-1950

לא ידוע לנו מיהו הכותב, הוא היה רב ספרדי, שכן חלק 
מהדברים נכתב בכתיבה מזרחית )בסגנון ארצישראלי-
כתיבה  או  אשכנזית  בכתיבה  נכתב  וחלק  ארם-צובה( 

משולבת )עם מוטיבים משני סוגי הכתיבות(. 
בתשובה הלכתית בעניני מומר, הוא מביא "מעשה שהיה 

פעה"ק חיפה". 
טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   32.5 מחברת  כתובים,  עמ'   ]36[

ללא כריכה.

פתיחה: $300

542. Unidentified Manuscripts 
– Novellae on the Pentateuch, on 
the Rambam, Precepts and Essays  
Manuscript, novellae on the Pentateuch, on 
Psalms, tenets and compositions on Talmudic 
topics, novellae on the Rambam, Halachic 
responsa, essays and eulogies. [Haifa? 
1930-1950?].
Unknown author, he was a Sephardic Rabbi, 
part of the writings are in an oriental hand-
writing (Israeli-Syrian), and part in western 
handwriting or a combination of both (incor-
porating styles of both writings).
In an Halachic response concerning heresy, he 
writes of "an incident that occurred here, in 
Haifa".
36 written pages, 32.5 cm. Notebook, good-fair 
condition, no binding.

Opening Price: $300

544. טעמי הלכות שחיטה - כת"י - מרוקו
כתב יד, טעמי הלכות שחיטה. ]מרוקו, המאה ה-19[.

בדפים שלפני ואחרי הכרך, ליקוטים שונים. שער מעוטר. 
בשער ובמקומות אחרים שם הכותב ]או הבעלים[ "דויד 
החיבור  כל  ]בוסקילה[.  י"ט"  הי"ו  אבשכילה  שלום  בן 

בכתיבת סופר נאה.
מהכריכה.  חלקית  מנותק  טוב.  מצב  ס"מ.   18 דף,   ]83[

כריכת עור עתיקה. 

פתיחה: $250

543. כתבי-יד מיניאטוריים - הלכות שחיטה 
וליקוטים - מרוקו

שני כתבי יד, טעמי הלכות שחיטה, ליקוטים ותפילות. 
]מרוקו, המאה ה-19[.

שונים  פיוטים  זה  בכרך  נכתבו  שחיטה,  הלכות  מלבד 
ועוד.  תורה  חידושי  רשימות  ידועים?[,  לא  ]חלקם 

כרוכים יחד.
]40[, ]66[ דף כתובים, 10.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. 

חלק מהדפים מנותקים.

פתיחה: $200

543. Miniature Manuscripts 
– Laws of Ritual Slaughter and 
Anthologies – Morocco  
Two manuscripts, reasons for the laws of ritual 
slaughter, anthologies and prayers. [Morocco, 
19th Century].
Besides for laws of ritual slaughter, this volume 
contains several poems (some unknown?], lists 
of novellae and more.
[40], [66] written pages, 10.5cm. Good-fair condi-
tion, stained, some pages detached.

Opening Price: $200

544. Reasons for Laws of 
Ritual Slaughter – Manuscript 
– Morocco  
Manuscript, reasons for laws of ritual slaughter. 
[Morocco, 19th Century].
The pages at the beginning and end of 
the volume contain assorted anthologies. 
Decorated title page. On the title pages and 
in other places, name of the author [or owner] 
"David ben Shalom Abbaskila" [Bouskila]. The 
entire thesis is written in fine script.
[83] Leaves, 18cm. Good condition, partially de-
tached from binding. Old leather binding.

Opening Price: $250

542543544
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545. כתב יד, שירים ופיוטים לפורים 
- לאדינו

כתובים  לפורים.  ופיוטים  שירים  מיניאטורי,  יד  כתב 
בכתב סת"ם, בעברית ובלאדינו. ]המאה ה-19-20[.

]1[, ב-יז דף )חסר דף א(. 13 ס"מ. מצב טוב-בינוני, בלוי.

פתיחה: $250

545. Manuscript, Songs and Poems 
for Purim – Ladino 
Miniature manuscript, songs and poems for 
Purim. Written in ritual calligraphy, in Hebrew 
and Ladino (19th-20th century).
[1], 2-17 leaves (page 1 is missing). 13 cm. Good-
fair condition, worn.

Opening Price: $250

546. כת"י הלכות נישואין ודיני ממונות
כתב-יד, הלכות נישואין )אבן העזר( ודיני ממונות )חושן 

משפט(. בערבית-יהודית. ]מצרים?[, ]תר"ע? 1910?[.
"אסיליה במא יתעלק באל אחוואל אל שכציה", "אלפצל 

אלאוואל פי אלזוואג" ]=הפרק הראשון בנישואין[. 
- שאלות ותשובות לסיכום הלכות נישואין )אבן העזר( 

והלכות ממונות )חושן משפט(.
ערבית-יהודית. )ההערות הלמדניות בשוליים ובעמודים 

הנגדיים בעברית(.
26.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמי- דף, מחברת   47  ,]1[

חלודה. הכריכה הקדמית פגומה.

פתיחה: $150

546. Manuscript of Marriage 
and Monetary Laws   
Manuscript, Halachot of marriage (Even 
Ha’Ezer) and monetary laws (Choshen Mishpat) 
written in Jewish-Arabic. [Egypt?], [1910?]. 
Responsa summarizing the Jewish laws of 
marriage (Even Ha’Ezer) and monetary laws 
(Choshen Mishpat). 
Jewish-Arabic. (The erudite comments which 
appear in the margins and in the opposite leaf 
are in Hebrew). 
[1], 47 leaves, notebook 26.5 cm. Good condition. 
Few rust stains. The front binding is damaged. 

Opening Price: $150

547. כת"י – "ראסלה" - רבי יהודה בן קוריש 
– ערבית-יהודית

כתב יד, חיבור בענייני דקדוק, מאת רבי יהודה בן קוריש. 
]העתקה מאוחרת, המאה ה-20?[.

"בשם אל חי וקים לעולמים רסאלה יהודה בן קריש אלי 
ג'מאעה יהוד פאס פי אלחץ...".

הרבנים  אוצר  קורייש,  אבן  )או:  קריש  בן  יהודה  רבי 
פייטן  רופא,  אפריקה,  צפון  חכמי  מראשוני   )7095
בן  היה  החמישי.  האלף  בסוף  הדקדוק  חכמי  ומגדולי 
דורו של רבי סעדיה גאון ונפגש עם אלדד הדני. גדולי 
מזכירו  ]רש"י  בחיבוריהם  אותו  מזכירים  המדקדקים 
בפירושו לירמיה יא, יט[. האבן עזרא כותב על חיבורו 
שרד  מחיבוריו  כבוד".  בו  לנהוג  "צריך  כי  ואם"  "אב 
וערבית,  ארמית  עברית,  השפות  בין  השוואתי  חיבור 
שנדפס בפריז תרי"ז תחת השם "ראסלה". את החיבור 
אנשי  אל  יהודה  רבי  ששלח  )ראסלה(  "אגרת"  פותחת 
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547. Manuscript – "Rissalah" 
– Rabbi Yehudah Ben Kureish 
– Jewish-Arabic  
Manuscript, composition on grammar, by 
Rabbi Yehudah Ben Kureish. [Late copying, 
20th century?].
Rabbi Yehudah Ben Kreish (or: Ibn Kureish, 
Otzar Ha-Rabanim 7095) of the early North 
African sages, a doctor, poet and an outstand-
ing scholar of grammar in the end of the fifth 
millennium. Of Rabbi Sa'adia Ga'on's genera-
tion, met with Eldad Ha-Dani. Great grammar-
ians mention him in their writings [Rashi men-
tions him in his commentary of Jeremiah 11, 
19]. Ibn Ezra writes about the essay "Father and 
Mother" that Ben Kureish "should be respected". 
Of his writing remained an essay comparing 
between Hebrew, Aramaic and Arabic, printed 
in Paris in 1857 under the title "Rissalah". The 
essay opens with a "missive" (rissalah) sent by 
Rabbi Yehudah to the Fez community members 
for failing to read Onqelos translation and the 
study of Aramaic. In the manuscript herewith 
appears, following the missive, the first part of 
the essay comparing between the language of 
the Bible and the translation.
36 thin paper notes, average size 9X15 cm, pasted 
on a notebook leaves. Good condition. Stains.

Opening Price: $120

תרגום  קריאת  את  זנחו  כי  על  להוכיחם  פאס  קהילת 
שלפנינו  היד  בכתב  הארמית.  לימוד  ואת  אונקלוס 
מופיע, לאחר האגרת הנ"ל, חלקו הראשון של החיבור, 

העוסק בהשואה בין שפת המקרא לתרגום. 
36 פתקאות-נייר דקות 15X9 ס"מ בממוצע, מודבקות על 

דפי מחברת. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $120

548. כת"י רבי בן-ציון חי עוזיאל - דרשה 
לראש השנה

כתב יד, דרשה לראש השנה, בכתב ידו של רבי בן-ציון 
]שנות  ותל-אביב.  יפו  לקהלת  הראשי  הרב  עוזיאל,  חי 

התר"ץ, 1930 בקירוב[.
הרב בן-ציון חי עוזיאל )תרמ"א-תשי"ג(, נולד בירושלים 
ירושלים  רבני  של  עתיקה  ממשפחה  רפאל  יוסף  לרבי 
ומצאצאי ה"חקרי לב". תר"ע נתמנה לרב ראשי לעדת 
ביפו. תרפ"א רב ראשי בסלוניקי. תרפ"ג רב  הספרדים 
ראשי לקהילת תל-אביב-יפו. תרצ"ט שליח ונציג היישוב 
בלונדון, ובאותה שנה נתמנה לרב ראשי וראשון לציון 
"מכמני  עוזיאל"  "משפטי  מחיבוריו  ישראל.  בארץ 

עוזיאל" "השופט והמשפט" ועוד.
4 דף, נייר מכתבים רשמי, 29.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $250

548. Manuscript of Rabbi Ben-
Zion Chai Uziel – Sermon for Rosh 
HaShanah  
Manuscript, sermon for Rosh HaShanah, 
handwritten by Rabbi Ben-Zion Chai Uziel, 
Chief Rabbi of the Tel-Aviv-Jaffa community. 
[C. 1930]. 
Rabbi Ben-Zion Chai Uziel (1881-1953), was 
born in Jerusalem to his father, Rabbi Yosef 
Refael, of an old-established family of Rabbis 
in Jerusalem, descendants of the "Chikrei Lev". 
In 1910, he was appointed Chief Rabbi to the 
Sephardic community in Jaffa. In 1921, he 
became Chief Rabbi of Salonica and in 1923, 
Chief Rabbi to the community of Tel-Aviv-
Jaffa. He was in London in 1939 as an emissary 
and representative of the Jewish settlement in 
Eretz Yisrael, in that same year he was appoint-
ed Chief Rabbi and Rishon LeTziyon of Eretz 
Yisrael. Included in his writings are "Mishpatei 
Uziel", "Michmanei Uziel", "Hashofet ve-
Hamishpat" and more books.
4 Pages, official writing paper, 29.5 cm. very good 
condition.

Opening Price: $250
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550. כת"י "שערי טהרה" למהרי"ץ - תימן
כתב יד, ספר שערי טהרה, בהלכות נדה. ממהר"י צאלח. 

תימן, ]תק"ע? 1810?[.
בדין  טהרה  שערי  ספר  "זה  כותרת:  החיבור,  בראש 
הנדה - למ"ו הרב הדיין אב ב"ד דק"ק צנעא יע"א כה"ר 
יחיא צאלח זצ"ל". ]חיבור שנדפס לראשונה, בירושלים, 

תרנ"ד[.
לשטרות,  פ"ו  "ב'  וקולופון:  סיום  דברי  החיבור  בסוף 
תקל"ה ליצירה ימהר הקץ ויחיש הגאולה". דברים אלו 
כנראה העתקה מכתה"י המקורי של מהרי"ץ, שכן  הם 
ומהרי"ץ  "זצ"ל"  בברכת  המחבר  נזכר  החיבור  בשער 
והנייר  הכתב  ]צורת   .)1805( תקס"ה  בשנת  נפטר 
לבן  מתאימים  התארים  גם  הת"ק,  לשנות  מתאימים 
תקופתו של מהרי"ץ, ולכן שיערנו שכתה"י הוא משנת 

תק"ע בערך[. 
ערבית-יהודית, באותיות עבריות.

28 עמ', 16.5 ס"מ. נייר עבה וכהה, מצב בינוני, כתמי מים. 
פגיעות קלות.

פתיחה: $200

549. מחזור תימני עתיק - כת"י מהמאה 
ה-16-17

כתב-יד עתיק, מחזור ליום הכיפורים. תימן, ]שנות הש'? 
המאה ה-16-17[.

קבענו  אך  וקולופון(,  סוף  )חסרים  כתיבה  תאריך  חסר 
]שנהג  העליון  והניקוד  הכתב  צורת  לפי  התאריך  את 

בתימן עד שנות הר' והש'[.
היד של  בכתבי  לנוסחאות המצויות  דומות  הנוסחאות 
סידורים מאותה תקופה, אך ישנם שינויים רבים, בעיקר 

בפיוטים ובסדר הפיוטים.
בדפים.  ובלאי  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   16.5 דף,   ]148[

קרעים בשוליים. כריכת חצי-קלף מודרנית.

פתיחה: $500

550. Sha'arey Taharah" 
Manuscript by Rabbi Yichya 
Tzalach – Yemen
Manuscript, Sefer Sha'arey Taharah, about 
Niddah. By Rabbi Yichya Tzalach. Yemen, 
[1810?].
Title of manuscript reads: "this book… by 
Av-Beit-Din Sana'a… Yichya Tzalach". [Essay 
printed in Jerusalem, 1894].
At the end are final words and a colophon. 
These were probably copied from the original 
manuscript, since at the beginning the author 
is mentioned as already dead, Rabbi Saleh died 
in 1805. [Writing shape and kind of paper are 
typical of the 1800's. The titles also are in ac-
cordance with Rabbi Salach's period, hence the 
assumption that this manuscript is of c. 1810].
Jewish-Arabic, Hebrew letters.
28 pages, 16.5 cm. Heavy dark paper, fair condi-
tion, moisture stains. Slight damages.

Opening Price: $200

549. Ancient Yemenite Machzor – 
Manuscript of 16th-17th Century  
Ancient manuscript. Machzor for Yom Kippur. 
Yemen, [16th-17th century].
Date of writing is missing (ending and colo-
phone are missing), however we determined 
the date according to the shape of writing and 
the upper case vowelization [was common in 
Yemen until the 16th-17th century].
The versions are similar to those in manuscripts 
of Sidurim of that period, but there are many 
changes in particular in the liturgical poems 
and their order.
[148] Leaves, 16.5 cm. Good condition. Stains and 
wear to leaves. Tears to margins. Half-parchment 
modern binding.

Opening Price: $500550
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551. קובץ ספרי הלכות שחיטה – כתב-יד 
מפואר מתימן

יד, קובץ ספרי הלכות שחיטה. תימן, ]ת"ר בערך,  כתב 
.]c.1840

הכרך כולל את הספרים: שרח הלכות שחיטה, ראומה, 
זכרון לבני ישראל, אלפא ביתא, משנה תורה להרמב"ם 
זבחי  ווייל,  למהר"י  שחיטות  משה,  ימין  פירוש,  עם 

שלמים, הלכות שחיטה לרבי שמואל הלוי וליקוטים.
רחבים.  שוליים  עם  משובח,  נייר  על  מפוארת  כתיבה 
שערים מעוטרים לחלק מן הספרים. בדף רנז קולופון, 
בדף  יחיא.  ן'  נחום  מ"ו  הבחור  עבור  נכתב  שהספר 
של  הספר,  מכתיבת  מאוחר  בעלות  רישום  הראשון 
 .)1879 )תרל"ט  ב'קצ לשטרות  אהרן משנת  ן'  יחיא  ר' 

חתימות בעלים והגהות.
ובלאי. חלק  בינוני, כתמים  22.5 ס"מ. מצב  ]2[ דף.  רנז, 

מהדפים מנותקים. ללא כריכה.

פתיחה: $700

551. Anthology of Books on Laws 
Pertaining to Ritual Slaughter – a 
Beautiful Manuscript from Yemen  
Manuscript, anthology of books on laws per-
taining to ritual slaughter. Yemen, [c. 1840].
This volume contains the books: "S'rach Hilchot 
Shechita", "Ra'uma", "Zichron Livnei Yisrael", 
"Alpha Beta", "Mishne Torah lehaRambam with 
Commentaries", "Yemin Moshe", "Shechitot 
leMahari Weill", "Zivchei Shelamim", "Hilchot 
Shechita" of Rabbi Shmuel Halevi and 
anthologies.
Fine writing on quality paper, with wide mar-
gins. Decorated title page in some of the books. 
On page 257, colophon that the book was writ-
ten for a young man by name of Nachum son of 
Yachya. The front page bears an ownership in-
scription noted to Rabbi Yachya son of Aharon 
and entered after the book was written (1879). 
Ownership inscriptions and glosses.
257, [2] leaves. 22.5cm. Fair condition, wear 
stains, some of the pages are detached. No 
binding.

Opening Price: $700

552. שמע שלמה - כת"י מתימן - פירוש על 
מגילות )עם תקון ליל שבועות(

וקהלת, עם  רות  יד, שלוש מגילות, שיר השירים,  כתב 
ליל  תיקון  עם  שלמה.  שמע  ופירוש  ותרגומים,  רש"י 
שבועות ואדרא רבא. ]תימן, המאה ה-19[. ]לא נדפס?[.

העמוד,  בשולי  נוסף  )בארמית(,  יונתן  התרגום  מלבד 
בכת"י שונה, תרגום )תפסיר( לערבית.

המפרשים:  מגדולי  מלוקט  שלמה"  "שמע  פירוש 
החות  בעל  אנך;  וחומת  אשכול  נחל  בספריו  החיד"א 
"פנים  הוספות  נוספים.  ורבים  דוד,  הנפש  בעל  יאיר, 

חדשות" ]מאביו?[ של המלקט.
מחברו של הספר הוא, כנראה, רבי שלמה גזפאן מצנעא, 
בנו של מרי יהודה גזפאן, תלמיד המהרי"ץ, מחבר הספר 

"מנחת יהודה" ]עם "פנים חדשות"[. ראה חומר מצורף.
63-64( נכתב שהי  באנציקלופדיה לחכמי תימן )א', עמ'
חיבור נתחבר בשנת תרכ"ז 1867. ידועים כת"י נוספים 

מחיבור זה בכמה ספריות.
בדיו  ומעוטרת,  מפוארת  כתיבה  ס"מ.   23.5 דף,   ]151[
שחורה ואדומה, על נייר איכותי עבה ובהיר עם שוליים 
רחבים. מצב טוב, נזקי עש. כריכה מקורית מעור, מעוטרת, 

בלויה עם קרעים.

פתיחה: $250
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553. תרגום ההפטרות - כת"י תימני
כת"י של ספר תרגום ההפטרות. תימן, ]תרמ"א? 1881?[.
"אתחיל לכתוב תרגום ההפטג  בעמוד הראשון, כותרת:

ריות של כל התורה, בעזרת האל הגדול והנורא". 
בעמוד האחרון קולופון )דהוי( על סיום הכתיבה בשנת 
בסגנון  מעוטרת  רבנית  וחתימה  לשטרות?[  ]ב'קצ"ב 

תימני )לא הצלחנו לפענח(. 
התרגום  את  בציבור  הקורא  למתרגם,  מיועד  זה  כת"י 
כמנהג עתיק  קורא,  ע"י הבעל  כל פסוק  לאחר קריאת 
]ישנם  בלבד.  תימן  בקהלות  שנשתמר  הגמרא,  מזמן 
כתבי-יד בהם מופיעים הפסוק ותרגומו יחד )ראה קטלוג 
פריטים   ,8 מכירה   ;512-513 פריטים   ,4 מכירה  "קדם", 

458-459(, בכת"י זה מופיע רק התרגום הארמי[.
]132[ דף, 16.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, נזקי-עש קלים 
אבשוליים הפנימיים, קרעים בשולי הדפים, חלקם משוק

מים. כריכת עור מקורית.

פתיחה: $150

552. Shema Shlomo- Yemenite 
Manuscript - A Commentary on 
the Megilot (with the Tikun Leil 
Shavuot)  
Manuscript including three Megilot, Shir 
Hashirim, Ruth and Kohelet, with Rashi, trans-
lations and the Shema Shlomo commentary. 
Includes the Tikun Leil Shavuot and the Idra 
Rabba. [Yemen, 19th century]. [Never printed?].
A handwritten Arabic translation appears in 
the page borders (the handwriting is differ-
ent) besides the Targum Yonathan (Aramaic 
translation).
The “Shema Shlomo” commentary is a compi-
lation of the greatest commentators: The Chida, 
author of Nachal Eshkol and Chomat Anakh; 
the author of Chavat Yair, the author of Nefesh 
David and many more with the addition of the 
“Panim Chadashot” [by the author’s father?].
The author of the book apparently is Rabbi 
Shlomo Gispan from Sana’a, who is the son 
of Rabbi Yehuda Gispan who was one of the 
Maharitz’s disciples, author of the “Minchat 
Yehuda” [with the “Panim Chadashot”]. See 
enclosed material.
In the Yemenite Scholars Encyclopedia (Part 
1, pages 63-64) it is written that this essay was 
written in 1867. More similar manuscripts are 
known in several libraries.
[151] Leaves, 23.5 cm. Luxurious adorned writ-
ing, black and red ink on thick high quality light 
and wide margins paper. Good condition, moth 
damages. Original, adorned and worn leather 
binding with tears.

Opening Price: $250
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554. סדר חמשה צומות - כת"י תימן
כתב יד, סדר חמשה צומות - סליחות וקינות לתעניות 

ולתשעה באב. תימן, ]המאה ה-18-19[.
]32[ דף, 16 ס"מ. נייר משובח, שוליים רחבים. מצב טוב, 

כתמי זמן ושימוש, כריכת בד חדשה.

פתיחה: $250

553. Targum Ha-Haftarot – 
Yemenite Manuscript  
Targum Ha-haftarot manuscript. Yemen, 
[1881?].
On the first page the title reads “I will begin 
to write the translation of all the Haftarot 
in the Torah, with the help of the great and 
almighty G-d”.
There is a faded colophon on the last page 
about the end of the writing [in 1881?] and 
an ornate rabbinical signature Yemenite style 
(unidentified).
This manuscript was intended for the person 
who would read the translation of each verse 
to the public after it was read by the Ba’al Kore 
[in Hebrew]. This is an antique custom that 
goes back to the time of the Gemara and was 
preserved in the Yemenite congregations only. 
[There are manuscripts in which the transla-
tion appears with each original verse (see 
“Kedem” catalogue, auction 4, items 512-513; 
auction 8, items 458-459), this manuscript has 
the Aramaic translation alone].
[132] Leaves, 16.5 cm. Fair condition. Stains, light 
moth damage on the inner margins, tears on the 
outside borders of the leaves, some of them have 
been restored. Original leather binding.

Opening Price: $150

554. Order for the Five Fast Days 
– Manuscript from Yemen
Manuscript, Order for the five fast days – seli-
chot and lamentations for the fast days and 9th 
of Av. Yemen, [18th–19th century].
32 Leaves, 16 cm. High quality paper, wide mar-
gins. Good condition, stains from use and wear, 
new cloth binding.

Opening Price: $250

555. אוסף כתבי-יד מזרחיים ותימניים 
המזרח.  מארצות  שונים  כתבי-יד  דפי  של  מגוון  אוסף 
תורה  חידושי  ופירושים,  תנ"ך  מחיבורים,  שרידים 
והלכות, סידורים ותפילות, בקשות ופיוטים, קינות לט' 

באב, שטרות ועוד.
למעלה מ-50 דף, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

555. Collection of Oriental and 
Yemenite Manuscripts  
Varied collection of tens of pages of vari-
ous manuscripts from Oriental countries. 
Remnants of compositions, bible and com-
mentaries, novellae and halachot, sidurim and 
prayers, requests and liturgical prayers, lamen-
tations for 9th of Av, bills and more.
More than 50 leaves, various sizes and conditions.

Opening Price: $100

554555



322 | יוני 2010

556. כתבי יד, ספרים ומכתבים מתימן
אוסף פריטים מגוון. תימן, ]המאה ה-19-20[.

יד, ספר מקור חיים על הלכות שחיטה. נכתב  1. כתב 
שונים  רישומים  ה-19[.  ]המאה  )תימן(.  וצאנה  בק"ק 
ובדפים  השער  לפני  בדפים  וליקוטים  )מתוארכים( 

שבסוף הכרך. )כריכת עור נאה, מצב טוב(.
2-3. ספר מקור חיים, על הלכות שחיטה. עדן, תרנ"ג 
)1893(. כרוך עם ספר פתח האהל, על הלכות גיטין וסדר 
הגהות   .)1894( תרנ"ד  עדן,  ולכלה.  לחתן  ברכות  שבע 

בכתב יד )מצב טוב, חסר דף אחרון בפתח האהל(.
4. דפים שונים, חידושי תורה וליקוטים שונים.

5. כרך עין יעקב, חלקים אחדים. למברג, תרל"ב 1872, 
דפוס א"י מענקיש. נקבי עש ובלאי, דפים חסרים. כריכת 
)נוסח  ודפוס מודבקים בכריכה  כת"י  דפי  עור תימנית, 

כתובת מחזיר גרושתו, רבינו בחיי, ודפים נוספים(.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

557. אוסף כתבי יד שונים
רובם  שונים,  כתבי-יד  דפי  עשרות  של  מגוון  אוסף 

מארצות המזרח, ]מרוקו, תימן ופרס[. 
ור תורה  חידושי  ומזלות,  סגולות  ופיוטים,  יקמיעות 

שימות שונות. ]לא נבדק כראוי, אך בעיון שטחי נראה 
שיש בהם חומר מגוון ומעניין[.
7 מחברות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

556. Manuscripts, Books and 
Letters from Yemen  
Varied collection. Yemen, [19th -20th century].
1. Manuscript, Sefer Mekor Chaim on slaugh-
ter rules. Written in Wasana (Yemen). [19th 
century]. Various inscriptions (dated) and 
Likutim on leaves preceding title page and at 
the end of the book. (Fine leather binding, good 
condition).
2-3. Sefer Mekor Chaim, on slaughter rules. 
Aden, 1893. Bound with Petach Ha-Ohel, on 
Gittin and the Seven Blessings of the bride 
and groom. Aden, 1894. Handwritten glosses 
(good condition, last page of Petach Ha-Ohel is 
missing).
4. Various leaves, novellae and Likutim.
5. Ein Ya'akov volume, a few parts. Lemberg, 
1872. Moth holes and wear, missing leaves. 
Yemenite leather binding, manuscript leaves 
and printed ones pasted to binding.
Sizes and conditions vary.

Opening Price: $200

557. Collection of Various 
Manuscripts  
Varied collection of tens of handwritten 
leaves, most of them from Eastern countries, 
[Morocco, Yemen and Persia].
Talismans and liturgical poems, amulets and 
charms, Torah novellae and various notes. [Not 
checked thoroughly, from superficial examina-
tion it seems like interesting material].
7 Notebooks. Various sizes and conditions.

Opening Price: $300

557
556
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Eulogies and Biographies
558. אבל משה – הספד על החתם סופר – 

אופן, ת"ר – גליונות לא חתוכים

אליעזר  רבי  מאת  סופר,  החתם  על  הספד  משה,  אבל 
ליפמאן שטיין. אופן, ]ת"ר[ 1840.

פאר  האמתי  הגאון  פטירת  על  רב  ומספד  כבד  "אבל 
זללה"ה שהיה  הזמן מאור הגולה... מוה"ר משה סופר 

אב"ד והרביץ תורה בישראל רבות בשנים...". 
שבעה גליונות 4° לא חתוכים, כפי שיצאו מבית הדפוס, 

עם שוליים רחבים.
בפתח הספר מכתב מאת החתם סופר, לתמוך במחבר 
בעלותו לארץ ישראל, ואחריו "מכתב בקשה ומשאלות" 

באותו עניין, מאת המחבר.
רבים.  קמטים  כתמים,  טוב.  מצב  ס"מ.   28 דף,  כו   ,]2[

חותמת.

פתיחה: $700

558. Evel Moshe – Eulogy for the 
Chatam Sofer – Ofen, 1840 – Uncut 
Sheets  
Evel Moshe, eulogy for the Chatam Sofer, by 
Rabbi Eliezer Lipman Stein. Ofen, 1840. 
“Deep mourning upon the demise of the true 
genius and great luminary… our esteemed 
rabbi and master Rabbi Moshe Sofer who 
served as Av Beit Din and taught Torah in 
Israel for many years…”. 
Seven 4° uncut sheets, in the same condition 
in which they left the printing press, with wide 
margins. 
In the preface of the book a letter by the Chatam 
Sofer, calling out to support the author’s im-
migration to Israel, following “a letter of pleas 
and wishes” regarding the same matter, by the 
author. 
[2], 26 leaves, 28 cm. Good condition. Stains, 
many creases. Stamp. 

Opening Price: $700

559. שלשה ספרי הספדים
1. מגלת ספר, הספד על פטירת רבי שאול )ב"ר אריה 

יליב( אב"ד אמשטרדם, מרבי אליקים געטשליק וואניפ
רידן. אמשטרדם, ]תק"ן 1790[. )חסר דף אחרון, מצורף 

צילום(. נדיר.
2. גבעת פינחס, הספד על רבי פנחס יהודה כ"ץ אב"ד 
פריעדמאן,  דוב  ישכר  רבי  חמיו  מאת  קיראלי-דארויץ, 

רב בקראלי. סעאיני, תרפ"ד )1924(.
3. מילי דהספידא, על שלשה מטיבי לכת, מרבי חיים 
"מנחת  בעל  ממונקאטש,  האדמו"ר  שפירא  אלעזר 
 .)1922( תרפ"ב  )פרשבורג(,  בראטיסלאווא  אלעזר". 
]בסופו מכתבי קודש שנדפסו מכת"י, מהמגיד מקוזניץ, 
ה"דברי חיים", רבי צבי מזידיטשוב ואדמו"רים נוספים[.

גודל ומצב משתנים, מצב טוב.

פתיחה: $300

559. Three Books of Eulogies    
1. Megilat Sefer - An eulogy of the death of 
rabbi Shaul (son of rabbi Arye Leib) the chief 
rabbi of Amsterdam, from rabbi Elyakim 
Getshalik Vanufriden. Amsterdam, [1790]. 
(Last page is missing, copy is attached). Rare.
2. Givat Pinchas – An eulogy of the death of 
rabbi Pinchas Yehuda Katz - the chief rabbi 
of Kirali-Darvitz, from his father in law rabbi 
Yissochor Dov Fridman, rabbi of Karaly. 
Saeeny, (1924).
3. Milei De Hespeda - about three great men, 
from rabbi Chaim Elazar Shapira - the Rebbe 
of Munkatch, author of "Minchat Elazar". 
Bratislava, (Pressburg), 1922. [In the end of 
the book there are letters printed from the 
Koznitz's maggid, the "Divrei Chaim", rabbi 
Tzvi of Ziditchov and other rebbes].
Various sizes and conditions, good condition.

Opening Price: $300

558

559



324 | יוני 2010

560. מספד וקינה על ה"חפץ חיים" 
מספד וקינה, על הגאון בעל חפץ חיים... אשר עוררתי... 
הכהן  יוסף  מרבי  ישראל",  ה"אגודת  של  בביהכנ"ס 
ק"ק  פה  תורה"  "מחזיקי  דחברת  ומגיד  רב  שווארטץ, 
]תשרי  )אורדאה-מארה(,  גראסווארדיין  גראסווארדיין. 

תרצ"ד, 1933[. 
]2[ עמ'. מעטפת מודפסת. 21.5 ס"מ. מצב טוב   ,8 ,]2[

מאד.

פתיחה: $120

560. Eulogy and Lamentation on 
"Chafetz Chaim"  
Eulogy and lamentation on the Ga'on author 
of Chafetz Chaim… in "Agudat Yisrael" syna-
gogue, by Rabbi Yossef Ha-Cohen Schwartz, 
rabbi of "Machzikey Torah" society in 
Grosswardein. Grosswardein (Ordea-Mare), 
1933.
[2], 8, [2] pages. Printed title-cover. 21.5 cm. Very 
good condition.

Opening Price: $120

561. מצבת קודש / מצבת זכרון – נוסחי 
מצבות 

זכרון צדיקים הנקרא בית יעקב,  1. מצבת קודש הוא 
חוברת   .1869 ]תרכ"ט[  למברג,  סוכסטוב.  גבריאל  רבי 
נוסחי  שנדפסו.  חוברות  חמש  מתוך  בלבד  רביעית 

מצבות מבית העלמין בלבוב )למברג(.
18 ס"מ, מצב בינוני.

2. מצבת זכרון, רבי אברהם יצחק פרידמאן. אורדיאה-
העלמין  בבית  מצבות  נוסחי   .1940 תש"א  מרה, 

באורדיאה )גרוסווארדיין(. 
20 ס"מ, מצב טוב. 

פתיחה: $240

561. Matzevat Kodesh / Matzevat 
Zikaron – Epitaphs  
1. Metzevat Kodesh in memory of the righ-
teous, known as Beit Ya'akov, Rabbi Gavriel 
Sochestov. Lemberg, 1869. Fourth pamphlet 
only of a set of five pamphlets which were 
printed. Epitaphs from the cemetery in Lvov 
(Lemberg).
18 cm. Fair condition. 
2. Matzevat Zikaron, Rabbi Avraham Yitzchak 
Friedman. Ordea-Mare, 1940. Epitaphs from 
the cemetery in Ordea (Grosswardein).
20 cm. Good condition. 

Opening Price: $240

560561
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562. תולדות חכמי ישראל - גרינוולד
יספר תולדות חכמי ישראל, מרבי יקותיאל יהודה גרינ

וואלד. קלוז' )קלויזנבורג(, 1924.
מכתבים ותולדות רבי אפרים הכהן מווילנא זצ"ל ]בעל 
של  והיסטוריה  צבי"[  ה"חכם  של  סבו  אפרים"  "שער 

יהדות הונגריה והעיר אובן ]בודפסט[.
]12[, 54, ]2[ עמ'. 24 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $100

562. Toldot Chachmey Yisrael 
– Greenwald  
Sefer Toldot Chachmey Yisrael, by Rabbi 
Yekutiel Yehudah Greenwald. Cluj, 1924.
Letters and biography of Rabbi Ephraim Ha-
Cohen of Vilna [author of "Sha'ar Ephraim" 
grandfather of "Chacham Zvi"] and the history 
of Hungarian Jews and the city of Ofen.
[12], 54, [2] pages. 24 cm. Very good condition.

Opening Price: $100

563. ספר היובל – ר' יעקב רוזנהיים
ספר היובל ליום מלאת ששים שנה לחיי מו"ה רבי יעקב 
ענ"מ,  פרנקפורט  ומעריציו.  אוהביו  מאת  רוזנהיים, 

תרצ"ב ]1932[.
רוזנהיים.  של  לכבודו  שונים,  מרבנים  מאמרים  מגוון 
נגינה.  תוי  עם  וגרמנית, שערים בשתי השפות,  עברית 

עיצוב הכריכה בידי אוריאל בירנבאום.
1870-1965( מפרנקי  רבי יעקב רוזנהיים )תר"ל-תשכ"ה
פורט, ממייסדי אגודת ישראל, כיהן פעמים רבות כנשיא 

אגודת ישראל. 
]3[, 162; 464 עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים ונקבי-עש. 

פתיחה: $100

563. Sefer Ha-Yovel – Rabbi 
Ya'akov Rosenheim 
Sefer Ha-Yovel, celebrating the 60th birthday 
of Rabbi Ya'akov Rosenheim, by his loved ones 
and followers. Frankfurt am Main, [1932].
A variety of essays by different Rabbis in honor 
of Rosenheim. Hebrew and German, title pages 
in both languages, with musical keys. Binding 
designed by Uriel Birnbaum.
Rabbi Ya'akov Rosenheim (1870-1965) of 
Frankfurt was a founder of Agudat Yisrael; was 
responsible for assembling the Orthodox asso-
ciations and served many times as president of 
Agudat Yisrael.
[3], 162; 464 pages, 24 cm. Good condition. Stains 
and moth damages.

Opening Price: $100

563 562
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565. לוח המזכיר לשנת תש"ט - חרבין 
 .)1948-1949( לפ"ק  תש"ט  לשנת  המזכיר,  כיס  לוח 

הוצאת הקהלה העברית בחרבין.
כולל הלכות לביהכנ"ס בקצרה. 

564. לוח לשמונה שנים, תש"ג-תשי"א 
- שנחאי

 .)1942-1950( תש"ג-תשי"א  משנת  שנים,  לשמנה  לוח 
שנגהאי, ]תש"ב 1942[.

"בברכת שנת  בראש השער מופיעה ברכת שנה טובה: 
"חיים ושלום וכט"ס לחברי "מחזיקי תלמוד תורה ותוי

מכיה". בדפים האחרונים, הקדמה באנגלית. 
זצ"ל  מוהר"נ  הקדוש   מהרב  גמור...  "תיקון   :2 בדף 

מברסלב".
]53[ דף, 17 ס"מ. מצב טוב, פגיעות  ]1[ שער מעטפת, 

קלות במעטפת. כתמי לחות. 
לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $200

Calendars, Bibliography and Various

565. Hamazkir Calendar for 1949 
– Harbin  
1. Hamazkir pocket calendar for 1948-1949. 
Published by the Jewish community of Harbin. 
Including short synagogue rules.
For a short period during World War I there 
was a Jewish community in Harbin, China, 
consisting of Russian Jews. This community 
was joined by holocaust refugees who came 
from Japan and Shanghai. When Harbin was 
conquered by the Chinese regime and the 
Communist government took over, the Jewish 
community of Harbin was extinguished.
Unknown bibliographically.
[2 pages], 24 pages. [Back cover missing]. 15 cm. 
Good-fair condition, stains and slight damages. 
Handwritten inscriptions in Hebrew and Russian 
within the calendar.
Attached: Calendar for 1936, remembrance 
gift from Yeshivat Torat Chaim in  Jerusalem. 
Jerusalem, [1936]. With ink stamps "Main 
synaguge in Harbin" and "Yechiel Zvi son of 
Avraham Yitzchak Zuckerstein".

Opening Price: $200

564. Eight-Year Calendar, 1942-
1950 - Shanghai 
Eight-year clanedar, 1942-1950. Shanghai, 
[1942].
A New Year greeting appears on the title page. 
English introduction on last leaves.
On leaf 2: "Tikun Gamur… from the Holy 
Rabbi of Breslev".
[1] Title cover, [53] leaves, 17 cm. Good condi-
tion, slight damages to cover. Moisture marks. 
Bibliographically Unknown.

Opening Price: $200

בעיר חארבין שבסין היתה תקופה קצרה קהלה יהודית 
מגולי רוסיה בתקופת מלחמת העולם הראשונה, קהילה 
זו התחדשה מעט עם פליטי השואה שגלו לשם דרך יפן 
וכינון  הסיני  ע"י השלטון  חרבין  כיבוש  ושנחאי. לאחר 
השלטון הקומוניסטי בסין, התבטלה הקהילה העברית 

בחרבין.
לא ידוע ביבליוגרפית.

עברית ורוסית.
ס"מ.   15 אחורית[.  מעטפת  ]חסרה  עמ'.   24 עמ'[,   2[
רישומים בכת"י  ופגיעות קלות.  מצב טוב-בינוני, כתמים 

בעברית וברוסית בתוך הלוח.
תורת  מישיבת  זכרון  מנחת  תרצ"ז,  לשנת  לוח  מצורף: 
1936[. עם חותמות  ירושלים, ]תרצ"ו  בירושלים.  חיים 
"יחיאל  וחותמות  חרבין"  הראשי  הכנסת  בית  "הנהלת 

צבי בן ר' אברהם יצחק צקקערשטיין".  

564
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566. תפארת צבי - קידוש החודש ולוחות 
על  ביאור  הלוח,  וחישובי  שנים  עיבור  צבי,  תפארת 
הירש  צבי  רבי  מאת  להרמב"ם,  החודש  קידוש  הלכות 

אלבינגר. ווארשה, ]תר"ך[ 1860. 
"יורה דעת ותבונה לכל החפצים להשכיל ולהבין לחשוב 
חדשי  ראשי  כל  קביעות  לדעת  גם  ומולדות,  תקופות 

השנה". 
הסכמות: רבי דובעריש מייזלש מווארשה, האדמו"ר רבי 
ישעי' מושקאט מפראגא, רבי ישראל יהושע מפוליטסק 

]טרונק - הגאון מקוטנא[ ועוד. 
ד, ]2[, ה-מד דף, 23 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים 

חסרים, נייר לחיזוק מודבק בדף השער. 

פתיחה: $100

566. Tiferet Tzvi – Sanctification 
of the Month and Calendars  
Tiferet Tzvi, leaping of the years and calendar 
calculations, explanation of the laws of Kidush 
Ha-chodesh by Maimonides, by Rabbi Tzvi 
Hirsh Elbinger. Warsaw, 1860.
“[This book] will teach whoever would want 
to know and understand calendar calculations 
and how to determine the beginning of the 
Hebrew month”.
Approbations by: Rabbi Duverish Meizelish 
from Warsaw, the Admor Rabbi Yeshayahu 
Mushkat from Prague, Rabbi Israel Yehoshua 
from Politsk [Rabbi Yehoshua Tronk - Kutna 
Gaon] and more.
4, [2], 5-44 leaves, 23 cm. Good condition. Stains. 
Light tears missing, support paper added to the 
title page.

Opening Price: $100

567. אוסף לוחות מגוון 
 ;1907-1916 7 לוחות מהמבורג,  29 לוחות שנה שונים: 
פרנקפורט  לייפציג,  ברלין,  )פוזן,  מגרמניה  לוחות   18
ועוד(, שנות העשרה עד שנות ה-30 של המאה ה-20, 
לוחות   3 יהודיים;  ומסחר  בתי-עסק  בהוצאת  חלקם 
מהונגריה, שנות ה-50 של המאה ה-20. באחד תפלות 

רבות בעברית; לוח אחד מארצות-הברית, שנת תש"א.
גודל ומצב משתנים, מצב בינוני עד טוב.

פתיחה: $150

567. Diverse Collection of 
Calendars  
29 diverse calendars: 7 calendars from 
Hamburg, 1907-1916; 18 calendars from 
Germany (Posen, Berlin, Leipzig, Frankfurt 
and other cities), from approximately 1910 until 
the 1930's, some of which were published by 
Jewish businesses and merchants; 3 calendars 
from Hungary from the 1950's, one of which 
includes many prayers in Hebrew; one calendar 
from the United States of America, 1941. 
Various sizes and conditions, good-fair condition. 

Opening Price: $150
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569. רשימות-ספרים של בתי-מסחר 
– פולין

בית  של  וישנים  חדשים  מספרים   2 מס'  1. רשימה 
מסחר הספרים "שניאור". ווארשא, תרצ"ה ]1935[.

הספרים  מסחר  בית  של   4 מספר  ספרים  2. רשימת 
"שניאור". ווארשא, תרצ"ח ]1938[. 

דפוסים  וביניהם  ועתיקים  חדשים  ספרים  3. רשימת 
מסחר  בבית  הנמצאים  והערך  המציאות  יקרי  ישנים 

הספרים של Naftali Siegel ]נפתלי סיגל[, לבוב. 

 2 מס'  קטלוג  עטיפת  טוב.  עד  בינוני  מצב  ס"מ,   21.5
קרועה וחסרה.

פתיחה: $200

569. Lists of Books of Bookstores 
– Poland 
1. List no. 2 of new and old books of the Shneur 
bookstore. Warsaw, 1935.
2. List of books no. 4 of Shneur bookstore. 
Warsaw, 1938.
3. List of new and antique books including 
valuable old rare prints found in Naftali Siegel's 
bookstore, Lvov.
21.5 cm, Fair-good condition. Jacket of Catalogue 
no. 2 torn and missing.

Opening Price: $200

568. רשימות-ספרים של בתי-מסחר 
לספרים

1. רשימת ספרים ישנים גם חדשים העומדים להמכר 
אצל L. Schwager ]ל. שוויגר[. הוסיאטין, תרס"ד 1904. 
2. רשימה נומר 9 מספרים ישנים יקרי המציאות, הנמי
צאים כעת להמכר אצל רפאל ראטה, בעלז. דרוהוביץ, 

]תרע"ג[ 1913. 
ניו-יורק,  "פרדס".  ספרים  מסחר  בית  3. ]קטלוג[ 
]תרצ"ג[ 1933. בצדו האחורי: "כל דצריך ייתי וידפוס!". 

סה"כ 3 חוברות, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

568. Lists of Books of Bookstores  
1. List of old and new books for sale by L. 
Schwager. Husiatyn, 1904.
2. List no. 9 of old rare books, now found for 
sale by Rafael Roth, Belz. Drohovitz, 1913.
3. [Catalogue of] Pardess bookstore. New 
York, 1933. On its back: "All who need come 
and print!".
Total of 3 pamphlets, varied sizes and conditions.

Opening Price: $150

570. רשימות-ספרים של בתי-מסחר 
– גרמניה

חדשים  ספרים  מיני  מכל   11 נומ'  ספרים  1. רשימת 
 C. ישנים ועתיקים הנמצאים בבית מסחר הספרים של

Boas Nachf ]בועז ס.[. ברלין, תרס"ט 1909. 
בבית  הנמצאים  וישנים  חדשים  ספרים  2. רשימת 
פופלאואר[.  ]מ.   M. Poppelauer של  הספרים  מסחר 

ברלין, תרע"ד 1914. 
3. רשימת הספרים של המו"ס י. קויפפמַאנן בפראנקי

פורט א מיין )קטלוג מס' 35(. 
 Gesamtkatalog der Werke des Judischen .4
הספרים  הוצאות  עבודות  של  מקיף  ]קטלוג   Verlags

היהודיות[. ברלין, תרפ"ד 1924.
למכירה  הנמצאים  וישנים  חדשים  ספרים  5. רשימת 
ענ"מ,  פרנקפורט  ראווער.  י.  הספרים  המסחר  בבית 

תרפ"ז 1927. 
 Akademie-Verlag der Akademie fur dis .6
Wissenschaft des Judentums ]קטלוג ההוצאה של 
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570. Lists of Books of Bookstores 
– Germany  
1. List of books No. 11 of all types of new, old 
and antique books found in C. Boas Nachf 's 
bookstore. Berlin, 1909.
2. List of new and old books found in M. 
Poppelauer's bookstore. Berlin, 1914.
3. List of books of bookseller Y. Kaufman in 
Frankfurt am Main (Catalogue no. 35).
4. Gesamtkatalog der Werke des Judischen 
Verlags. [comprehensive catalogue of works of 
Jewish publishers]. Berlin, 1924.
5. List of new and old books for sale in Y. 
Raver's bookstore. Frankfurt am Main, 1927.
6. Akademie-Verlag der Akademie fur dis 
Wissenschaft des Judentums [catalogue of the 
The Academy of Jewish Sciences' publishers]. 
Berlin, 1927.
7-8. Hebraica Judaica, Sänger Friedberg's 
bookstore. Frankfurt am Main, 1929, 
Catalogues no. 32-33.
9. Hebraica – Katalog 84, catalogue of G. 
Kaufman's bookstore. Frankfurt am Main, 
1930.
Total of 9 pamphlets, varied sizes and conditions.

Opening Price: $400

האקדמיה למדעי היהדות[. ברלין, ]תרפ"ז[ 1927. 
 Sänger בית-המסחר   ,Hebraica Judaica .7-8
Friedberg ]סנגר-פרידברג[. פרנקפורט ענ"מ, ]תרפ"ט[ 

1929. קטלוגים מס' 32-33.
Katalog 84 – Hebraica .9, קטלוג בימ"ס ג' קאופמן. 

פרנקפורט ענ"מ, ]תר"ץ[ 1930. 

סה"כ 9 חוברות, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

571. קטלוגים של בתי-מסחר לספרים – 
גרמניה ומונקאטש

בבית  הנמצאים  וישנים  חדשים  ספרים  1-2. רשימת 
 .)M. Poppelauer( פופלאואר  מ.  של  הספרים  מסחר 
עם  חלקים,  שני  כולל   ,15 קטלוג   .1907 תרס"ז  ברלין, 

שערים נפרדים. תרע"ב 1912. 
מכל  והיהודית  העברית  לאוצר-הספרות  3-5. מפתח 
 Bucher-Katalog 433-435( והתקופות  המקצועות 
 .1931 ]תרצ"א[  לייפציג,   .)Hebraica et Rabbinica

שלש חוברות כרוכות יחד.
הכהן  )עוזר  של  הספרים  מסחר  מבית   IV 6. רשימה 
פריעד( כהנא & פריעד מונקאטש ]טשעכאסלאוואקיי[. 
1935[. בסוף הרשימה מחירון לטי ]מונקאטש, תרצ"ה 

ליתות, שופרות, מגלות, שטריימלים ועוד. 

סה"כ שלשה כרכים בכריכה קשה וחוברת ללא עטיפה, 
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $400

571. Book businesses’ Catalogues 
– Germany and Munkatch 
1-2. List of new and old books that could be 
found at M. Poppelauer's book store. Berlin, 
1907. Catalogue 15, includes two parts with two 
separate title pages. 1912.
3-5. Index of the Jewish and Hebraic Literature 
from all Subjects and Times (Bucher-Katalog 
433-435 – Hebraica et Rabbinica). Leipzig, 
1931. Three booklets bound together.
6. List IV from the Kahana & Fried (Ozer 
Hacohen Fried) book business Munkatch 
[Tchekoslovakia]. Munkatch, [1935]. At the 
end of the list there is a price listing for Talitot, 
Shofars, Megilot, Sthreimels and more.
A total of three volumes in a hard binding and 
a booklet without cover, varying sizes and 
conditions.       

Opening Price: $400
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572. Sefer Melechet Machshevet 
– Lvov, 1851 – Bibliographically 
Unknown   
Melechet Machshevet book. Lvov (Lemberg), 
[1851]. Josef Schnayder Printing Press. 
Calculations, mathematics and geometry, in-
cluding a number of diagrams. Multiplication 
table on last page. Two columns on each page. 
[24] Leaves, 22 cm. Fair condition. Stains. Tears 
in margins. Detached pages. Without binding. 
Bibliographically unknown. 

Opening Price: $100

572. ספר מלאכת מחשבת – לבוב, 1851 – 
אינו ידוע 

 .]1851 ]תרי"א  )למברג(,  לבוב  מחשבת.  מלאכת  ספר 
.)Josef Schnayder( דפוס יוסף שניידר

יחישובי מספרים, חשבון וגיאומטריה, עם מספר תרשי
מים. בעמוד האחרון לוח הכפל. שני טורים בכל עמוד.

בינוני. כתמים. קרעים בשוליים.  22 ס"מ. מצב  ]24[ דף, 
דפים מנותקים. אינו כרוך.

אינו ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $100

573. ספרי תכונה
1. שבילי דרקיע, על הלכות קידוש החודש, רבי אליהו 
 .1863 העכים )תלמיד הנודע ביהודה(. ווארשא, תרכ"ג 

מהדורה שניה. עם לוחות הציורים.
אסטרונומיה.  והנדסה,  חשבון  הלימודיות,  2. בכורי 
1863. מהדורה  רבי ברוך לעווינשטיין. ווארשא, תרכ"ג 

יחידה.
השמים.  צבא  כל  ועל  השמש  על  מחקר  3. השמש, 
יוסף יהודה ליב זוסניץ. ווילנא, תרל"ח 1878. )עם טבלה 

צבעונית של ספקטרום צבעי השמש(.

שלשת הספרים כרוכים יחד, 21.5 ס"מ. מצב בינוני, פגעי 
עש קלים. 

פתיחה: $120

573. Techuna Books 
1. Shvilei D’Rakia, about the laws of consecrat-
ing the new month, by Rabbi Eliyahu Hechim 
(a disciple of the Noda Bi’Yehuda). Warsaw, 
1863. Second edition. With illustrations.
2. Bikurei HaLimudiyut, Math and Geometry, 
Astronomy. Rabbi Baruch Levinstein. Warsaw, 
1878. Only edition.
3. HaShemesh, research about the sun and the 
heavenly bodies. Yosef Yehuda Leib Zusnitz. 
Vilna, 1878. (With a colored table of the spec-
trum of the sun’s colors).
The three books are bound together, 21.5 cm. Fair 
condition, Light moth damages.

Opening Price: $120

574. כנסת ישראל לתורה ותעודה – ורשה, 
תרמ"ו-תרמ"ח

בעריכת  ולתעודה,  לתורה  שנתי  ספר  ישראל,  כנסת 
 -  1886 תרמ"ו-תרמ"ח  ורשה,  רבינוביץ.  פנחס  שאול 

1888. שלשה כרכים.
י"כולל בתוכו מאמרים כתובים בידי חכמי ישראל וסופ

ריו בכל מקצעות התורה והחכמה: חקירות דברי הימים 
חכמת  העם...  כלכלת  עולם,  הליכות  הספרות,  ובקרת 
ובאדם",  בישראל  והחברה  החיים  והשקפות  חרשים... 
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575. עתון "הקול" – ווארשא, תרס"ז - שנה 
ראשונה

עתון "הקול - קול יעקב", מוקדש לחכמת ישראל, לדתו, 
וואלנערמאן. שנה  יהודא ליב  ולספרות. העורך:  למדע 

ראשונה. ווארשא, תרס"ז 1907.
חתימות בעלים: שמשון דוב ירושלימסקי סוכן "הקול" 

בקיעלץ.
מובאים   1 בגליון  בפולין,  החרדית  העתונות  מניצני 
מכתבי ההסכמות של האדמו"רים והרבנים מסוכוטשוב, 

לודז', גור, אלכסנדר ועוד.
על  כותב  משמואל"  "שם  בעל  מסוכוטשוב  האדמו"ר 

עיתון זה "יוצא בסגנון נכון, לנו ולא לצרינו".
23 גליונות, בספירת דפים מתמשכת, 184 עמ'. 32 ס"מ. 

נייר יבש, מצב בינוני. כרך מפורק ללא כריכה.

פתיחה: $120

574. Knesset Yisrael L’Torah 
V’Te’uda – Warsaw, 1886-1888  
Knesset Yisrael, annual book on Torah, ar-
ranged by Shaul pinchas Rabinowitz. Warsaw, 
1886-1888. Three volumes. 
“Includes written articles by Torah scholars 
and poets in all the facets of Torah and wisdom: 
research of chronicles and of literature, manner 
of conduct, economy… outlook on life and so-
ciety as part of the whole Jewish nation and as 
an individual”, including illustrations. 
At the preface of the second and third volumes 
handwritten inscriptions by the editor appears. 
27 cm. Good condition. Damaged bindings, 
minor tears on the pages. Dry and fragile paper. 

Opening Price: $150

575. "Ha-Kol" Journal – Warsaw, 
1907 – First Year 
"Ha-Kol – Kol Ya'akov" journal, dedicated to re-
ligion, science and literature. Editor: Yehudah 
Leib Wolnermann. First year. Warsaw, 1907.
Ownership signatures: Shimshon Dov 
Yerushalemsky agent of "Ha-Kol" in Kieltze.
Of the first Charedi journals in Poland, issue 
number 1 icludes approbations by rabbis of 
Sochaczew, Lodz, Gur, Alexander and more.
The Rebbe of Sochaczew author of "Shem 
Mishmuel" writes that this journal "is in the 
right style for us and not for our enemies".
23 issues, continuous page numbering, 184 pages. 
32 cm. Dry paper, fair condition. dismantled 
volume, not bound.

Opening Price: $120

עם איורים. 
בפתח הכרכים השני והשלישי הקדשות בכתב-ידו של 

העורך. 
27 ס"מ. מצב טוב. פגמים בכריכות, קרעים קלים בדפים. 

נייר יבש ושביר.

פתיחה: $150

576. תכנייה לאירוע חגיגות 250 שנה לבי"כ 
הגדול באלטונה, תרצ"ה

 Programm zur feier des 250 Jahrigen Betstehens
der Grossen Synagoge zu Altona. ]תכנייה לאירוע 
באלטונה[.  הגדול  הכנסת  לבית  שנה   250 חגיגות 

אלטונה, נר שמיני של חנוכה, תרצ"ה ]דצמבר 1934[.
לשמאל.  מימין  נקרא  החוברת  גוף  אך  בגרמנית  שער 
תפילות בעברית ובתרגום לגרמנית, עמודה מול עמודה 
)שתי עמודות בכל עמוד(. בעמוד האחרון שני תצלומים 

של פנים בית הכנסת. 
]8[ עמ', 23 ס"מ. מצב טוב מאד. סימני-קיפול.

פתיחה: $150
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577. חדר לילדי ישורון – קופנהגן, תרצ"ז
חדר לילדי ישורון - ַא רוף צו די יידישע עלטערן ]קריאה 
להורים יהודים[. קופנהגן )דנמרק(, אדר תרצ"ז ]1937[. 
שונים  ציטוטים  עם  ל"חדר",  ילדים  להרשמת  קריאה 
"ולמדתם  מאמעס!!",  און  "טאטעס   – להורים  ופנייה 
מלמדו  "אביו  ימיכם",  ירבו  "למען  בניכם",  את  אותם 

תורה", "אל תחטאו בילד" ועוד. 
]1[ שער מעטפת, ]4[ עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. נזקי-עש 

קלים מאד. מעט כתמים.

פתיחה: $300

578. אוסף עצי חיים
12 מוטות "עצי-חיים" לספרי תורה. ארץ ישראל ]תר"ע-

ת"ש בערך, ראשית המאה ה-20[. 
ודיסקיות  ידיות  בעלי  חלקם  לספר-תורה,  עצי-חיים 
עם עיטורים חרוטים בעץ, במתכת, שיבוצי צדף ועצם 

]שנהב?[. 
על שלש דיסקיות חרוטות או כתובות הקדשות: "לזכר 
נשמת בעלה ר' זלמן ב"ר דב גולובוב ז"ל, שנפטר ביום 
כ"ב ניסן תרצ"ח"; "יצחק מרדכי ב"ר זאסמאן הכהן ז"ל 
פה ירושלם ת"ו שנת תרע"א לפ"ק"; "ראדזע פייגיל בת 

577. Cheder for the Children of 
Yeshurun – Copenhagen, 1937 
Cheder for the children of Yeshurun – a ruf 
zu di Yiddishe eltern [call to Jewish parents]. 
Copenhagen (Denmark), Adar [1937].
A call to register children in the cheder, with 
various quotes and application to parents – "fa-
thers and mothers!!", "and you shall teach them 
to your children", "so your days shall increase", 
"his father teaches him Torah", etc.  
[1] Title-cover, [4] pages, 20cm. Good condition. 
Very slight moth-damages. Few stains. 

Opening Price: $300

578. Atzei Chaim collection 
12 Torah scroll poles. Israel, [c. 1910-1940, be-
ginning of 20th century]. 
Atzei Chaim for Torah scrolls, some with 
handles and discs with decorations etched in 
wood or metal, settings of shells and ivory[?].
On three of the discs a dedication is etched 
or written: "In memory of her husband R' 
Zalman Ben Dov Golovov, who died on the 
22nd of Nissan 1935"; "Yitzchak Mordechai 
Ben Zesman HaCohen here in Jerusalem 1911"; 
"Rodze Feigel Bat R' Shlomo Zalman HaCohen 
here in Jerusalem 1911."
Average length: 1 meter. Fair-good conditions.

Opening Price: $200

576. Program for Festive Event 
250 Anniversary of the Great 
Synagogue of Altona, 1934 
Programm zur feier des 250 Jahrigen Betstehens 
der Grossen Synagoge zu Altona. Altona, 8th 
night of Chanuka, [December 1934].
Front page in German but inside of brochure 
reads from right to left. Column of prayers in 
Hebrew opposite column of German transla-
tion, (two columns on every page). On the 
last page two photographs of the inside of the 
synagogue.
[8] pages, 23cm. Very good condition. Signs of 
folding. 

Opening Price: $150

ר' שלמה זלמן הכהן ז"ל פה ירושלם ת"ו שנת תרע"א 
לפ"ק".

אורך ממוצע: 1 מטר. מצב משתנה, בינוני עד טוב.

פתיחה: $200
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579. כיסוי לכסא של אליהו הנביא
כיסוי לכסא ברית מילה. איטליה, ]המאה ה-19?[.

"זה  בד קטיפה כחול, רקום בחוטי מתכת, עם הכיתוב 
כסא אליהו הנביא זכור לטוב".

26X25 ס"מ. מצב טוב. נזקים קלים לבד הקטיפה ולחוטים.

פתיחה: $600

579. Cover for Elijah’s Chair 
Cover for the chair during a Brit Milah. Italy 
[19th century?]. 
Blue velvet material, embroidered with metal 
threads, with text “This is the chair of Elijah 
the Prophet of blessed memory”.
25x26 cm. Good condition. Velvet material and 
threads are slightly damaged.

Opening Price: $600

580. מעמד לנר-זכרון
מעמד לנר-זכרון ]או לנר ראש חודש[. עבודת-יציקה עם 
המאה  פולין?,  או  גרמניה  וחרוטים.  מוטבעים  עטורים 

ה-20.
מעמד לנר-זכרון בצורת מזבח עם ארבע קרנות ועיטורי 
מוברגות  הבסיס  בדפנות  בבסיסו.  מוטבעים  מגן-דוד 

מאז מזלות  של  מובלטים  עיטורים  עם  לוחיות  יארבע 
ניים, דגים, אריה וגדי. דפנות נר הזכרון עשויות חלונות-
על  גדולים,  מגני-דוד  ארבעה  החלונות  מעל  זכוכית. 

קדקודיהם מונח בסיס נוסף דמוי מזבח.
לוחות-הברית,  בראש המעמד נשר האוחז בטפריו את 
)משני  בחריטת-יד  החקוקים  הדברות  עשרת  עם 
הצדדים( ונתמכים בזוג אריות. לוחות-הברית נצבות על 

כפה שצורתה צורת מגן-דוד.
לא ראינו פריטים דומים, כנראה עבודה בהזמנה פרטית.

מתפרק ל-3 חלקים. גובה הבסיס: 18 ס"מ, גובה מירבי: 
37 ס"מ, רוחב: 16 ס"מ. משקל: 3.5 ק"ג.

פתיחה: $1000

580. Stand for a Yahrzeit Candle 
A stand for a yahrzeit candle [or a Rosh 
Chodesh candle]. Cast with impressed and 
etched decorations. German or Poland?, 20th 
century.
Stand for yahrzeit candle in the shape of a four-
cornered altar decorated with Stars of David 
impressed on its base. On the sides of the base 
are four plaques with protruding decorations of 
the constellations of Libra (scales), Pisces (fish), 
lion and kid. The sides of the stand are made 
of glass windows. Above the windows are four 
large Stars of David. At their vertex is another 
base shaped like and altar.
At the head of the stand is an eagle clutching 

in its claws the two tablets of law with the Ten 
Commandments hand-etched (on both sides) 
and supported by a pair of lions. The tablets of 
law are standing on a dome shaped like a Star 
of David. 
We have never seen a similar item; presumably 
this was done by personal order. 
Height of base: 18 cm. Maximal height: 37 cm. 
Width: 16 cm. Weight 3.5kg

Opening Price: $1000
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581. חנוכית-כסף – הקדשה לבית-כנסת בֶאֶסן, תרס"א 
 .)Essen( ֶאֶסן  במחוז  או  בעיר  לבית-כנסת  במתנה  נתנה  כסף,  עשויה  זקופה  חנוכיה 

גרמניה, סוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20.
בבסיס החנוכיה לוחית אמייל עם כיתוב "מנחת זכר לחנוכת הבית בית הכנסת החדשה 
 M. C." ק"ק אססען", נתמכת בשני אריות ובראשה כתר. תחתיה לוחית-כסף עם חריטה

Lezer dedit A 5661" – שנת תרס"א 1901. 
כפי הנראה, החנוכיה הורכבה משני חלקים נפרדים וכך נתנה, במקור, לבית-כנסת באסן, 
עם חנוכתו )חותמות-כסף שונות, בבסיס החנוכיה חותמות מאוסטריה, בחלקה העליון 

מגרמניה(.
בסיס החנוכיה מעוטר דוגמאות צמחים בולטות ]שימש במקור בתור פמוט?[; חלקה 
העליון מעוטר כדוריות בולטות ודוגמאות גיאומטריות פשוטות, חרוטות. מוטות הקנים 

מעוטרים אף הם בדוגמאות צמחים. בראש החנוכיה, מעל השמש - נשר.
גובה: 63.5 ס"מ, רוחב מירבי: 43 ס"מ, קוטר הבסיס: 22 ס"מ. משקל: 2.5 ק"ג.

פתיחה: $9000

581. Silver Channukah Lamp – Dedication to 
Synagogue in Essen, 1901
An upright silver Channukah Lamp, donated as a gift to Synagogue in 
Essen (the city or the district). Germany, the end of the 19th century, be-
ginning of the 20th century.
On the base of the Channukah Lamp is an enamel plaque with 
the writing "a souvenir of the dedication of the new synagogue 
of the Holy Community of Essen", held by two lions and 
topped by a crown. Under the plaque is a silver plaque with 
etching, "M. C. Lezer dedit A 5661" – 1901. 
Assumedly, the Channukah Lamp was composed of two sepa-
rate pieces and thus it was given to the synagogue in Essen at 
the time of its dedication (different silver stamps, on the base 
stamps from Austria, on its upper part stamps from Germany).
The base of the Channukah Lamp is decorated with protrud-
ing patterns of plants [used originally as a candlestick?]; its 
upper part decorated with protruding smalls balls and simple etched geo-
metric shapes. The branches are also decorated with patterns of plants. At 
the top of the Channukah Lamp, above the shamash – an eagle.
Height: 63.5cm, maximal width: 43cm, base diameter: 22cm. Weight: 2.5Kg.

Opening Price: $9000
581
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Last Minute Items
582. מכתב ה"כתב סופר" על המלחמה 

בריפורמה

מכתב רבי אברהם שמואל בנימין סופר אב"ד פרשבורג, 
אל רבי שלמה זלמן אולמן אב"ד מאקאווא. פרשבורג, 

תרי"ט )1859(.
המכתב בא כתשובה למכתבו של בעל "יריעות שלמה", 

ישביקש ממנו להצטרף לאיסור על דבר שחוגי המתחד
שים רצו להתיר. על-כך כותב לו ה"כתב סופר": "והקשה 
זה...  לשאול ממני לכתוב באופן של הטלת איסור על 
ולכתוב סתם שהדבר אסור, בודאי לא יקבלו כי יאמרו 

מה איסור זה יש בה, בפרט שהמתחדשים התירו...".
)תקע"ה- סופר  בנימין  שמואל  אברהם  רבי  הגאון 
מקומו  וממלא  סופר"  ה"חתם  של  בכורו  בנו  תרל"ב(, 
ברבנות וראשות ישיבת פרשבורג. מגדולי דורו. תלמידיו 
היו גדולי הרבנים במדינת הונגריה וסביבותיה. חיבוריו 
"כתב  בשם  נקראו  התורה  ועל  ש"ס  חידושי  בשו"ת, 

סופר". 
זלמן אולמן )תקנ"ב- מקבל המכתב: הגאון רבי שלמה 
הונ רבני  "יריעות שלמה", מגדולי  יתרכ"ג(, בעל שו"ת 

סופר"  ה"חתם  השתדלות  עפ"י  לרבנות  התמנה  גריה, 
ועשרות שנים כיהן ברבנות העיר מאקווא.

חותנו  שכן  סופר",  ה"כתב  של  בן-משפחה  היה  רש"ז 
אחי  רבה של מטרסדורף,  איגר,  בונים  רבי שמחה  היה 
רבי עקיבא איגר ודוד אמו של ה"כתב סופר". קרבה זו 
מצוינת בתארים בפתיחת המכתב: "מחותני הרב הגאון 
הקדוש מופת הדור והדרו". עוד בשנות הת"ק היה רבי 

בהונגריה, שתמכו במער זלמן מגדולי הרבנים  ישלמה 
כות של רבינו ה"חתם סופר" לשמירת הדת וההלכה, נגד 
ה"מתחדשים" מחוגי הניאולוגים. הדים למלחמתו זו אנו 

מוצאים במכתב היסטורי זה.
28.5 ס"מ. מצב גרוע, פגיעות רבות מצריבת הדיו.

פתיחה: $6000

Collection of Letters Sent to Rabbi Shlomo 
Zalman Ulman Av Beit Din Makó

582. A Letter by the "Ktav Sofer" 
Regarding the Struggle Against 
the Reform   
A letter by Rabbi Avraham Shmuel Binyamin 
Sofer Av Beit Din of Pressburg, to Rabbi 
Shlomo Zalman Ulman Av Beit Din of Mako. 
Pressburg, 1859.
The letter is in reply to the letter of the author 
of Yeriot Shlomo that requested that he join 
those who prohibit something that the reform-
ists wished to permit. The Ktav Sofer writes 
in reply: "and he has asked a difficult thing 
from me to write in a manner of imposing a 
prohibition on this… and to write that the 
thing is prohibited, they certainly will not 
accept this because they will say that this is 
not prohibited, especially since the reformists 
have permitted…".
The Gaon Rabbi Avraham Shmuel Binyamin 
Sofer (1815-1872), the firstborn son of the 
Chatam Sofer and his successor in the Rabbanut 
and as the Head of the Pressburg Yeshiva. One 
of the greatest rabbis of his generation. His 
disciples were senior rabbis in Hungary and its 
surroundings. His compilations of responsa, 
his novella on the Talmud and on the Torah 
were called by the name Ktav Sofer.
The recipient of the letter: The Gaon Rabbi 
Shlomo Zalman Ulman (1792-1863), author of 
Yeriot Shlomo, amongst the great Hungarian 
rabbis, was appointed to the Rabbanut by the 
efforts of the Chatam Sofer and he served de-
cades as the Rabbi of the city of Mako. 
Rabbi Shlomo Zalman was a relative of the Ktav 

Sofer. His father-in-law was Rabbi Simcha Bunim 
Eiger, the Rav of Mattersdorf, the brother of Rabbi 
Akiva Eiger and the uncle of the Ktav Sofer's mother. 
This relationship is noted in the titles opening the 
letter: "my relative by marriage the Rabbi the Gaon 
the Kadosh…". Already during the life of the Chatam 
Sofer, Rabbi Shlomo Zalman was amongst the senior 
rabbis of Hungary that supported the systems set up 
by the Chatam Sofer for guarding the religion and 
Torah law, opposing the reformists belonging to the 
circles of neologism. The echoes of this struggle we 
find in this historic letter.
28.5cm. Poor condition, many damages from ink burns. 

Opening Price: $6000
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583. שני מכתבים מרבי יהודה אסאד
מכתבים מרבי יהודה אסאד, אל רבי שלמה זלמן אולמן 

אב"ד מאקא )מאקאווא(:
1. מכתב ארוך בדברי תורה. סעמניץ, תר"ה )1845(.

בפתח המכתב הוא מתנצל על איחור התשובה, מסיבת 
מנעוני  שונות  "וסיבות  בהונגריה:  הדת  מלחמות 
מלהשיב להדר"ג נ"י כמשפט, עד היום אשר נחתי קצת 
מרגשת פועלי אוון המבעטים בתורה וביראה" )קטע זה 
אינו מופיע בתשובה שנדפסה בשינויים רבים, בתשובות 

מהרי"א, חלק יורה דעה סימן ל' – ראה צילום מצורף(.
כתובות  כ-140 שורות  טוב מאד.  25 ס"מ. מצב  עמ',   4

]המכתב מסתיים בסוף הענין, אך אינו חתום[. 
2. מכתב ברכת שנה טובה, שבסיומו הוא חותם בשמו 

ובשם אמו: "יהודה אסאד בן טשארנה".
21 ס"מ. מצב גרוע, קרעים בקפלים ופגעים מצריבת הדיו.

הגאון הקדוש רבי יהודה אסאד )תקנ"ו-תרכ"ו(, מגדולי 
אהרן  רבי  תלמיד  בהונגריה.  הישיבות  וראשי  הרבנים 

ורבי מרדכי בנעט. כיהן ברבנות בסעמניץ ובס יסודיץ 
ערדהלי. נתמנה לרבנות עפ"י ה"חתם סופר". עמד יחד 
היהדות  בהנהגת  וה"יריעות שלמה"  סופר"  ה"כתב  עם 
 – מהרי"א  שו"ת  מספריו:  בהונגריה.  האורתודוקסית 
יהודה יעלה, חידושי מהרי"א על הש"ס, דברי מהרי"א 

על התורה.

פתיחה: $4750

583. Two Letters by Rabbi 
Yehuda Assad 
Letters by Rabbi Yehuda Assad to Rabbi 
Shlomo Zalman Ulman Av Beit Din of 
Mako:
1. A long letter of words of Torah. 
Semnitz, 1845.
At the beginning of the letter he apolo-
gizes for the late reply because of the 
struggle of religion in Hungary: "and 
various reasons have prevented me from 
replying to the Rav Hagaon as was nec-
essary, until today when I had a chance 
to rest from the evildoers that rebel 
against the Torah and fear of Heaven" 
(this paragraph does not appear in the 
responsa that has been printed with many 
variations in the responsa of the Mahari, 
Yoreh Deah, chapter 30 – see attached 
photograph).
4 Pages, 25cm. Very good condition. C. 140 
written lines [the letter ends at the end of 
the issue but is not signed].
2. A letter of New Year blessings signed 
at the end with his name and the name of 
his mother: Yehuda Assad ben Tsherna.
21cm. Poor condition, tears in folds and damage of ink burns.

The Gaon Rabbi Yehuda Assad (1896-1966) was amongst the senior rabbis and Heads of Yeshiva in 
Hungary. He was a disciple of Rabbi Avraham Suditz and Rabbi Mordechai Banet. He served as rabbi 
in Semnitz and Serdihal. He was appointed as rabbi by the Chatam Sofer. Together with the Ktav Sofer 
and the author of Yeriot Shlomo he stood at the helm of the Orthodox Jewry in Hungary. Some of his 
books: Responsa of the Mahari – Yehuda Ya'aleh, Novella of the Mahari on the Talmud, Divrei Mahari 
on the Torah.

Opening Price: $4750
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584. מכתב הגאון רבי ישעיה בנעט
מכתב בחתימת רבי ישעיה בנעט, אל רבי שלמה זלמן 
אולמן אב"ד מאקא ]מאקווא[. קאללא ]קאלוב[, תרי"ט.
את  להרס  הרוצים  אודות...  שאלוני  לאשר  "נדרשתי 
מק"ק  המפורסם  "הגאון  מוזכר  במכתב  הדת...".  יסודי 

גרוסווארדיין...".
 ,)11673 הרבנים  אוצר  )תקנ"ג-תרכ"ו,  בנט  ישעיה  רבי 
של  וחתנו  בנט  המהר"ם  של  בנו  מופלג.  וצדיק  גאון 
הגאון בעל "שמן רוקח". שימש כרב במיסליץ )מורביה(, 

יולאחר מות אביו ובעקבות התפשטות ההשכלה במור

584. Letter by the Gaon Rabbi 
Yeshaya Banet
A letter with the signature of Rabbi Yeshaya 
Banet, to Rabbi Shlomo Zalman Ulman Av Beit 
Din of Mako. Kalow, 1959.
"I have been asked to confirm the question put 
to me about… those who wish to destroy the 
basics of religion…". In the letter he mentions 
the renowned Gaon of the Holy Community 
of Grosswardien."
Rabbi Yeshaya Banet (1793-1866, Otzar 
HaRabbanim 11673), was a tremendous gaon 
and tzaddik. The son of the Maharam Banet 
and the son-in-law of the author of Shemen 
Rokeach. He served as Rabbi of Mislitz 
(Moravia), and after his father's death and upon 
the spreading of the Haskala (Enlightement) 
Movement in Moravia, moved to Kalow in 
Hungary where he succeeded the Tzaddik of 
Kaliv and was chosen as Chief Rabbi of the 
Savaltch region (in his letter he signs: Av Beit 
Din of Kamidat Savaltch). One of the senior 
warriors of the Charedi struggle in Hungary 
against the reformists.
25cm. Good condition. Stains and fold marks.

Opening Price: $2500

ביה, עבר לקאלוב שבהונגריה, שם מילא את מקומו של 
"הצדיק מקאליב", ונבחר כרב ראשי של מחוז סאבולץ' 
בין  סאבאלטש"(.  דקאמידאט  "אב"ד  חותם:  )במכתב 
כנגד  בהונגריה  החרדים  במאבקי  הגדולים  הלוחמים 

המתחדשים.
25 ס"מ. מצב טוב. כתמים וסימני קיפול.

פתיחה: $2500
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585. מכתב הגאון רבי משה )המהר"ם( שיק
מכתב רבי משה שיק אל רבי שלמה זלמן אולמן אב"ד 

מאקווא. חוסט, תרכ"ג.
תורה  בדברי  "...שמחתי  לו:  כותב  הוא  הדברים  בתוך 
שלו ודפח"ח ]=דברי פי חכם חן[". המכתב עוסק בענייני 
"הק' משה שיק  הוא חותם:  העברת כספים. בחתימתו 

מברעזווא". 
רבי משה )מהר"ם( שיק )תקס"ז-תרל"ט, אוצר הרבנים 
יהדות  וממנהיגי  דורו  מגדולי  מופלא,  גאון   ,)15194
סופר"  ה"חתם  של  לישיבתו  בא   14 בגיל  הונגריה. 
לאחד מחשובי תלמידיו. שימש שנים  עד מהרה  והפך 

585. Letter by the Gaon Rabbi 
Moshe (Maharam) Schick  
A letter by Rabbi Moshe Schick to Rabbi 
Shlomo Zalman Ulman Av Beit Din of Mako. 
Chust, 1863.
He writes: "… His words of Torah brought 
me joy." The letter deals with the matter of 
transfer of money. He signs: "Moshe Schick of 
Brezva". 
Rabbi Moshe (Maharam) Schick (1807-1979, 
Otzar HaRabbanim 15194), a tremendous 
gaon, amongst the greatest rabbis of his gen-
eration and one of the leaders of Hungarian 
Jewry. At the age of 14, he came to the yeshiva 
of the Chatam Sofer and within a short time he 
became one of its most important disciples. He 
served many years as rabbi of the city of Yergin 
near Pressburg, afterwards serving as rabbi 
of Chust until his death, where he established 
a yeshiva and taught renowned disciples. He 
left a vast amount of Torah works including 
responsa, sermons, novella on the Talmud, on 
the 613 mitzvot etc. He was amongst the great-
est fighters of the reformists. 
24X18 cm. Fair condition. Upper right corner cut. 
Creases and Tears to margins, stains.

Opening Price: $9000

ולאחר  לפרשבורג,  הסמוכה  יערגן  בעיר  ברבנות  רבות 
מכן כיהן עד פטירתו כרבה של חוסט, בה ייסד ישיבה 
גדולה והעמיד תלמידים מפורסמים. הותיר אחריו יבול 
תורני עצום, הכולל תשובות בהלכה, דרשות, חידושים 
הלוחמים  מגדולי  ועוד.  מצוות  תרי"ג  על  הש"ס,  על 

ברפורמה.
24X18 ס"מ. מצב בינוני. פינה ימנית עליונה נגזרה. קמטים 

וקרעים בשוליים, כתמים.

פתיחה: $9000

585
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586. מכתב מהר"ם א"ש
מכתב הגאון רבי מנחם א"ש אב"ד אונגוואר, אל רבי ישראל אולמן. אונגוואר, אסרו-חג 

פסח, תרכ"ו )1866(.
 ,)13208 הרבנים  אוצר  )תקס"ח-תר"ל,  השני  א"ש  מהר"ם   – אייזנשטעטער  מנחם  רבי 
בעל "חומת אש". בנו וממלא מקומו של רבי מאיר א"ש אב"ד אונגוואר, שהיה מגדולי 
נחשב  א"ש  מנחם  רבי  דוד".  "אהל  בעל  דייטש  דוד  רבי  ונכד  סופר"  ה"חתם  תלמידי 
אליעזר  רבי  נודעו:  המובהקים  מתלמידיו  בהונגריה.  הישיבות  וראשי  הרבנים  מגדולי 
דייטש אב"ד בוניהאד בעל "תבואות השדה" ורבי יוסף מאיר ווייס )האדמו"ר בעל "אמרי 
יוסף" מספינקא(. ראה הספד עליו בספר "הישר והטוב" מידידו ורעו האדמו"ר רבי צבי 

הירש מליסקא.
מקבל המכתב: הגאון רבי ישראל אולמן, בנו של הרב ממאקאווא רבי שלמה זלמן אולמן 

בעל "יריעות שלמה".
21 ס"מ. מצב טוב )פגיעות בדף האחורי, המכתב עצמו במצב טוב מאד(. בדף האחורי 

רישום כתובת בלועזית, חותמות-דואר וחותמת-שעווה.

פתיחה: $3000

586. Letter by Maharam Ash
A letter by the Gaon Rabbi Menachem Ash Av Beit Din of Ungvar, to Rabbi 
Yisrael Ulman. Ungvar, Isru Chag Pesach, 1866.
Rabbi Menachem Eisenshteter – Maharam Ash the Second (1908-1970, 
Otzar HaRabbanim 13208), author of Chomat Esh. Son and successor of 
Rabbi Meir Ash Av Beit Din of Ungvar, who was one of the senior disciples 
of the Chatam Sofer and grandson of Rabbi David Deitch, author of Ohel 
David. Rabbi Menachem Ash is considered one of the senior rabbis and 
heads of yeshiva in Hungary. Some of his renowned disciples are: Rabbi 
Eliezer Deitch Av Beit Din of Bonihad, author of Tvu'ot Hasadeh and Rabbi 
Yoseph Meir Weiss (the Admor, author of Imrei Yoseph of Sphinka). See 
his eulogy in the book Hayashar V'hatov by his friend and comrade the 
Admor Rabbi Zvi Hirsh of Liska.
The recipient of the letter: The Gaon Rabbi Yisrael Ulman, son of the Rbbi 
of Mako Rabbi Shlomo Zalman Ulman, author of Yeriot Shlomo.
21cm. Good condition (damage to the back leaf, the letter itself is in very good 
condition). On the last leaf an address is written in a foreign language, post 
stamping and wax stamp. 

Opening Price: $3000
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587. תקנות ה"כתב סופר" ומהר"ם א"ש
לגביית  והסדרים  תקנות  כת"י   – נשקוט"  לא  ירושלים  ולמען  נחשה  לא  ציון  "למען 
ליוצאי  מיוחד  "כולל"  ליסוד  תקנות  ישראל.  ארץ  כוללות  בין  הצדקה  כספי  וחלוקת 

ארצות אונגארין ועסטרייך. אבעניא, חשון תרכ"ג )1862(.
כתוב בכת"י סופר כולל העתק חתימות הרבנים: "הק' אברהם שמואל בנימין בהגמהרמ"ס 
זצוק"ל, הק' מנחם בלאאמו"ה מאיר א"ש ז"ל אבדק"ק אונגוואר והגלילות". עם חותמת 

שעווה של בעל ה"כתב סופר".
מסמך מעניין בעל חשיבות היסטורית לתולדות הכוללים והחלוקה בארץ ישראל ויסוד 

"כולל אונגארין – שומרי החומות".
2 עמ', 38.5 ס"מ. מצב בינוני. קרע על הטקסט, ללא חסרון. כתמים וקמטי-קיפול.

מסמך זה נמצא בין המכתבים האחרים, מבית הגרש"ז אולמן בעל "יריעות שלמה". 

פתיחה: $4200

587. Regulations of the Ktav Sofer and Maharam Ash  
"For the sake of Zion we shall not be hushed and for the sake of Jerusalem 
we shall not keep quiet" – a manuscript of the regulations and arrange-
ments for the collection and division of charity amongst the various 
Kollelim in The Land of Israel. The regulations for establishing a specific 
Kollel for emigrants of Hungary and Estreich. Abony, Cheshvan 1862. 
Written in a scribe's handwriting including copies of rabbis' signatures: 
"Avraham Shmuel Binyamin, Menachem son of Meir Ash Av Beit Din 
of Ungvar and its region". With the wax stamp of the author of the Ktav 
Sofer.
An interesting document of historical importance of the Kollelim and di-
vision of charity in The Land of Israel and the establishment of the Kollel 
Ungarin (Hungary) – Shomrei HaChomot.
2 Pages, 38.5 cm. Fair condition. Tear to text, nothing missing. Stains and fold 
creases.
This document was found amongst the other letters, at the house of the 
Gaon Rabbi Shlomo Zalman Ulman, author of Yeriot Shlomo.

Opening Price: $4200587
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אבוהב, ר' שמואל 
141

אבולאפיא, ר' חיים 
189

אבולעפיא, ר' חיים נסים 
365 ,364

אבולעפיא, ר' יוסף שמואל 
365

אביטבול, ר' יוסף 
415

אבל משה 
558

אבני מילואים 
137

אבני נזר
  356 ,28

אבני צדק 
100

אבני שוהם 
370

אבקת רוכל 
161

אברמוביץ, ר' יוסף טוביה 
529 ,385 ,55

אברמסקי, ר' יחזקאל 
449 ,448

אגודת ישראל 
449 ,239 ,211 ,204 ,30

אגסי, ר' שמואל מנחם והינדא 
11

אגרת הגר"א 
217

אגרת תימן השנית 
234

 אדלר, ר' יוסף 
431

אדרבי, ר' יצחק 
335 ,132

אדרעי, ר' משה 
196

אדרת אליהו 
219

אהל יוסף 
372

אהל יצחק 
302

אהל תורה 
420

אהרונסון, ר' שלמה הכהן  
456

אובן ישן 
395

אוהב שלום 
200

אויערבאך, ר' מאיר 
504

אויערבאך, ר' שלמה זלמן 
446

 אונגר, ר' יצחק שלמה 
447

אונזער וועג 
204

אונטרמן, ר' איסר יהודה 
456 ,455

אופנהיים, ר' שמעון קרומינא 
214

 אופנהיימר, ר' בער 
388

אוצר ישראל 
363

אור בהיר 
235

אור הישר 
229

אור זרוע  
74

אור מאיר 
194

אור נערב 
535

אור תורה 
185

אורליאנסקי, ר' אברהם יעקב 
456

אושינסקי, ר' אהרן מרדכי הלוי 
240

אזהרות 
167

אזולאי, ר' אברהם 
61

אזולאי, ר' נסים זרחיה 
15

אזולאי, ר' שלום 
415

איגר, ר' עקיבא 
390 ,231 ,220

איגר, ר' שלמה 
390

איטלקית 
258

אייבשיץ, ר' יהונתן 
153

אייבשיץ, ר' שלמה דוד 
67

אייזינשטיין, ר' אלי' מרדכי 
163 ,150

אייזנר, ר' אברהם אבוש 
200

אייכנשטיין, ר' אליהו 
97

אילן הבעש"ט 
10

איראן 
178

אישור לידה 
397-399

אלאפנדרי, ר' אהרן 
276

אלבו, ר' יהודה 
416

אלבום, ר' צבי שמעון 
240

אלבינגר, ר' צבי הירש 
566

אלברטי-אירשאי 
537

אלחדד, ר' מסעוד הכהן 
416 ,413

אליגולא, ר' יוסף 
1

אלישיב, ר' יוסף שלמה 
420 ,33

אלישר, ר' יעקב שאול 
489 ,411 ,369

אלכסנדר, האדמו"ר 
90

אלכסנדרזון, ר' יהונתן 
231

אלפאנדרי, חיים 
23 ,22

אלפייה, ר' יצחק 
29

אלתר, ר' ישראל מגור 
493 ,449

אלתר, ר' פנחס מנחם מגור 
493

אמאדו, ר' רפאל יצחק 
320

אמירליו, ר' שלמה 
406

אמשטרדם, ר' שאול 
401

אמת מארץ תצמח 
236

אנגיל, ר' משה 
341

אנגלנדר, ר' שמעון 
421

אנגלרד, ר' אברהם ישכר מראדזין 
496 ,485

אנהורי, ר' אברהם 
15

אניפולי, ר' משולם זוסיל 
94

אנקונה 
57

אסאד, ר' יהודה 
 583 ,392

אסטרווצא, ר' מאיר יחיאל 
28

אפגניסטן 
5

אפשטיין, ר' אריה ליב,  
215

אקס-ליבריס
 363 ,267 ,237 ,234

אראק, ר' מאיר 
202

ארה"ב 
247

ארוואץ, ר' יוסף 
414

ארחות חיים 
381

אריאל, ר' פרץ 
442

ארנברג, ר' יהושע מנחם 
457

ארץ החיים 
89

אש, ר' נחום 
488

אשכנזי, ר' אברהם 
1

אשכנזי, ר' אלחנן  
156

אשל אברהם 
361

אשריקי, ר' שמעון 
413

באסאן, ר' ישעיהו 
255

באר אברהם 
222

באר יעקב 
321

באר שבע 
360

באראן, אייזיק 
358

בארבי, ר' מאיר 
292

בובוב, האדמו"ר 
50

בוהוש, אדמו"ר  
70

בוזאגלו, ר' שלום  
123

בוימעל, ר' יהושע  
421

בוכרה 
44

בומבירגי 
134 ,133 ,128

בוסקילה, דוד 
544

בורוכוב, ר' אבא יעקב 
378
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בורוכוביץ, ר' ישעיה 
481

בחינת עולם 
307

בחירות 
30

ביבליוגרפיה 
350 ,254 ,205 ,194

בידרמן, ר' משה מרדכי 
500

ביוגרפיה 
97

ביליצר, ר' עמרם ישי 
314

בינה לעתים 
319

ביעלאווא 
45

בירב, ר' יעקב 
189

בירנבאום, אוריאל 
206

בישקא, ר' בנימין  
439

בית אברהם 
282

בית אהרן 
88

בית הלוי  
227

בית הלל  
305

בית יעקב 
377 ,239 ,211
בית יתומים 

469
בית כנסת 

565 ,387 ,261 ,253 ,23 ,22
בית ספר 

577
בכורי הלימודיות 

573
בכורי שלמה 

280
בלזר, ר' יצחק 

28

במברגר, ר' שלמה הלוי 
426

בן איש חי 
173

בן נאים, ר' חיים משה 
414

בן סוסאן, ר' אברהם 
58

בן קוריש, ר' יהודה 
547

בן קיקי, ר' שמואל 
412

בנבנישתי, ר' חיים 
157

בני אהובה 
153

בני יששכר 
87

בעל התניא 
94 ,81

בעל שם טוב 
72 ,10 ,3

בעלז 
238

בעלז, האדמו"ר 
58

בעלי הנפש 
312

בענגיס, ר' משה אהרן 
438

בראמזון, ר' שמואל יעקב 
427

ברגמן, ר' אליעזר 
523

ברדיטשוב, ר' לוי יצחק 
92

ברודא, ר' אריה לייב 
27

ברודנא, ר' אברהם צבי 
96

ברוין, ר' מנחם מנדל
244

ברזובסקי, ר' שלום נח 
498

ברייתא מעשה תורה 
216

ברית עולם קמא 
237

ברלין, ר' נח חיים צבי 
146

ברלין, ר' נפתלי צבי יהודה 
222 ,221

ברמסון, ר' שמואל יעקב 
511

ברנפלד, ר' יצחק צבי 
447

ברנשטיין, ר' בצלאל ישעיה 
409

ברסלב 
564

גאגין, ר' יצחק 
157

גאלאנטי, ר' אברהם 
502

גבעת פנחס 
559

גדולת משה 
125

גוטמאנן, ר' שלום 
280

גוטמכר, ר' אליהו 
507 ,179

גוירצמאן, ר' משה יצחק 
59

גולדברגר, ר' ישראל - ישג"ב 
363

גולדשטיין, ר' מרדכי דוב 
540

גונצנהויזן, ר' שמעון עקיבא בער 
243
גור 

493 ,488
גור, האדמו"ר 

33 ,28
ג'ורג'י, ר' יוסף 

269
גורדון, ר' אליעזר 

28
גורלות 

541

גורן, ר' שלמה 
285

גזפאן, ר' שלמה 
552

גט פשוט 
364

גייגר, אברהם 
233

גינצלר, ר' משה ליב 
391

גיפטר, ר' מרדכי 
451

גירון, ר' אשתרוק  
406

גלאנטי, ר' משה 
376

גלויות 
12

גלזנר, ר' משה שמואל 
235

גליונות לא חתוכים 
558 ,239
גליציה 

27
גליקמן, ר' ישראל מסדיגורא 

86
גלרנטר, ר' פישל 

450
ג'מייקה 

190
גרודזנסקי, ר' חיים עוזר 

59 ,32
גרוזיה 

467
גרין שלמה יצחק 

283
גרינבלט, ר' אפרים 

286
גרינהוט, ד"ר אלעזר 

425
גרינוולד, ר' יקותיאל יהודה 

562 ,436
גריסהאבר, ר' יצחק איצק 

290
גרמנית 

 ,282 ,271 ,263 ,261 ,259 ,257 ,206 ,16

576 ,563 ,536 ,534
גשטטנר, ר' נתן 

447
דא זארה, מאיר 

267
דאגוצקע, ר' מנחם דובער 

529
דאנער, ר' נתן נטע 

489
דבר שמואל 

141
דברי אמת 

318 ,240
דברי גאונים 

382
דברי דוד והון יוסף 

152
דברי האגרת 

239
דברי ריבות 

335 ,132
דגיסטן 

181
דוד ועקנין 

412
דוויך, ר' אליהו משה 

417
דייטש, ר' אברהם 

353
דייטש, ר' ברוך 

353
דייטש, ר' חיים יהודה סג"ל 

518 ,384
דייטש, ר' יהושע סג"ל 

433
דייטש, ר' יעקב שמריה 

435
דייטש, ר' יצחק אייזיק 

313
דיינארד, אפרים 

194
דים, ר' יהודה 

49
דיסקין, ר' יהושע ליב 

514
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דיסקין, ר' יצחק ירוחם 
419

דנציגר, ר' יהודה משה מאלכסנדר 
495

דעת קדושים 
288

דקדוק 
547

דראך, ר' יוסף 
201

דרברמדיגר, ר' לוי יצחק 
99

דרך יהושע 
279

דרכי משה 
145

דרשן, ר' דוד 
326

האדמו"ר מסוקולוב 
32

האפינבערג, ר' אברהם 
522

הבונים החופשיים 
523

הגדות 
209

הגט מקליווא 
229

הגר, ר' אלטר מנחם מנדל  
344 ,300

הגר, ר' ברוך 
474 ,473

הגר, ר' משה מקוסוב 
515

הד הרים 
236

הדאיה, ר' עובדיה 
281

הודו 
417

הולנד 
402 ,16

הולצמן, ר' מאיר שמעון 
410

הולשטוק, ר' מאיר יחיאל 
295

הומינר, ר' שמואל 
531

הוסיאטין, ר' יעקב פרידמן 
492 ,483

הורביץ, ר' אריה ליבש 
505

הורביץ, ר' יעקב יצחק 
347

הורוויץ, ר' משה הלוי 
85

הזמנות לחתונה 
37

החוזה מלובלין 
155

החיים והשלום 
281

החינוך העצמאי 
449

החכם צבי 
59

היילברון, ר' יהודה 
501

היילפרין, ר' אלכסנדר שמואל 
27

היכל הקודש 
293

הילדסהיימר, ר' עזריאל 
392 ,260

הילמאנן, ר' שמואל יצחק 
324

הירשוביץ, ר' אברהם 
282

הירשנזון, ר' חיים 
284

הכהן, ר' אהרן מנדל 
514 ,228

הכהן, ר' אליהו מאזמיר 
166

הכהן, ר' ידידיה 
320

הכהן, ר' מיכל 
236

הכהן, ר' משה 
335

הלוי, ר' יצחק 
335

הלוי, ר' משה ידיד 
417

הלוי, ר' שמואל 
503

הלטובסקי, ר' אהרן 
476

הלכות א"י 
186

הלר, ר' שמואל 
313

המגיד מוילנא, ר' זאב וולף 
153

המגיד מטוריסק 
7

המגיד 
65

המלבי"ם 
85

הנובר, ר' נתן נטע 
68

העילוי ממייצ'ט 
437

העכים, ר' אליהו 
573

העליר, ר' משולם פייביש מזבריז 
103 ,91

הקול 
575

הר הכרמל 
214

הרב קוק 
 443 ,278 ,36 ,35 ,31

הרי בשמים 
505

הרידב"ז 
28

הרמן, ר' אברהם יהודה 
312

הרצוג, ר' יצחק אייזיק 
456 ,420

הרשלר, ר' חיים טודרוס 
324

הרשלר, ר' ליב דיין 
410 ,409
השמש 

573
התרת קללות 

29
וואזנר, ר' שמואל הלוי 

447 ,444
וואלנערמאן, יהודה ליב 

575
וואלנשטיין, ר' משה נחום 

409
וואלפער, ר' מנדל 

410
וואניפרידן, ר' אליקים געטשליק 

559
ווטשטיין, ר' ישראל פסח 

481 ,466
וויזל, ר' בן ציון 

430
וויטאלי, ר' בנימין הכהן 

255
וויטבסק, ר' מנחם מנדל 

78
ווינגוט, ר' ישכר 

487
ווישניק, ר' ישראל 

346
וולבה, ר' שלמה 

458
וייס, ר' בנימין אריה 

480
וייס, ר' יצחק אייזיק מספינקא 

490
וינברג, ר' מרדכי גרשון 

410
וינפלד, ר' דוב בעריש 

449
ויס, ר' פייטל 

297
ויסבורד-הלחמי, ר' דוד 

422
ועידת רבנים 

95
ועקנין, ר' יעקב 

412

ורבין, פרופ' בן ציון 
460

ורטהיים, ר' שמעון שלמה 
477

ורנר, ר' אשר זאב 
452

ז"ק, ר' מנחם מנדל 
441

זאבי, ר' יצחק רפאל 
411

זאלושין, ר' משה 
80

זאמושט, ר' ישראל ב"ר משה 
232

זאמירו, ר' יוסף 
321 ,152

זבחי צדק 
322

זוהר 
331 ,330 ,242

זוטיא, ר' ישראל 
411

זולטי, ר' בצלאל 
286

זולצברגר, מאיר 
194

זונאנא ר' שמואל 
369

זוננפלד, ר' יוסף חיים 
470

זוסניץ, יוסף יהודה ליב 
573

זופניק, ר' ישראל 
597

זייצ'יק ר' חיים אפרים 
530 ,459 ,458

זילברברג, ר' חיים יעקב נפתלי 
345 ,28

זילברמן, ר' רפאל משה 
418

זינגר, ר' דוד 
202

זינגר, ר' פנחס 
393

זכרון אליהו 
97
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זכרון דברים 
168

זכרון יוסף 
154

זמירות ישראל 
176

זמירות פורים 
264

זמרת הארץ 
189 ,188

זריהן, ר' יעקב חי  
456 ,412 ,378 ,119
חאסון, ר' שלמה 

367
חב"ד 

521 ,407 ,247 ,245
חבל יעקב 

378
חברון 

419 ,407
חובות הלבבות 

126
חוג חתם סופר 

447
חומש באר מים חיים 

82
חוצין, ר' שלמה בכור 

128
חורבת ר' יהודה החסיד 

57
חזון איש

164
חזן, ר' יוסף רפאל 

159
חזנות 

248
חיד"א 

2
חידושי אגדות מהרש"א 

139
חידושי הרשב"א 

362
חיות, ר' צבי הירש 

395
חיי עולם 

357

חכים, ר' יוסף יהודה 
417 ,412

חכים, ר' שמואל ור' אברהם דוד 
319

חכמי לובלין 
422

חלקת יואב 
28

חמווי, ר' מנשה 
412

חמש מגלות 
13

חמשה חומשי תורה 
299 ,208 ,135 ,134 ,60

חן טוב, ר' מרדכי 
142

חנוכה 
527

חסד לאברהם 
61

חסון, ר' מרדכי 
411

חסידויות הונגריה וסאטמר, אוסף 
110

חסידויות רופשיץ-דינוב-מונקאטש, 
אוסף 

108
חסידות ברסלב, אוסף 

113 ,112
חסידות ויז'ניץ-קוסוב, אוסף 

104
חסידות חב"ד, אוסף 

114
חסידות ספינקא-זידיטשוב, אוסף 

106
חסידות קומרנא, אוסף 

111
חסידות ראדזין, אוסף 

108
חסידות רוזין, אוסף 

107
חסמן, ר' יהודה לייב 

32
חסקין, ר' משה 

361

יארצייט 
198 ,197 ,24

יד אהרן 
368 ,151
יד יוסף 

529
יד מלאכי 

367
ידות נדרים 

291
יונגרייז, ר' אשר אנשיל הלוי 

297
יונת אלם 

355
יוסף עליו 

169
יידיש 

577 ,387 ,245 ,241 ,204 ,193
ייטלש, ר' יהודה 

257
ילוז, ר' אליהו 

412
ילוז, ר' חיים 

412
ילין, דוד 

411
ילין, ר' אריה ליב  

438
ילינק, אהרן 

203
ילקוט ראובני 

354
יסוד ושורש העבודה 

298
יעקובוביץ, ר' שמעון אליהו 

295
יפו 
49

יצחק, ר' דוד 
339

יצחקי, ר' אברהם הכהן 
371

ירושלימסקי, שמשון דוב 
575

ישועות יעקב 
314

ישיבות 
356

ישיבת רחובות הנהר 
33

ישמח ישראל 
90

ישמח משה 
3

כ"ץ, ר' פנחס יהודה 
559

כ"ץ, ר' שלמה מאלמאשד  
292

כדורי, ר' יצחק 
541

כהן, ר' חיים 
15

כהן, ר' יעקב מפראג 
143

כהנא, ר' אליהו אהרן 
212 ,187

כהנא, ר' חיים אריה 
382

כהנא, ר' יעקב זאב 
427

כהנא, ר' נחמן 
381 ,299

כהנא, ר' צבי הירש 
382 ,299

כהנא, ר' שלמה דוד 
56

כהנא-שפירא, ר' יעקב 
439

כהנוב, ר' משה נחמיה 
408

כהנמן, ר' יוסף שלמה 
445

כי"ח 
200

כל בו 
248 ,127

כמוס, ר' מרדכי 
325

כנסת ישראל 
574

כסא אליהו 
579 ,365

חפץ חיים 
560 ,180 ,28

חקרי לב  
159

חרבין 
246

חרוש, ר' יוסף 
157

חריף, ר' יהודה ליב 
305

חתונת זהב 
25

חתם סופר 
558 ,289 ,231 ,138

טאשאנד  
396

טבילסי 
467

טבריה 
412 ,365 ,189

טברסקי, ר' דוד מטולנא 
71

טברסקי, ר' מרדכי זוסיא 
301

טברסקי, ר' צבי אריה 
486

טיב גיטין 
156

טייטלבוים, ר' יואל מסאטמר 
470

טייטלבוים, ר' יקותיאל יהודה 
100

טייטלבוים, ר' משולם זישא 
89

טירנויער, ר' יוסף 
302

טירר, ר' חיים מטשרנוביץ 
89 ,82-84

טראסה, ר' יעקב
  132

טריביש ר' נפתלי 
329

טריוש, ר' שבתי אלחנן 
258

טשורטקוב, ר' ישראל 
93



מפתח | 345 

כריכות מיוחדות 
231

ל"ג בעומר 
173

לאדינו 
545 ,167 ,22

לאנדא, ר' חיים שמעון 
528

לב אריה, ר' רפאל אברהם 
321

להערין, ר' צבי הירש 
402

לווינגר, ר' יהושע יהודה סג"ל 
279

לווינגר, ר' מנחם סג"ל הלוי 
396

לווינשטיין, שמואל 
358

לווענשטאם, ר' יעקב 
401

לוח המזכיר 
565

לוי, ר' בן ציון 
6

לוין, ר' אריה 
460

לונסקי, חייקל 
387

לופז, ר' דניאל ישראל 
190

לופס, ר' אליהו 
213

לוריא, ר' דוד 
326 ,221

לורנץ, ר' שלמה 
449

ליבוביץ, ר' יעקב סג"ל 
435

ליזנסק, ר' אלימלך 
103 ,102 ,85 ,79

ליטוגרפיה 
411 ,264 ,208 ,59 ,27 ,11

לייכטר, ר' יונה אריה 
404

ליכטנשטיין, ר' הלל 
287

ליליינטאל, ר' בנימין 
523

לימודי אצילות 
120

ליסבון 
416

ליפשיץ, ר' זלמן 
305

ליפשיץ, ר' ישראל 
229

ליפשיץ, ר' צבי הירש 
259

לנדא, משפחה 
536

לנדא, ר' זאב וולף 
471

לנדא, ר' שמואל 
388

לנדסברג, ר' יצחק 
343

לעוו, ד"ר עמנואל 
425

לעוו, ר' בנימין וולף 
288

לעוו, ר' שמעיה 
431

לעווינשטיין, ר' ברוך 
573

לפקוביץ, ר' מיכל יהודה 
453

לרנר, ר' חיים אריה ליב 
434

מאהר 
403

מאיר עיני חכמים 
311

מאמר השכל 
216

מגד שמים 
353

מגילת אסתר 
195

מגילת סתרים 
502

מגלת ספר 
559

מגן דוד 
71

מדיני, ר' חיים חזקיהו 
407 ,311 ,274

מהאדומים, ר' שלמה משה 
57

מהר"ם גינצבורג 
308

מהרי"ל, אוסף ספרים 
77

מודעות אבל 
32 ,31

מויא, ר' משה ב"ר יעקב לוי 
17

מולכו, ר' יוסף 
373 ,372

מונזון 
11

מונטקיו, ר' יוסף 
169

מונק, ר' מאיר 
27

מוצאי מים 
284

מורה נבוכים 
131

מושקוביץ, ר' בן ציון 
294

מזמור לתודה 
257

מזרח 
 8, 7

מזרחי על התורה 
376

מזרחי, ר' שלמה חייא 
275

מחזורים 
66 ,191

מחפוד, ר' משה 
464

מטה שמעון 
374

מטלון, ר' יעקב שמעון 
411

מיוחס, ר' רפאל 
318

מייזל, ר' ישראל 
499

מיכלין, ר' חיים 
236

מילדולה, ר' דוד 
38

מילי דהספידא 
559

מילין דרבנן 
158

מילר, ר' אליעזר 
303

מילר, ר' אשר אנשיל יהודה 
314

מים חיים 
72

מיניאטורות 
 308 ,272 ,271 ,253 ,192 ,135

מינץ, ר' משה 
389

מיקרוגרפיה 
13 ,12

מישאל, ר' אייזיק 
405

מלאכת מחשבת 
572

מלחמת מצוה החדש 
238

מליצה לפורים 
265

מלכא, ר' שלם 
413

מלצר, ר' איסר זלמן 
442 ,35

מנדלסון, משה 
259

מנחם אבלים 
172

מנחת אהרן 
306

מנחת יעקב 
140

מני, ר' אליהו סלימאן 
411

מניות 
445 ,26

מערבי, ר' אליהו 
541

מעשה חייא 
143

מצבות 
561

מצל מאש 
300

מצרים 
228 ,175 ,39
מקדש מלך 

123
מקוה 

235
מקום שמואל 

142
מראקש  

157
מרגליות, ר' אפרים זלמן 

156
מרגליות, ר' יהודה ליב 

329
מרגליות, ר' שבתי שעפטיל הלוי 

394
מרוקו 

557 ,547 ,544 ,543 ,416 ,415 ,48
מרכבת המשנה 

276
משגב לדך 

236
משיב מלחמה 

285
משיבת נפש 

167
משיחי שקר 

234
משלוח מנות 

12
משמרות כהונה 

371
משמרת הברית 

182
משניות 

351 ,64 ,63
נאג'אר, ר' יהודה 

277
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נאה, ר' מנחם מנדל אשכנזי 
407

נגיד ומצוה 
375

נועם אלימלך 
103 ,102 ,79

נזד הדמע 
232

נחלת יהודה 
233

נחלת שמעוני 
290

ניאולוגים 
392

ניימאן ר' אשר אנשיל 
40

ניימרק, ר' אברהם יעקב 
361 ,287

נייר כחול 
312 ,213 ,122 ,85

נתן העזתי 
141

נתנזון, ר' יוסף שאול 
291

סאלוניגו, ר' אליהו רפאל 
320

סגולות 
557 ,452

ס'גירה, ר' ניסים 
270

סדור בעל התניא 
81

סדיגורא 
481

סדיגורא, האדמו"ר 
500 ,70

סדרי טהרה 
156

סובול, ר' שלמה 
418

סוכסטוב, ר' גבריאל 
561

סולובייצ'יק, ר' יוסף דוב 
223

סולובייצ'יק, ר' יצחק זאב 
225 ,224

סולובייצי'ק, ר' ישראל גרשון 
225

סולובייצי'ק, ר' משה 
225

סומך, ר' עבדאללה 
322 ,128

סופר, ר' אליעזר זוסמן 
300

סופר, ר' משה 
138

סופר, ר' נפתלי 
397

סורוצקין, ר' זלמן 
449 ,420

סטלביץ, ר' מאיר 
524

סיביר 
246

סיגל, נפתלי 
569

סיגל, ר' משה יוסף 
352

סיד, ר' יהודה 
338

סידור הרש"ש 
541

סידור פרחי 
174

סידורו של שבת 
84 ,83

סין 
246

סירקין, ר' יחזקאל 
520

סלונים, ר' יעקב יוסף 
456

סליחות 
21

סלנט, ר' יוסף זונדל 
523

ספיר, ר' יעקב הלוי 
234

ספקטור, ר' יצחק אלחנן 
180

ספר הזכירות 
92 ,91

ספר הזכרון 
333

ספר היובל 
563

ספר הפרדס 
215

ספר חסידים 
86 ,70

ספר יצירה 
121

ספר תורה 
578

ספרא דצניעותא 
212

ספרדית 
190

ספרי 
130

סקלי, ר' יעקב הכהן 
412

סרנא, ר' יחזקאל 
449

סת"ם 
447

עבו, ר' יעקב חי 
412 ,417

עבודת בורא 
243

עדות ביהוסף 
269

עהרנפלד, ר' שאול. 
137

עוזיאל, ר' בן ציון מאיר חי 
548 ,456

עולייל, חיים 
366

עולת איש 
369
עזה 
443

עזרא, דוד 
11

עטלינגר, ר' יעקב יוקב 
289

עטרת ישראל 
93

עיני, ר' ניסים 
413

עלים לתרופה 
217

עמודי אש 
301

עמודי שש 
513

עמיאל, ר' משה אביגדור 
56

עמר מן 
296

ענגל, ר' יוסף 
202

עפשטיין, ר' אברהם שלמה 
325

עצי אלמוגים 
146

עצי לבונה 
313

עקידת יצחק 
11

עקנין, ר' בכור יהודה 
58

ערבי נחל 
67

ערבית 
468 ,283 ,174

ערבית-יהודית 
550 ,546 ,177

ערוגות הבשם 
269

ערוך השולחן 
28

ערנסט, ר' מאיר 
279

עת הזמיר 
255

פאלאג'י, ר' חיים 
171

פאנו, ר' מנחם עזריה 
355

פאנט, ר' אלימלך אלתר 
597

פאנט, ר' חיים בצלאל 
396 ,140

פאנט, ר' יוסף מדעש 
597

פאנט, ר' משה שמואל 
325

פאנט, ר' שמואל יהודה 
500

פוברסקי, ר' דוד 
323

פוזן, ר' אליעזר 
432

פוליאצ'ק, ר' שלמה 
437

פולמוס 
233 ,232 ,154

פולק, ר' אברהם 
309

פומפיאנסקי, אהרן אליהו 
268

פוניבז' 
445

פוצ'אק, ר' שמואל 
297

פורים 
545 ,527 ,265 ,264

פיוטים 
557 ,543 ,333 ,255 ,252 ,176 ,175

פיינשטיין, ר' יחיאל מיכל 
444

פילוסופיה 
394

פינטו, ר' מסעוד 
415

פינס, ר' יחיאל מיכל 
236

פינסו ר' אברהם חיים 
413

פינסקי, ר' שלום 
312

פינקל, ר' אליעזר יהודה 
449

פינקל, ר' נתן צבי מסלבודקה 
54

פיק-ברלין, ר' ישעיהו 
359 ,327

פיש, ר' אליעזר 
516
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פיש, ר' יחזקיה 
516

פישמן-מיימון, ר' יהודה ליב 
443

פלאטקאוויץ, ר' חיים בנימין 
429

פלויט, ר'  חזקיה פייבל 
307

פלורנטין, יוסף 
150

פלסנדר, ר' אליהו 
260

פני יהושע 
383

פנים מאירות 
377

פקו"ם 
402

פראהליך, ר' אברהם יוסף 
308

פרבר, ר' צבי הירש 
529 ,385

פרובנציאל, ר' משה 
131

פרומר, ר' אריה צבי 
356

פרוסטיץ, ר' דניאל 
315

פרוסטיץ, ר' מאיר 
315

פרוש, ר' משה 
449

פרחי, הלל יעקב 
174

פרחיא, ר' אברהם הכהן 
319

פרי הארץ 
275 ,78

פרידלינג, ר' צבי הירש 
423

פרידמן ר' דוד 
284

פרידמן, ר' אברהם יצחק 
561

פרידמן, ר' ישכר דוב 
559

פרידמן, ר' ישראל מהוסיאטין 
298

פרידמן, ר' ישראל מטשורטקוב 
475

פרידמן, ר' נחום דובער 
293

פרידמן, ר' נתן צבי 
457

פרלוב, ר' אברהם אלימלך 
476

פרלוב, ר' נחום שלמה 
53

פרנק, ר' צבי פסח 
456 ,242 ,35

פרנקו, ר' רחמים יוסף 
411

פרנקל, יצחק יעקב 
358

פרנקל, ר' דוד 
326

פרס 
557

פרסית 
178

פרץ, ר' אברהם 
374

פרץ, ר' חיים בנימין 
370

פרץ, ר' רפאל חיים בנימין 
374

פרקי אבות 
283 ,173 ,169

פרקי דרבי אליעזר 
315

פשוורסק, ר' משה סופר 
120

פשרהופר, ר' אברהם אהרן 
398

צאלח, ר' אברהם 
316

צאלח, ר' יחיא - המהרי"ץ 
550

צאן קדשים 
155

צאנז 
235

צופר 
444

צורף, ר' זלמן 
57

ציונות 
228

ציורים 
574 ,573 ,534 ,245

צירלסון, ר' יוסף יצחק 
72

צמח צדק 
59

צנזורה 
216

צעיר רד"ם 
370

צפת 
417 ,412 ,402 ,338 ,151 ,15

צרור החיים 
101

צרפתית 
272

קאזיש, ר' נתן 
335

קארו, ר' יוסף 
161

קאריאו, ר' נסים חיים 
411

קארלסבורג 
396

קבלה 
 ,334 ,329-331 ,243 ,242 ,212 ,120-123

541 ,355
קבלה, אוסף 

124
קדיש 

251
קדישזון, ר' מנשה 

254
קהילות 

400
קוואל, ר' יהודה ליב 

383
קוויטלאך 

492 ,491 ,294 ,251

קוועטש, ר' שלמה 
303

קוטלר, ר' אהרן 
450

קוטלר, ר' שלמה נתן 
440

קוטלר, ר' שניאור 
450

קול בני יהודה 
245

קונטרס הספיקות 
137

קונטרס הראיות 
215

קונשטט, ר' ברוך 
534

קופיטשיניץ, ר' אברהם יהושע העשיל 
484 ,483

קופיטשיניץ, ר' יצחק מאיר העשיל 
482

קורדוברו, ר' משה 
535

קורוניל, ר' בן ציון 
 40

קורוניל, ר' נחמן נתן 
130 ,41 ,40

קיצור תניא 
96

קלוגר, ר' אברהם בנימין 
304

קלויזנבורג 
235

קליין, ר' שמואל שמעלקא 
101

קלף 
195

קמיעות ושמירות
 557 ,333 ,7 ,1-3

קניגסברג, ר' יוסף 
422

קנייבסקי, ר' יעקב ישראל 
449 ,444 ,357

קערנער, ר' משה זלאטא 
230

קצות החושן 

137
קצנלבוגן, ר' יחזקאל 

510
קצנלבוגן, ר' משה 

143
קרבן מנחה 

197
קרויס, ר' מאיר יודא 

325
קריניקער, ר' הירש 

79
קריסנפולר, ר' יחיאל מיכל בן ציון 

395
קרלין, האדמו"ר 

88
קרליץ, ר' נסים 

444
קשות מיושב 

359
ר' אביעזר מטיקטין 

182
ר' אהרן יוסף שמואל הלוי 

393
ר' אליעזר ב"ר נתן 

216
ר' אליעזר ליפמן מליסא 

377
ר' אריה ב"ר זאב 

212
ר' אריה ליב מזבראז 

61
ר' אריה ליב מרוטרדם 

401
ר' אשר אנשיל ב"ר יצחק 

305
ר' דוד הנגיד 

283
ר' דוד מטולנא 

59
ר' יוסף אב"ד יאס 

94
ר' יוסף ב"ר ליבש 

403
ר' יוסף ן' סניור 

319
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ר' יוסף ן' עטר 
58

ר' יעקב יוסף מפולנאה 
99

ר' יעקב שמשון משפיטובקה 
61

ר' יצחק )איצל'ה( מוולוז'ין  
220

ר' יצחק אבן חביב 
334

ר' יצחק מוורקא 
90

ר' ישראל אברהם מטשארניסטרוב 
85

ר' ישראל מניקלשבורג 
158

ר' ישראל משקלוב 
15

ר' ליב דיין 
324

ר' מאיר מקוסטנטין 
72

ר' מאיר משאד 
218

ר' מנחם מאמשינוב 
28

ר' מנחם מרדכי 
172

ר' משה מזאלשין 
472

ר' נתן נטע מפיורדא 
143

ר' צבי הירש מזאמוטש 
377

ר' רפאל דוד טעבלי הלוי 
212

ר' שלמה מלויצק 
121

ר' שמואל בן אלקנה 
142

 ר' שמחה בונם מפשיסחא 
59

ראדזמין, האדמו"ר 
28

ראטה, ר' משולם 
424

ראטה, רפאל 
568

ראן, לייזר 
387

רבי מאיר בעל הנס 
58

רבינוביץ, ר' אליהו עקיבא  
529

רבינוביץ, ר' אליעזר 
533

רבינוביץ, ר' חיים 
506 ,481 ,480 ,479

רבינוביץ, ר' יחיאל יהושע 
500

רבינוביץ, ר' ישראל 
478

רבינוביץ, ר' נפתלי 
506

רבינוביץ, ר' פנחס מקנטיקוזבה 
296

רבינוביץ, ר' שמואל מיכל 
529

רבינוביץ, שאול פנחס 
574

רבנו בחיי 
329 ,328 ,126

רד"ך 
162

רובין, ר' דוד 
371

רובין, ר' יוסף 
371

רוזן, ר' אברהם אריה 
424

רוזן, ר' מרדכי 
428

רוזנאיס, יהודית 
138

רוזנבוים, ר' יצחק אייזיק 
302

רוזנבוים, ר' יצחק מזוטשקא 
89

רוזנבוים, ר' צבי הירש מקרעטשניף 
517

רוזנברג, ר' יודל 
7

רוזנברג, ר' יצחק 
512 ,349 ,348

רוזנהיים, ר' יעקב 
563

רוזנטל, ר' שמעון 
269

רוזנטל-מאהר, ר' שלמה 388, 389, 
395 ,394

רוזנפלד, ר' חיים 
354

רוטשילד 
260 ,36

רולר, ר' חיים מרדכי 
491

רומאנו, ר' חיים 
376

רומנית 
16

רוסית 
565 ,268

רזכטא, ר' שלמה אברהם מאוזרקוב 
280

רחמסטריבקה, האדמו"ר 
51

רי"ף 
366 ,334

ריבלין, ר' יוסף 
402

רידב"ז 
240

ריטער, ר' דוב אריה 
324

רייך, ר' משה ור' צבי הירש 
325

רימאנוב 
379

רימון גדיש 
148

ריקי, ר' עמנואל חי 
338

רישום נישואין 
49

רמב"ם 
501 ,336-338 ,153 ,58

רפא, ר' גרשון כהן 
317

רפאל ן חסון 
319

רפפורט, ר' ברוך כהנא 
143

רפפורט, ר' חיים הכהן 
72

רפפורט, ר' יצחק איצק הכהן 
309

רפפורט, ר' שלמה יהודה הכהן 
233

רשפי קשת 
230

שאטין, ר' שמואל כהן 
266

שאקי, ר' אברהם חי 
412

שארית ישראל 
193

שב שמעתתא 
358

שבדרון, פריידא לאה 
278

שבדרון, ר' יצחק הכהן 
278

שבדרון, ר' שלום מרדכי )מהרש"ם( 
479

שבדרון, ר' שלום 
559 ,325 ,278
שבות יהודה 

277
שבט מוסר 

166
שבילי דרקיע 

573
שבעה עינים 

147
שבתי צבי 

141
שדי חמד 

274
שדרי"ם 

411-414 ,402 ,321 ,152 ,15
שו"ת הרשב"א 

332 ,160 ,129
שו"ת מהרד"ך 

162

שו"ת מהרי"א הלוי 
386

שו"ת מהרי"ט 
320 ,309

שו"ת מהרשד"ם 
150

שובקס, ר' ליפמן דוד 
409

שווארץ, ר' יהוסף  
130

שוויגר, ל. 
568

שווערין, ר' אליקים געץ הכהן 
400

שוורץ, ר' יוסף הכהן 
560

שויתי 
9 ,4-6

שולחן ערוך 
 ,340 ,339 ,327 ,316 ,297 ,144 ,62

343-348
שוליימא, ר' אברהם 

503
שושנת העמקים 

85
שחור, ר' משה ליב 

383
שחיטה 

240
שטיינהרט, ר' יוסף 

154
שטיינמן, ר' אהרן ליב 

225
שטיינמן, ר' צבי 

224
שטר תנאים 

40
שטראך, ר' חיים דוב 

421
שטרולי, ר' משה 

519
שטרות והסכמים 

467 ,466 ,462 ,418 ,411 ,410
שטרן, ר' יוסף זכריה 

478 ,274
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שטרנפלד, ר' בן ציון 
438

שטרנפלד, ר' יצחק איצק 
405 ,404

שייאר, ליב ב"ר אהרן 
380

שיין, ר' שלמה יעקב 
440

שיף, ר' משה 
399

שירים 
265 ,264 ,261 ,260 ,173 ,142 ,18 ,17

שך, ר' אלעזר מנחם מן 
449 ,444

שלזינגר, חיים 
126

שלזינגר, ר' כלב פייבל 
310

שלזינגר, ר' נחום 
310

שלזינגר, ר' עקיבא יוסף 
237

שלחן גבוה 
373 ,372

שלם, ר' שלמה 
18

שלמה ן חסון 
319

שמואלביץ, ר' חיים 
449

שמון, ר' שלום 
412

שמחת תורה 
461

שמלקיש, ר' יצחק 
27

שמע שלמה 
552

שנה טובה 
11

שניאורסון, האדמו"ר ר' שלום דובער 
95

שניאורסון, ר' דוב בער 
81

שניאורסון, ר' יוסף יצחק 
499

שניאורסון, ר' שמואל 
521

שעיו, ר' עזרא 
322

שער בת רבים 
249

שערי טהרה 
550

שערי ירושלים 
188

שערי ציון  
68

שפה ברורה 
246

שפיצר, ר' שלמה 
391

שפירא, ר' אייזיל )חריף( 
241

שפירא, ר' אשר אנשיל מנוישטט 
328

שפירא, ר' חיים אלעזר ממונקאטש 
559 ,239

שפירא, ר' יעקב 
226

שפירא, ר' ישראל מבלוז'וב 
485

שפירא, ר' מאיר 
306

שפירא, ר' צבי אלימלך מדינוב 
235 ,87

שפירא, ר' קלונימוס מפיאסצנא 
52

שפירא, ר' רפאל  
227 ,28

שפרבר, ר' דוד 
519 ,434

שפתי צדיקים 
191

שקאפ, ר' שמעון 
32

שרביט, ר' מכלוף  
413

שרעבי, ר' חזקיה יצחק 
541

שרעבי, ר' שלום 
523

שרר, ר' משה 
449

ששון, הגב' פרחה 
58 ,12

תהלים 
222 ,190

תוכחת חיים 
171

תולדות אברהם 
295

תולדות האדמו"ר ממונקאטש 
98

תולדות חכמי ישראל 
562

תולדות יעקב יוסף 
99

תומך כבוד 
231

תוניס 
152

תוספאה, ר' יהושע אריה 
74

תורגמאן, ר' משה 
523

תורה מציון 
185

תורת הבית 
310 ,303

תורת חיים 
196

תורת כהנים 
144

תחכמוני  
437

תימן 
 ,468 ,461-464 ,333 ,316 ,242 ,176 ,47

549-557
תיקון ליל שבועות 

169 ,69
תיקוני זוהר 

122

תלמוד בבלי 
379 ,350 ,349 ,304 ,170 ,165 ,128

תלמוד ירושלמי 
380 ,326 ,213 ,73

תמונות 
576 ,387 ,283 ,253 ,223 ,199 ,178

תנ"ך 
264 ,133

תניא 
94

תפארת צבי 
566

תפילות 
201 ,198 ,197 ,174 ,81 ,69 ,68

תקוני שבת 
80

תקלין חדתין 
213

תקנת עגונות 
202

תרומת הקודש 
180
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אוסטריה
205

אופן
558

אורדיאה-מארה
92

איזמיר
368 ,276 ,172 ,171 ,157 ,151

איטליה
127

אירקוטסק
246

אלטונה
576 ,288 ,142
אלכסנדריה

283 ,175
אמשטרדם

 ,293 ,229 ,193 ,165 ,126 ,45 ,20 ,19 ,18
 ,375 ,366 ,355 ,354 ,350 ,346 ,327 ,308

559 ,377
אנטוורפן
134 ,133

ארם צובה
217 ,177

בגדד
322

בוברויסק
247

בודפשט
284 ,279 ,207

בולגריה 
22

בוקרשט 
 16

בילגורייא
385

בני ברק 
357

ברגן בלזן
211

ברדיטשוב
312 ,262

ברודי
88

ברין
362 ,307 ,218 ,148

ברלין
571 ,570 ,351 ,342  ,273 ,263 ,260 ,259

ברסלאו
265 ,25 ,8

ג'נבה
135

גרוסוורדיין
560

דובנא
122

דיהרנפורט
305 ,292

דנציג
261

דרוהוביץ
568

הולנד
14

הוסיאטין
568

הלברשטט
219

הנובר
230

וונדסבק
290

וילנה
573 ,378 ,296 ,294 ,271 ,248 ,227

וילנה והורודנא
212

וינה
349 ,347 ,310 ,303 ,297 ,251 ,206 - 197

ונציה
 ,249 ,141 ,136 ,132 ,130 ,129 ,128 ,17 ,15

 ,334 ,332 ,328 ,319 ,317 ,267 ,256 ,255
341 ,340 ,339 ,337 ,335

ורשה
 ,274 ,270 ,268 ,254 ,222 ,216 ,93 ,80 ,28
 ,573 ,569 ,566 ,383 ,360 ,345 ,302 ,298

575 ,574
זולצבאך
243 ,146
זולקווה

311 ,156 ,87
חרבין

565

טהראן
178

טורונטו
7

טריאסט
258

טשרנוביץ
91 ,89

יאס
94

יוהניסבורג
346

יוזעפאף
66

יעסניץ
338

ירושלים
 – 179 ,96 ,43 ,42 ,36 – 29 ,26 ,11 ,2 ,1
 ,269  ,242 ,237 ,236 ,219 ,218 ,199 ,187

529 ,369 ,285 ,282 ,281 ,278 ,273 ,270
לבוב

 ,299 ,291 ,188 ,155 ,120 ,100 ,99 ,97 ,27
 ,358 ,352 ,348 ,344 ,314 ,313 ,304 ,301

572 ,569 ,386 ,379
לודז'

90
לונדון

271 ,263 ,273 ,272 ,196 ,190
ליוורנו

  ,271 ,173 ,160  ,159 ,157 ,152 ,149 ,147
 ,380 ,371 ,367 ,277

לייפציג
571

למברג ]ראה לבוב[ 
מאהלוב

82
מונקאטש

571 ,239 ,238 ,102 ,101 ,98
מטסלקה

207
מיינץ

234
מינכן

 210 - 208
מינסק

213

מישקולץ
207

ממל
232

מנטובה
330

מצרים
174

נאווי דוואהר
306

ניו יורק
568 ,363 ,247 ,194

סביוניטה
131

סדליקוב
82

סט. פטרבורג
95

סיגעט
382 ,381 ,235
סלאפקוויץ

77
סלונים

241
סעאיני

559
עדן
176

פאריצק
83

פולטובה
529

פולנאה
86 ,79 ,77

פיורדא
 ,316 ,309 ,192 ,157 ,154 ,145 – 143

343 ,321
פילדלפיה

191
פיעטרקוב

356 ,280
פיררא

333
פראג

315 ,292 ,257 ,214 ,153 ,149 ,140

פרנוולד
287 ,210 ,209

פרנקפורט דאודר
158 ,125

פרנקפורט דמיין
570 ,563 ,266 ,250 ,231 ,139

פרשבורג
559 ,300 ,289 ,138 ,21

פשמישל 
 295
צפת
189

קאפוסט
123 ,78

קהיר
273

קולומיאה
200

קופנהגן
577

קוריץ
121 ,85

קושטא
376 ,364 ,336 ,320 ,318 ,167 ,166

קניגסברג
359 ,269 ,218 ,215

קראקא
353 ,326 ,233

קרימונה
331

רדלהיים 
263

ריווא דטרינטו
329

שאלוניקי
 ,275 ,252 ,169 ,168 ,162 ,161 ,159 ,150

374 - 372 ,370 ,365
שיקגו
240 ,46
שנחאי

564 ,245 ,244 ,103
שקלוב

77
תל אביב

361 ,357 ,13
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Aden
176
Aleppo 
177, 217
Alexandria 
175, 283
Altona 
142, 288, 576
Amsterdam 
18, 19, 20, 45, 126, 165, 193, 229, 
293, 308, 327, 346, 350, 354, 355, 
366, 375, 377, 559
Antwerp 
133, 134
Austria 
205
Baghdad
322
Berdichev 
262, 312
Bergen Belzen 
211
Berlin 
259, 260, 263, 273, 342, 351, 570, 
571
Bielgoria
385
Bnei Brak
357
Bobruysk
247
Breslau
8, 25, 265
Brody 
88
Brunn 
148, 218, 307, 362
Bucharest
16
Budapest
207, 279, 284
Bulgaria
22
Chicago
46, 240

Cairo 
273
Constantinople
166, 167, 318, 320, 336, 364, 376
Copenhagen
577
Danzig 
261
Drohobych
568
Dubno 
122
Dyhernfurt
292, 305
Egypt 
174
Fernwald
209, 210, 287
Ferrara 
333
Frankfurt am Main 
139, 231, 250, 266, 563, 570
Frankfurt am Oder
125, 158
Fürth 
143-145, 154, 157, 192, 309, 316, 
321, 343
Geneva
135
Grosswardein
560
Halberstadt
219
Hannover
230
Harbin 
565
Holland
14
Husiatyn
568
Irkutsk 
246
Italy 
127
Izmir 
151,157,171,172,276,368

Jerusalem
1, 2, 11, 26, 29-36, 42, 43, 96, 179-
187, 199, 218, 219, 236, 237, 242, 
269, 270, 273, 278, 281, 282, 285, 
369, 529
Johannesburg
346
Jozefow
66
Kapust 
78, 123
Königsberg
215, 218, 269, 359
Kolomyia
200
Koretz 
85, 121
Krakow
233, 326, 353
Kremona
331
Livorno
147, 149, 152, 157, 159, 160, 173, 271, 
277, 367, 371, 380
Leipzig
571
Lemberg
[see Lvov] 
Lodz 
90
London
190, 196, 272, 273, 263, 271
Lvov
27, 97, 99, 100, 120, 155, 188, 291, 
299, 301, 304, 313, 314, 344, 348, 
352, 358, 379, 386, 569, 572
Mahlov
82
Mainz 
234
Mantoba
330
Mateszalka
207
Memel 
232

Minsk 
213
Mishklatz
207
Munich
208-210
Munkacz
98, 101, 102, 238, 239, 571
New York
194, 247, 363, 568
Novy Dvor
306
Ofen 
558
Ordea Mare
92
Paritzk 
83
Philadelphia
191
Pietrekov
280, 356
Polnea 
77, 79, 86
Poltava 
529
Prague 
140, 149, 153, 214, 257, 292, 315
Pressburg
21, 138, 289, 300, 559
Przemysl
295
Riva de Trinto 
329
Rödelheim
263
Sabbioneta
131
Safed 
189
Salonika
150, 159, 161, 162, 168, 169, 252, 
275, 365, 370, 372-374
Seini 
559
Shanghai
103, 244, 245, 564

Shklov 
77
Slonim 
241
Solobkovtsy
77
St. Petersburg
95
Sudlikov
82
Sulzbach
146, 243
Szeged
235,381, 382
Tchernovitz
89, 91
Teheran
178
Tel Aviv
13, 357, 361
Toronto
7
Trieste 
258
Venice 
15, 17, 128, 129, 130, 132, 136, 141, 
249, 255, 256, 267, 317, 319, 328, 
332, 334, 335, 337, 339, 340, 341
Vienna 
197-206, 251, 297, 303, 310, 347, 349
Vilna 
227, 248, 271, 294, 296, 378, 573
Vilna and Horodna
212
Warsaw
28, 80, 93, 216, 222, 254, 268, 270, 
274, 298, 302, 345, 360, 383, 566, 
569, 573, 574, 575
Widsbach
290
Yassi 
94
Yesnitz
338
Zholkiev
87, 156, 311
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טופס הצעת מחיר לפריטים
יודאיקה: ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

שם מלא

כתובת

טלפון

דואר אלקטרוני

ת.ז. / דרכון

חתימה

פקס

תאריך

הוראות להגשת הצעת מחיר:
או  מלהגיע  מהם  נבצר  אך  במכירה  להשתתף  למבקשים  מיועד  הטופס 

למבקשים להשתתף במכירה באמצעות הטלפון.
מילוי הטופס מהווה הוראה של מגיש ההצעה לקדם - בית מכירות פומביות 
בע"מ לרכוש עבורו את הפריט/ים המופיעים בו, וזאת במחיר הנמוך ביותר 
האפשרי ובלבד שלא יעלה על המחיר המירבי המפורט להלן. מילוי הטופס 
הפתיחה  במחיר  הפריט  את  לרכוש  ההצעה  מגיש  של  התחייבות  מהווה 

במקרה בו לא תהיה כל הצעה נוספת לרכישת הפריט מצד קונים אחרים. 
קדם תעשה כמיטב יכולתה למלא אחר ההוראות. אולם, לא תוטל עליה שום 

אחריות בגין אי ביצוע הוראות הצעת המחיר.
אחרת,  להצעה  זהה  תהיה  ההצעה  מגיש  של  המירבית  והצעתו  במידה 
להעלות  בע"מ  פומביות  מכירות  בית   - לקדם  להורות  ההצעה  מגיש  יכול 
ידי סימון העמודה שכותרתה "שובר  את הצעתו במדרגה אחת נוספת על 

שוויון".
הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה והאחריות המופיעים

בקטלוג ואני מסכים להם.

מכירה מס’ 10

מחיר מירבי מוצע ב- $
)לא כולל עמלה ומע”מ(

WWW.KEDEM-AUCTIONS.COM טלפון: 077-5140223 פקס: 077-5140167

שובר שוויון

סלולרי

יום חמישי, 24.06.10 י"ב תמוז תש"ע 17:00



Instructions for Absentee Bidding: 
This form is intended for those who wish to participate in the auction 
but can not attend it in person, or those who wish to participate in 
it by phone.
Filling of this form acts as an instruction of the bidder to Kedem 
Auction House Ltd. to purchase for him the item/s which are listed 
in it at the lowest possible price, as long as it does not exceed the 
maximum price detailed in this offer. Filling this form acts as an 
obligation by the bidder to purchase the item at its opening price in 
case there aren't any other bids on the item by other potential buyers.
Kedem will do its best fo fill these instructions, but will not assume 
any responsibility for not executing these bidding instructions.
In case the maximum offer of the bidder will be identical to another 
offer, the bidder can instruct Kedem Auction House Ltd. to raise his 
offer by one step by marking the column titled "Tiebreaker".
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של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה 
בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של 
)להלן: "הקונה הזוכה"(, בכפוף  אותו קונה מציע ההצעה 
זה.  הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו  מלוא  לביצוע 
בתוספת  ל"קדם",  ישלם  נתקבלה  שהצעתו  בכוח  הקונה 
)על  בתוספת מע"מ   17% למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 
העמלה(. התשלום המלא יעשה מיד בסיום המכירה ולא 

יאוחר מתום שבוע ממועד קבלת הצעת הקונה. 
בנקאית ללא עמלה.  או בהעברה  9. ניתן לשלם במזומן 
תשלום בכרטיס אשראי כרוך בעמלת חברות אשראי של 
בהמחאה  לשלם  ניתן  מראש,  אושר  בהם  במקרים   .3%

בנקאית. העמלה על המחאות מחוץ לישראל  1.5%.
שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  באחריות    .10
חברת  או  שליח  באמצעות  או  "קדם",  ממשרדי  ישירות 
"קדם"  יבקש,  שהרוכש  במקרה  מטעמו.  משלוחים 
תוכל, ללא אחריות מצידה, לארוז ולשלוח את הפריטים 
בתשלום מלא על חשבון הקונה. לתעריפי אריזה ומשלוח 
"קדם". המחיר מותנה בסוג האריזה,  יש לפנות למשרדי 

חברת המשלוח וארץ היעד. 
אשראי  בכרטיסי  במזומן,  יבוצעו  ל"קדם"  11. תשלומים 
או בהעברה לחשבון הבנק. המחאות פרטיות לא ייתקבלו 

ללא אישור מראש של בית המכירות. 
12. תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים 
דולר  של  יציג(  )שער  החליפין  שער  לפי  יחושב  ארה"ב, 

ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה. 
על  פיגורים  בריבית  חיוב  יגרור  בתשלום,  פיגור  13. כל 
הפרשי  בתוספת  לחודש   2% של  בשיעור  החייב  הסכום 

הצמדה לשער הדולר ארה"ב. 
14. הרוכש פריט כל שהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור 
בידי  ולקחתם.  הפריטים  עבור  אחר, מתחייב לשלם  אדם 
מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו 
על מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל 
מכירה, למכור הפריט לאחר, לחייב את הרוכש בהוצאות 
להגיש  והצמדה,  ריבית  כולל  המכירה  למנהל  שנגרמו 
לסכום  ולהוסיף  הפריט  שחרור  לעכב  פיצויים,  תביעת 
המגיע את ההוצאות שנגרמו, להשתמש או למכור פריטים 
רשות  ללא  שהיא  מטרה  לכל  הקונה  ע"י  ל"קדם"  שנתנו 

הבעלים, במחיר שיקבע ע"י קדם.
מידע  ליתן  בכוח  הקונה  כלפי  אחראית  אינה  15. "קדם" 
כי  בזאת  מובהר  ומצבו.  מקוריותו  הפריט,  למהות  באשר 
מטעם  כשלוחה  במעמדה  ניתן  "קדם"  ע”י  הנמסר  מידע 
המוכר ומבוסס על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. 

לקהל  לבדוק במהלך הצגת הפריטים  בכוח  קונה  כל  על 
טיבו  מקורו,  גודלו,  מצבו,  את  המכירה,  שלפני  במועדים 
מוטלת  הקונה  על  ספק,  הסר  למען  הפריט.  של  וערכו 
לאחר  רכישתם,  לפני  הפריטים  לבדיקת  האחריות  מלוא 
למרות  הפריט.  לגבי  טענות  שום  תתקבלנה  לא  הקניה 
האמור, קדם תשתדל לפצות את הקונה במקרה של תביעה 

מוצדקת, על פי ראות עיני בית המכירות בלבד.
שרכש  הפריט  את  לחזקתו  לקבל  מתחייב  16. הקונה 
משבוע  יאוחר  לא  לתשלום  התחייבויותיו  את  ולהשלים 
ממועד המכירה. למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט 
תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו 

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

מכל סוג. 
המכירה  במהלך  להשתתף  המעוניינים  18. לקוחות 
ובהקדם  מראש  לפנות  מתבקשים  הטלפון,  באמצעות 

לצורך תיאום. 
בעיר  המוסמכים  הדין  לבתי  או  המשפט  19. לבתי 
ירושלים מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל 
סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/

או למסירת הפריט בין "קדם" לבין הקונה. 
הוא  העברי  הנוסח  דעות,  חילוקי  של  מקרה  20. בכל 

הקובע.

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

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

קודמים, תקופה, מקור או כל נתון אחר. 
הינם  הפריטים,  ברשימת  מופיעים  אשר  3. המחירים 

מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה.
4. "קדם" תמנה אדם לתפקיד מנהל מכירה, שיהיה אחראי 

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

שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג. 
6. השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. 
ממוספרת  בשלטית  המכירה,  לפני  יצטייד  בכוח  הקונה 
קבלת  במכירה.  הצבעה  לצורך  תשמשו  אשר  כאמור, 
שלטית ממוספרת תינתן כנגד חתימת הקונה או בא כוחו 
כוחו  בא  או  הקונה  חתימת  "קדם".  של  רשמי  מסמך  על 
מהווה אישור לקבלת כל התנאים המופיעים בדף זה כמו 
גם אישור הקונה או בא כוחו, כי הפריטים הנרכשים נבדקו 
על ידי הקונה או בא כוחו לפני המכירה ולא יתקבלו שום 
הקניה  לאחר  כוחו  בא  או  הקונה  ע"י  וערעורים  טענות 

בשום נושא.
המתקבלות  הצעות  לגבי  גם  נכון  זה,  בסעיף  האמור  כל 
מהקונה בפקס, דואר אלקטרוני, טלפון או כל דרך אחרת.

7. המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב. 
8. "מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום 
הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים 
אלה. מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי 

בבעלות  חברה  הינה  פומביות"  מכירות  בית  "קדם 
רשאי  קונה  כל  לזאת,  ובהתאם  לכך  אי  פרטית. 
להשתתף במכירות אך ורק אם קרא את כל התנאים 



1.  “Kedem” Public Auction House (“Kedem”) acts as 
agent for sellers of items to be offered for sale to the public 
(‘the Sellers’).
2.  “Kedem” will produce a catalogue for every sale 
(‘The Catalogue’), which will include a list of items 
available at the sale, their serial numbers and opening 
prices. For the avoidance of doubt, information provided 
in the Catalogue, including opening prices, descriptions 
of items and any other information concerning the items, 
are solely for the purpose of information for potential 
buyers and are in no way to be construed as stand and\or 
obligation on behalf of “Kedem” and\or its employees and\
or representatives.
3.  “Kedem” will appoint a person as manager of the sale 
(‘the Auctioneer’) who will be responsible on its behalf for 
the execution and management of the auction.
4.  The Auctioneer reserves the right to prevent 
participation in the auction of any person. The auctioneer 
reserves the right to determine the winner of each lot, 
to cancel the sale of any item (even after it’s sold) or to 
re-enter it for sale, at his own discretion and at any stage 
whatsoever. The auctioneer also has the right to withdraw 
or add items to the sale and to add or withdraw from the 
Catalogue any information about an item to be offered 
in the auction on the basis of information received by 
“Kedem” after publication of the Catalogue.
5.  In order to participate in the auction, a potential 
purchaser must obtain a numbered paddle before the 
auction which will enable him to bid at the auction.
6.  The auction will be conducted using US Dollars as 
currency. 
7.  On the fall of the hammer and the acknowledgment 
of the numbered paddle of the offeror by the Auctioneer, 
the offeror̀ s offer will be binding and will be considered 
to be accepted and title to the item will pass to the offeror 
whose offer was accepted (‘the Purchaser’), subject to the 
fulfilment by the Purchaser of all payment obligations to 
“Kedem” as set out hereunder. A numbered paddle will be 
given against the buyer or his representative's signature 
on an official "Kedem" document, the buyer's or his rep-
resentative's signature proves acceptance of all conditions 
in this document as well as agreement by the buyer or his 
representative that the items were checked by the buyer or 

his representative prior to the auction and not claims or 
appeals by the buyer or his representative will be accepted 
after the auction regarding any subject whatsoever.
All said in this paragraph refers to bids transferred by fax, 
electronic mail, telephone or any other means.
8.  The amount mentioned in an offer at a sale by 
a Purchaser which is accepted (‘the Hammer Price’) 
shall be paid to “Kedem” by the Purchaser, together 
with the commission of 17% of the Hammer Price (‘the 
Commission’) and Israeli VAT on commision only. 
Payment to “Kedem” shall be effected immediately upon 
the conclusion of the auction but, at any event, not later 
than seven days after the date of the auction.
9.  Payment can be made by cash or bank transfer 
with no commission. Payment by credit card involves a 
commission by the credit company for 3%. In cases which 
were approved in advance by “Kedem”, it is possible 
to pay by money order / bank drafts. Commission for 
overseas checks is 1.5%.
10.  It is the responsibility of the buyer to take the 
purchased items, directly from the offices of “Kedem”, 
or by delivery service or courier on his behalf. In case a 
buyer requests - “Kedem” can, taking no responsibility 
for damages or loss, pack and ship the items, charging 
the buyer full costs of shipping and handling. For ship-
ping charges - please contact “Kedem” offices. Price 
varies according to type of package, shipping method 
and country of destination.
11.  Payments to “Kedem” shall be made in cash, credit 
card or bank transfer.
12.  An item which is priced in US dollars will be 
calculated in New Israel Shekels in accordance with the 
representative rate of exchange as published by Israel 
Bank on the date of the auction.
13.  A Purchaser is liable to pay interest on any delay 
in payment, at the rate of 2% per month of the amount 
payable, with adjustments to index-link all outstanding 
amounts payable to the Dollar Exchange Rate
14.  The purchaser, whether for himself or for another, is 
obliged to pay for the items and take them. The auctioneer 
has the right to take any means he thinks appropriate to 
ensure the purchaser keeps his obligation, among these to 
cancel a sale, sell the item to another, charge the purchaser 
with 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. to use or to sell items handed to "Kedem" by the seller 
for any purpose without obtaining the owner's permission 

and for a price decided by "Kedem".
15.  “Kedem” is responsible for the information given 
regarding the items’ nature, originality and condition. 
However all information given by “Kedem”, in its capacity 
as agent for the consignor, and based on accumulated 
information and the experience of the its experts. It is 
entirely the responsibility of the prospective purchaser 
to check and inspect the items to determine condition, 
quality, authenticity, size, authorship during the allocated 
time prior to the auction. The purchaser may submit 
in writing, any doubts regarding the authenticity and 
condition of the item within 30 days of the sale. If it is 
proven to “Kedem” that there has clearly been an error 
in the information which was given relating to any item, 
“Kedem” shall refund any sums paid by the purchaser and 
the item shall be returned to the possession of “Kedem”. 
Subject to this obligation, the purchaser shall have no 
claims and\or further demands with respect to that item. 
For avoidance of any doubt, it is the responsibility of the 
buyer to check items before their purchase, no claims 
regarding the items sold will be attended to or accepted 
after the auction. In spite of this reservation, "Kedem" will 
do its best to compensate the buyer in case of a justified 
claim, to the best judgment of the auction house.   
16.  A purchaser is obliged to collect the purchased 
item and to fulfill his obligations to pay for the item no 
later than seven days from the date of the sale of the item. 
For the avoidance of doubt, the right to possession of the 
item will pass only once the purchaser has fully filled his 
payment obligations as set out in these conditions.
17.  “Kedem” will represent, free of charge, potential 
purchasers who do not wish or who are unable to attend 
the auction. These potential purchasers are requested 
to complete the Rights to Bid form in the catalogue or 
website, no later than one day prior to auction. “Kedem” 
will not be liable, under no circumstances, for any error, 
emissions in connection therewith.
18.  Any potential purchaser who wishes to 
participate in the auction via telephone shall make the 
necessary arrangements within a reasonable time before 
commencement of the auction.
19.  The courts or law courts of Jerusalem, Israel, shall 
have the sole jurisdiction in any dispute between “Kedem” 
and the purchaser or any potential purchaser, based on the 
details of this agreement and\or related to the sale and\or 
to the transfer of any item.
20.  In any case of doubt the Hebrew version of this 
Terms Of  Sale will be the binding document.

"Kedem Auctions" is a privately owned company, and as 
such and according to that fact every buyer has the right 
to participate in auctions given that he read the follow-
ing conditions and that he fully agrees to accept them.

Terms of Sale
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